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รวมขาววันเสาร       ขาววันน้ี 
          รูวันน้ี 

ข่าวประจําวันที่ 19 ธันวาคม 2563 
 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที่ 
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที่ 

เรื่อง สื่อ หัวข้อข่าว หน้า 

1 79/2563 ช้ีแจงกรณีเอกสาร
ปฏิทินการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
(เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล) 

ผู้จัดการออนไลน์ ข่าวปลอม! กกต. ประกาศให้เลือกต้ัง
เทศบาล และอบต. วันที่ 30 ธ.ค. 63 

18 

2 80/2563 การถูกจํากัดสิทธิ 
ระยะเวลาการถูกจํากัด
สิทธิ และการแจ้งเหตุที่
ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 

กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 

กกต.เตือนไม่ไปใช้สิทธิเลือก อบจ.ถูก
จํากัดสิทธิ 2 ปี 
กกต .  เ ตือนคนไม่ ไปใช้สิทธิ เลือก 
อบจ. ถูกจํากัดสิทธิ 2 ปี แนะแจ้งเหตุ
จําเป็นก่อน 27 ธ.ค. 

19 
 

21 

 

ข่าว กกต. / ข่าวผูบ้ริหารสาํนักงาน กกต. 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 ผู้จัดการออนไลน์ 

INNNews ออนไลน์
ไทยรัฐออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
 

 นายอิทธิพร บุญประคอง ปธ.กกต. เดินทางตรวจเยี่ยมการ
เตรียมหน่วยเลือกต้ัง ที่ว่าการอําเภอจังหวัดขอนแก่น พร้อมกล่าวว่า 
เห็นความคึกคัก ความต่ืนตัวของเจ้าหน้าที่ที่ล้วนมีประสบการณ์ใน
การทํางานประจําหน่วยเลือกต้ังมาแล้ว ทําให้การตรวจสอบ การรับ
มอบอุปกรณ์ประจําหน่วยเลือกต้ัง ที่ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่สามารถ
ดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
 สําหรับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ทาง กกต.ได้กําชับ
มาตรการความปลอดภัยเลือกต้ัง อบจ. ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ 
การจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 
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ข่าว กกต. / ข่าวผูบ้ริหารสาํนักงาน กกต. 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
20 ธ.ค. 2563 น้ัน ทาง กกต. ได้เน้นยํ้าเรื่องการรักษาความปลอดภัย
จากโรคโควิด-19 ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง กรรมการประจําหน่วย
เลือกต้ัง รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกต้ัง ให้พร้อมเตรียม
รับมือไว้อย่างรัดกุม 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
คมชัดลึกออนไลน์ 
สํานักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ 
INNNews ออนไลน์ 
โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ 
 

 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต. กล่าวว่า จากการตรวจสอบ
เบ้ืองต้น ทางจังหวัดพิจิตรได้จัดเตรียมความพร้อมเป็นไปตามระเบียบ
ของการเลือกต้ัง ซึ่งจากที่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่คณะกรรมการ
การเลือก ต้ังไ ด้ เตรียมสถานที่ประจํ าหน่วย  ทั้ ง  1020 หน่วย 
โดยสถานที่มีความกว้างขวาง อยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิกัน
จํานวนมาก โดยเตรียมบัตรประชาชนออกมาใช้สิทธิในครั้งน้ี ที่หายมา
นาน 6-7 ปี 
 ส่วนกรณีสองตายายนําเงินที่อ้างว่าได้รับมาจากการซื้อเสียง
เลือกต้ัง จํานวน 600 บาท มาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจไว้น้ัน 
ทางคณะกรรมการการเลือกต้ังกําลังเร่งตรวจสอบ เบ้ืองต้นทาง
คณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีระเบียบการรองรับข้อกฎหมาย ซึ่งการ
ซื้อเสียงที่เกิดขึ้น ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่รับเรื่องแจ้งความจะต้องส่ง
เรื่องมายังคณะกรรมการการเลือกต้ัง ภายใน 24 ช่ัวโมง และจะทํา
การตรวจสอบข้อมูล เพ่ือทําการสอบสวนต่อไป 

31 
32 
33 
 
 

34 
35 

3 มติชนออนไลน์ 
บ้านเมืองออนไลน์ 
ThaiPBSNews 
ออนไลน์ 

 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. กล่าวว่า ในการเลือกต้ัง อบจ.
ครั้งน้ีได้เน้นมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันแพร่ระบาดของโควิด-19 
ทั้งช่วงก่อนการลงคะแนน และหลังลงคะแนน หากพบว่ามีผู้มาใช้สิทธิ
เลือกต้ัง จะให้ใช้คูหาลงคะแนนพิเศษ และจะทําการสอบสวนโรค
ทันที ส่วนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทําผิดกฎหมายเลือกต้ัง ยอมรับว่า
ทยอยเข้ามาหลายเรื่องและหลายรูปแบบ ซึ่งจะต้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงก่อน อย่างไรก็ตามขอให้มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
กกต. ในเรื่องสุจริต โปร่งใส 
 “ส่วนที่มีการประกาศจะให้เงินรางวัล 5 แสนบาท เก่ียวกับ
การทุจริตการเลือกต้ังในครั้งน้ี ทาง กกต.น้ันมีเงินพร้อมอยู่แล้ว 
รวมทั้งได้ออกระเบียบมารองรับ และพร้อมจ่ายหากสามารถนําตัวผู้
ทุจริตการเลือกต้ังมาลงโทษได้ จะได้รับเงินรางวัลทันที”  
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ข่าว กกต. / ข่าวผูบ้ริหารสาํนักงาน กกต. 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
4 ไทยรัฐออนไลน์  นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกต้ัง เปิดเผยว่า การ

เดินทางมาครั้งน้ีเพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อยในการรับหีบบัตรและ
อุปกรณ์ เบ้ืองต้นจากการตรวจสอบยังไม่พบปัญหาใดๆ และภาพรวม
การรับอุปกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงการหาเสียงของผู้สมัคร
แต่ละพ้ืนที่จนถึงขณะน้ียังไม่พบการร้องเรียน 
 สําหรับการเลือกต้ังครั้งน้ี พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จากเดิมมี
หน่วยเลือกต้ังทั้งหมด 2,590 หน่วย แต่หลังมีการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ทําให้ทางคณะกรรมการเลือกต้ังต้องเพ่ิมหน่วยเลือกต้ังอีก
เป็น 3,131 หน่วย หรือเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 17 เพ่ือเป็นการเว้น
ระยะห่าง และจัดเจ้าหน้าที่ อสม.เข้าไปประจําตามหน่วยเลือกต้ังเพ่ือ
คัดกรองผู้มาใช้สิทธ์ิ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 

39 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ตร.จับตาจังหวัดแข่งเดือด ศึกชิงอบจ. 20 ธ.ค. 40 
2 Thebangkokinsight 

ออนไลน์ 
กกต. รับเรื่องร้องทุจริต ‘เลือกต้ัง อบจ.’ นับ 100 เรื่อง จดั 1.2 แสน
นาย ดูแลเข้ม 

41 

3 7HD ออนไลน์ กกต.ยืนยันความพร้อมเลือกต้ัง นายก อบจ. และสมาชิก อบจ.วัน
อาทิตย์น้ี 

42 

4 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กกต. รับรองผลเลือกต้ัง อบจ. ภายใน 30 วัน 44 
5 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กกต. กําหนดสีบัตรเลือกต้ัง 4 ภาค 45 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เผยโฉม! 'บัตรเลือกต้ัง'ใช้ 'เลือกต้ัง อบจ.' 2563 สีไม่เหมือนกัน 

จังหวัดไหนได้สีอะไรเช็คเลย 
46 

7 แนวหน้าออนไลน์ กกต.สองแควแจกหีบบัตรพร้อมอุปกรณ์เลอืกต้ัง อบจ.1,400 หน่วย 49 
8 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ กกต.ขอนแก่นชวนโหลดแอปสมาร์ทโหวตเช็คสิทธิเลือกต้ังก่อน

ลงคะแนน 
50 

9 แนวหน้าออนไลน์ กกต.บุรีรัมย์พร้อมเลือกต้ัง อบจ.20 ธ.ค.น้ี ประชาชน 'อย่านอน หลับ
ทับสิทธิ' 

51 

10 แนวหน้าออนไลน์ กกต.ปทุมธานีจัดคูหาป้องกันโควิด-19 เน้นเอาจริงปราบการซื้อเสียง 53 
11 แนวหน้าออนไลน์ สมุทรสาครเขม้อาทิตย์น้ีเข้าคูหาเลือกต้ัง อบจ.ต้องสวมหน้ากาก

อนามัยทุกคน 
55 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
12 แนวหน้าออนไลน์ ศาลอุทธรณ์ภาค 6 มีคําวินิจฉัยยกคําร้องพ่ีชาย'ไก่ แจ้งมสีุข'หมดสิทธ์ิ

ชิงเก้าอ้ีนายก อบจ. 
56 

13 แนวหน้าออนไลน์ เช็คที่น่ี ! ขึ้นบัญชีสั่งจับตา 10 จังหวัด'คืนหมาหอน'แข่งดุเดือด
เลือกต้ัง อบจ. 

57 

14 แนวหน้าออนไลน์ บุรีรัมย์ระดมกําลังกว่า 6 พันนายรักษาความปลอดภัยเข้มวันเลือกต้ัง 
อบจ. 

58 

15 แนวหน้าออนไลน์ เลือกคนคิดดี!‘บ๊ิกบ้ี’กําชับ‘อย่าช้ีนํา’กําลังพลเลือกอบจ. ห้ามทหาร
เป็นกก.หน่วยโดยพลการ 

59 

16 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ตํารวจนครศรีฯกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเลือกต้ังท้องถิ่น 60 
17 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ก้าวหน้าปราศรัยใหญ่เลือกต้ังนายก อบจ.มุกดาหาร ชูเลือกผู้สมัคร 

ในสังกัดได้ 3 เด้ง 
61 

18 เดลินิวส์ออนไลน์ 'อํานวย'ปราศรัยโค้งสุดท้ายเลือกต้ัง อบจ.นครศรีฯ ชู เที่ยววิถีชุมชน 64 
19 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ โค้งสุดท้ายหาเสียงเลือกต้ัง อบจ.ปทุมฯผู้สมคัรงัดทุกกลยุทธ์อ้อน

คะแนน 
65 

20 สยามรัฐออนไลน์ โค้งสุดท้ายศึกแดงเดือด เลือกนายกอบจ.เชียงใหม่ "บุญเลศิ-พิชัย" 
ใครจะเข้าวิน 

67 

21 บ้านเมืองออนไลน์ โค้งสุดท้าย "น้องแฟ้ม" ผูส้มคัร ส.อบจ.ตาก ขึ้นรถแห่อ้อนขอโอกาส
คนรุ่นใหม ่

69 

22 มติชนออนไลน์ ‘สุดารัตน์’ ครวญกลางเวทีหาเสียง อบจ.กาฬสินธ์ุ มีเคราะห์กรรมต้อง
ลา พท. แต่ไมท่ิ้งคนอีสานและฝ่ายปชต. 

70 

23 ไทยโพสต์ออนไลน์ โค้งสุดท้าย 'ปิยบุตร' ปลุกหนักเลือก อบจ.ไล่ 'ประยุทธ์' ได้ธนาธร! 71 
24 แนวหน้าออนไลน์ 2 ผูส้มัครชิง ส.อบจ.เขต4สัตหีบ 'เสี่ยปู'-'สมประสงค์' เร่งฝีเท้าหาเสียง

โค้งสุดท้าย 
73 

25 ไทยโพสต์ออนไลน์ เอ๊ะยังไง!ผู้สมคัรนายกอบจ.เชียงใหม่ เพ่ือไทย ดอดแจ้งความไม่เก่ียว
จดหมายแม้ว 

74 

26 สยามรัฐออนไลน์ "ปฐมพล" ผู้สมคัรชิง ส.อบจ.คณะก้าวหน้า-มหาชัย ใช้แนวซิง่รถสองแถว 
อ้อนหาคะแนนเสียงไล่ชิงแชมป์เก่า มั่นใจคว้าชัยจากคนรุ่นใหม่หนุน 

75 

27 สยามรัฐออนไลน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอระแงะ 
ร่วมประชาสัมพันธ์ การเลือกต้ัง อบจ. 

76 

28 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เพ่ือไทยขนทัพใหญ่ปราศรัยเชียงใหม่ หนุน ส.ว.ก๊องน่ังนายก อบจ. 77 
29 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ โค้งสุดท้ายหาเสียงเลือกต้ังอบจ.ชัยภูมิ อดีตสจ.คนดังชูนโยบาย 

8 ข้อแก้ปัญหาชาวบ้าน 
78 
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รวมขาววันเสาร       ขาววันน้ี 
          รูวันน้ี 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
30 ข่าวสดออนไลน์ โค้งสุดท้าย! 'หลานย่ิงลักษณ'์ ชวนเลือกนายก อบจ. ฝั่งประชาธิปไตย 

ลดทอนอํานาจเผด็จการ 
79 

31 แนวหน้าออนไลน์ ชาวสตูลทําบัตรประชาชนใหม่พร้อมไปใช้สทิธ์ิเลือกต้ัง อบจ.20 ธ.ค.น้ี 80 
32 แนวหน้าออนไลน์ รวบมือทําลายป้ายผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี เขตสัตหีบอ้างเมาและไม่มีเจตนา 81 
33 มติชนออนไลน์ แพทย์แนะ ปชช. นําปากกาส่วนตัวเลือกต้ัง อบจ. ป้องกันโควิด ยํ้า 

สมุทรสาครไมย่กเลิก 
82 

34 ข่าวสดออนไลน์ 2 ตายาย นําเงินซื้อเสียงเลือกต้ัง ส่งตํารวจ กกต.พิจิตรเร่งตรวจสอบ 83 
35 มติชนออนไลน์ 2 ตายายหอบเงิน 600 บาท หลักฐานซื้อเสยีงเลือกต้ัง อบจ. แจ้ง

ความตํารวจ สภ.บึงนาราง 
84 

36 มติชนออนไลน์ เทพไท ค้าน กกต. จัดเลือกต้ังเทศบาล-อบต.พร้อมกัน หว่ัน ทําคนสับสน 85 
37 INNNews ออนไลน์ “เทพไท” เสนอ กกต.แยกจัดเลือกต้ังสท.-อบต. 86 
38 มติชนออนไลน์ ‘คุณหญิงหน่อย’ ลุยหาเสียงช่วย ‘เฉลิมขวัญ’ ชิงนายกอบจ.กาฬสินธ์ุ 

จี้กกต.เข้มซื้อเสียง 
87 

39 ไทยรัฐออนไลน์ สุดารัตน์ จี้ กกต. เข้มตรวจซือ้เสียงคืนหมาหอน ชวนใช้สิทธ์ิเลือก 
"นายกท้องถิ่น" 

88 

 
บทความ 

 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
เลือกต้ังนายก อบจ. แจ้งเบาะแสทุจริต กกต. จ่ายจริง 1 แสนถึง 
1 ล้านบาท 

89 

2 บ้านเมืองออนไลน์ เจาะลึกศึกชิงเก้าอ้ี นายก อบจ.ปราจีนฯ "โกทร" ยังเบียด "เกียรติกร" 92 
3 คมชัดลึกออนไลน์ เดิมพัน อบจ.ช้ีอนาคต 'แม้ว-ทอน' 94 
4 คมชัดลึกออนไลน์ สายหมอลํา 'หน่อย' เจ้าเก่านางเอกหลงโรง 96 
5 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หมายเหตุประเทศไทย 97 

 
ซุบซิบ 

 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บุคคลในข่าว 98 
2 หนังสือพิมพ์แนวหน้า วาทะเด็ด 99 
3 หนังสือพิมพ์แนวหน้า บุคคลแนวหน้า 100 
4 หนังสือพิมพ์ข่าวสด สังคมการเมือง 101 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง สังเกตการณ์ 
การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่กรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น พร้อมด้วย พลตํารวจโท จตุพล ปานรักษา ผู้เชี่ยวชาญประจําประธานกรรมการ 
การเลือกต้ัง โดยมี ดร.สมศักด์ิ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอําเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง

นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง ตรวจเย่ียม 
การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่กรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น อ.นํ้าพอง พร้อมด้วย พลตํารวจโท จตุพล ปานรักษา ผู้เชี่ยวชาญประจําประธานกรรมการการเลือกต้ัง 
โดยมี ดร.สมศักด์ิ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ 
ณ อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.นํ้าพอง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง ตรวจเย่ียม 
การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่กรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น อ.กระนวน พร้อมด้วย พลตํารวจโท จตุพล ปานรักษา ผู้เชี่ยวชาญประจําประธานกรรมการการเลือกต้ัง 
โดยมี ดร.สมศักด์ิ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ 
ณ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.กระนวน 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วย ร.ต.อ.สุชีพ จาดย่านขาด 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพิจิตร และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกต้ัง พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
NBT ช่อง 11 พร้อมฟังบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมการเลือกต้ังนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดพิจิตร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร  อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกต้ัง ตรวจเย่ียมการส่งมอบ
วัสดุอุปกรณ์ให้แก่กรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมให้
กําลังใจและขอบคุณประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ที่อาสามาทําหน้าที่กรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังและเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการเลือกต้ัง ณ สํานักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยมีปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
อนุกรรมการ ร่วมช้ีแจงการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการเตรียมปฏิบัติ 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 

นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 14:00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกต้ัง ตรวจเย่ียมการเตรียม
ความพร้อมการจัดการเลือกต้ังนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมี นายปิติฉัตร ธนนวนนท์ 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดระยอง และผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมช้ีแจงการเตรียมความพร้อมและรายงานผลการปฏิบัติเก่ียวกับการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ 
การเลือกต้ัง รวมทั้งรายงานความพร้อมของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง และเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกต้ัง 
ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกต้ังประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง 

นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วย นายธัชสกล พรหมจมาศ 
ที่ปรึกษาประจํากรรมการการเลือกต้ัง  พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม นายอภิชัย เจษฎานนท์ นายบุญมา เตชะวณิช 
นายเจริญ แก้วยอดหล้า ผู้เชี่ยวชาญประจํากรรมการการเลือกต้ัง และนายพัฒนะพงษ์ กัลลประวิทย์ ผู้ตรวจการ 
เดินทางมาสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกต้ัง ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 
จ.สุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 

นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วย นายธัชสกล พรหมจมาศ 
ที่ปรึกษาประจํากรรมการการเลือกต้ัง  พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม นายอภิชัย เจษฎานนท์ นายบุญมา เตชะวณิช 
นายเจริญ แก้วยอดหล้า ผู้เชี่ยวชาญประจํากรรมการการเลือกต้ัง และนายพัฒนะพงษ์ กัลลประวิทย์ ผู้ตรวจการ 
ตรวจเย่ียมสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมร่วมประชุมกับผู้บริหาร และ
ผู้ตรวจการเลือกต้ังประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร ผู้ อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บริหาร พนักงานให้การต้อนรับ ณ สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์  
สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการกรรมการ 
การเลือกต้ัง 4 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจผู้ เข้ารับการอบรมกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง 
และสังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมอําเภอแม่แตง  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายเกรียงไกร พานดอกไม้ 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ การดําเนินการเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย 

กรรมการการเลือกตั้ง  
สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 

นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วย นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญ
ประจํากรรมการการเลือกต้ัง และคณะ ได้เดินทางไปที่ว่าการอําเภอละงู จังหวัดสตูล เพ่ือตรวจเย่ียมการส่งมอบบัตร
เลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์การเลือกต้ังนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งน้ี 
(20 ธันวาคม 2563) โดยมี นางพะเยีย ศิริโชติ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดสตูล 
และนายดนุช นาคสง่า และนางนาซูรา อุสมา ปลัดอําเภอละงู ให้การต้อนรับ  ซึ่งในภาพรวมการส่งมอบบัตรเลือกต้ัง
และวัสดุอุปกรณ์การเลือกต้ังนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ทั้ง 86 หน่วยเลือกต้ัง เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โดย ดร.ฐิติเชฏฐ์ฯ ได้เน้นยํ้าให้คณะกรรมการประจําหน่วย (กปน.) และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม  ยึดหลักกฎหมายเป็นสําคัญ และระมัดระวังในเรื่องของการกระทําผิดกฎหมาย
เลือกต้ัง อาทิ การจําหน่ายจ่ายแจกสุราตามเวลาที่กําหนด การหาเสียงในวันเลือกต้ัง

กรรมการการเลือกตั้ง  
สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 

นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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ข่าวอ้างอิง 
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ข่าวปลอม! กกต. ประกาศให้เลือกต้ังเทศบาล และอบต. วันที่ 30 ธ.ค. 63 
เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2563 14:45   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 

 
 
 ตามท่ีมีการเผยแพร่เอกสารปฏิทินการเลือกต้ัง สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ 30  
ธันวาคม 2563 น้ัน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้ช้ีแจงว่า ไม่ได้เป็นผู้จัดทําเอกสารที่เผยแพร่ดังกล่าว และ
ไม่ใช่เอกสารของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังแต่อย่างใด อีกทั้งยังไม่มีการประกาศแผนจัดการเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นแต่อย่างใด 
 วันน้ี (19 ธ.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามท่ีมีข้อความส่งต่อในประเด็นเรื่อง 
กกต. ประกาศให้เลือกต้ังเทศบาล และอบต. วันที่ 30 ธ.ค. 63 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดําเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกับทาง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง พบว่าประเด็นดังกล่าวน้ัน เป็นข้อมูลเท็จ 
 ตามท่ีมีการเผยแพร่เอกสารปฏิทินการเลือกต้ัง สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ 30 
ธันวาคม 2563 น้ัน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้ช้ีแจงว่า ไม่ได้เป็นผู้จัดทําเอกสารที่เผยแพร่ดังกล่าว และ
ไม่ใช่เอกสารของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังแต่อย่างใด อีกทั้งยังไม่มีการประกาศแผนจัดการเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นแต่อย่างใด 
 ทั้งน้ี ในการเลือกต้ังครั้งแรกภายหลังจากที่กฎหมายเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังท้องถิ่นฉบับใหม่ใช้บังคับ 
เมื่อคณะรัฐนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทใดแล้วให้แจ้งคณะกรรการการเลือกต้ังทราบ จากน้ันคณะกรรมการการเลือกต้ังจึงจะประกาศกําหนดให้มีการ
เลือกต้ัง ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ดังน้ันขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อ
 สังคมออนไลน์ต่างๆ และเพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือโทร. 02 1418888 
 บทสรุปของเร่ืองน้ีคือ : ทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกไม่ได้เป็นผู้จัดทําเอกสารท่ีเผยแพร่ดังกล่าว 
และขณะน้ียังไม่มีการประกาศแผนจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นแต่อย่างใด 
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กกต.เตือนไม่ไปใช้สิทธิเลือก อบจ.ถูกจํากัดสิทธิ 2 ปี 
19 ธันวาคม 2563 
 

 
 
"กกต." เตือนประชาชนไม่ไปใช้สิทธิเลือก อบจ.20 ธ.ค.นี้ เจอถูกจํากัดสิทธิ 2 ปี ยํ้าแจ้งเหตุจําเป็นภายใน 27 ธ.ค. 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ออกประกาศเน้นยํ้าสําหรับผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวัน
อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 และไม่แจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ัง จะถูกจํากัดสิทธิ 2 ปีนับแต่วันเลือกต้ัง 
ดังนี้ สมัครรับเลือกต้ังเป็นส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นส.ว. สมัครรับเลือก
เป็นกํานันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดํารงตําแหน่งข้าราชการ
การเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา ดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และ ดํารง
ตําแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น 
ทั้งน้ี ระยะเวลาการถูกจํากัดสิทธิ กําหนดเวลาคร้ังละ 2 ปีนับแต่วันเลือกต้ังคร้ังที่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกต้ัง หากในการเลือกต้ังครั้งต่อไปผู้น้ันไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังอีก ให้นับเวลาการจํากัดสิทธิครั้งหลังน้ี โดยนับจากวันที่
มิได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังครั้งใหม่ และหากกําหนดเวลาการจํากัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใด ให้กําหนดเวลาการจํากัด
สิทธิน้ันสิ้นสุดลง 
 สําหรับการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ผู้มีสิทธิเลือกต้ังซึ่งมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ัง
สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้ เหตุจําเป็น ดังน้ี มีกิจธุระจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพ้ืนที่ห่างไกล 
เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทาง
ไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากท่ีเลือกต้ังเกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับคําสั่ง
จากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกต้ัง และมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอ่ืนที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
www.ect.go.thโดยวิธีการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้ โดยแจ้งเหตุได้ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกต้ัง (ระหว่าง
วันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2563) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกต้ัง (ระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2563) 
 โดยแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๘ ย่ืนต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน (สามารถดาว์นโหลดได้ที่เว็บไซต์ สนง.กกต. www.ect.go.th) ทําเป็น
หนังสือ ซึ่งต้องระบุหมายเลขประจําตัวประชาชน และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน พร้อมแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ัง
ได้ ด้วยเหตุใด ย่ืนต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง ทําเป็น 
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หนังสือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนไปย่ืนแทน จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยังนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นที่ตน มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 
 อย่างไรก็ตาม กกต.ขอยํ้าเตือนว่าหากไม่อยากถูกจํากัดสิทธิเลือกต้ัง ทุกคร้ังที่มีการเลือกต้ังให้ออกไปใช้
สิทธิเลือกต้ังเพราะการเลือกต้ังเป็นหน้าที่ บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่บริการข้อมูลสายด่วน 1444 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913112 
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กกต. เตือนคนไม่ไปใช้สิทธิเลือก อบจ. ถูกจํากัดสิทธิ 2 ปี แนะแจ้งเหตุจําเป็นก่อน 27 ธ.ค. 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 - 10:49 น. 

 
 
กกต.เตือน ใครไม่ไปใช้สิทธิเลือก อบจ. ถูกจํากัดสิทธิ 2 ปี แนะแจ้งเหตุจําเป็นภายใน 27 ธ.ค.นี้ 
 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) แจ้งเน้นยํ้าสําหรับ
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 และไม่แจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังจะถูกจํากัดสิทธิ 2 ปีนับแต่
วันเลือกต้ัง ดังน้ี สมัครรับเลือกต้ังเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. 
สมัครรับเลือกเป็นกํานันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดํารง
ตําแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา ดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น และดํารงตําแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการ
รองประธานสภาท้องถิ่น 
 ทั้งน้ี ระยะเวลาการถูกจํากัดสิทธิ กําหนดเวลาคร้ังละ 2 ปีนับแต่วันเลือกต้ังครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่อาจไป
ใช้สิทธิเลือกต้ัง หากในการเลือกต้ังคร้ังต่อไปผู้น้ันไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังอีก ให้นับเวลาการจํากัดสิทธิครั้งหลังน้ี โดยนับ
จากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังครั้งใหม่ และหากกําหนดเวลาการจํากัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใด ให้กําหนดเวลา
การจํากัดสิทธิน้ันสิ้นสุดลง 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ผู้มีสิทธิเลือกต้ังซึ่งมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกต้ังสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้ เหตุจําเป็น ดังน้ี มีกิจธุระจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพ้ืนที่
ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถ
เดินทางไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกต้ังเกินกว่า 100 กิโลเมตร 
ได้รับคําสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกต้ัง และมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอ่ืนที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนด 
 โดยวิธีการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้ โดยแจ้งเหตุได้ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกต้ัง (ระหว่าง
วันที่ 13-19 ธันวาคม 2563) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกต้ัง (ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563) โดย แจ้งเหตุที่
ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๘ ย่ืนต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน (สามารถดาว์นโหลดได้ที่เว็บไซต์ สนง.กกต. www.ect.go.th) ทําเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุหมายเลข 
 
 



 

คณะทาํงานวิเคราะหแ์ละผลิตข่าวในคณะกรรมการสือสารองคก์รฯและสาํนกัประชาสมัพนัธ ์   
ติดต่อ -17924 

22 

 

 
 
 
ประจําตัวประชาชน และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน พร้อมแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้ ด้วยเหตุใด ย่ืนต่อนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง ทําเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอ่ืน
ไปย่ืนแทน จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยังนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตน มีช่ืออยู่ในทะเบียน
บ้าน อย่างไรก็ตาม กกต.ขอยํ้าเตือนว่าหากไม่อยากถูกจํากัดสิทธิเลือกต้ัง ทุกครั้งที่มีการเลือกต้ังให้ออกไปใช้สิทธิ
เลือกต้ังเพราะการเลือกต้ังเป็นหน้าที่ บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่บริการข้อมูลสายด่วน 1444 
 
 
อ้างอิง  : https://www.matichon.co.th/politics/news_2491832 
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“อิทธิพร” ยํ้ายังจัดเลือกต้ัง อบจ.สมุทรสาครปกติ แม้ติดเชื้อโควิดมากถึง 13 ราย 
เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2563 13:41   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 

 
 
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - “อิทธิพร” ประธาน กกต.ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมสังเกตการณ์การเลือกต้ังองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ยํ้าไม่มีคําสั่งยกเลิกเลือกต้ังนายก อบจ. และ ส.อบจ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีการพบผู้
ติดเชื้อโควิด-19 
 วันน้ี (19 ธ.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้ลงพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
เพ่ือตรวจเย่ียมการแจกวัสดุอุปกรณ์เลือกต้ังและบัตรเลือกต้ัง ก่อนจะมีการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นในวันพรุ่งน้ี พร้อมกับเน้นยํ้าให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย และใช้เจลล้างมือก่อนเข้าไปภายในหน่วย
เลือกต้ังในแต่ละหน่วย 
 ปัจจุบันมีการสรุปยอดของผู้ที่มีสิทธิเลือกต้ัง ส.อบจ.ขอนแก่น จํานวน 1,418,977 ราย และมีสิทธิเลือกต้ัง 
นายกอบจ.ขอนแก่น ทั้งหมด 1,428,037 ราย โดยในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นมีหน่วยเลือกทั้งหมด 2,841 หน่วย 
 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดการเลือกต้ังที่ จ.สมุท
สาคร กรณีที่มีผู้ติดเช้ือโควิดในพ้ืนที่ว่า จ.สมุทรสาครยังจัดการเลือกต้ังนายก อบจ. และ ส.อบจ.ตามปกติ ล่าสุดผู้ว่า
ราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้สั่งพ่นนํ้ายาทําความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ในการเลือกต้ังครั้งน้ีองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้จัด ส่วนเรื่องการเฝ้าระวังผู้ว่าราชการมีหน้าที่เต็มที่ ถ้าประชาชนร่วมมือกันก็จะสามารถป้องกันการแพร่
ระบาดได้ ซึ่งตามกฎหมายก็สามารถระงับจัดการเลือกต้ังถ้ามีเหตุสําคัญ แต่ว่าต้องประกาศวันเลือกต้ังใหม่ 15 วัน แต่
ไม่ใช่ว่ามีเรื่องแล้วจะระงับการเลือกต้ังไปเลย แต่เราต้องดูว่าเราจะสามารถควบคุมได้หรือไม่ 
 ทั้งน้ี จากการพบผู้ติดเช้ือโควิด-19 ที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร 1 รายน้ัน ล่าสุดทางกรมควบรุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งทีมงานลงพ้ืนที่ ร่วมกับโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาคร เร่งตรวจหาเช้ือจากผู้ใกล้ชิดผู้ติด
เช้ือรายแรก จํานวนกว่าสองพันราย เบ้ืองต้นพบผู้ติดเช้ือโควิด 19 แล้วจํานวน 13 ราย 
 ขณะเดียวกัน นายอิทธิพรเปิดเผยถึงการจัดการเลือกต้ัง อบจ.ที่ จ.ขอนแก่น ว่าวันน้ีได้เดินทางมาตรวจ
เย่ียมการแจกวัสดุอุปกรณ์เลือกต้ังและบัตรเลือกต้ัง โดยจะมีการแจกก่อนวันที่มีการเลือกต้ัง 1 วัน โดยจะส่งมอบให้ 
กรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังมาน่ังตรวจรับอุปกรณ์การเลือกต้ัง ดูหีบ และดูบัตรเลือกต้ัง ว่ามีการประทับตราถูกต้อง
หรือไม่ จํานวนถูกต้องหรือไม่ ครบจํานวนตามท่ีได้รับมอบหมายหรือไม่ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ปกติของคณะกรรมการ
หน่วยเลือกต้ังที่ผ่านมา โดยภาพรวมเป็นไปอย่างเรียบร้อยและทํางานได้อย่างรวดเร็ว เพราะบางคร้ังการรับมอบหรือ
การรับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลา 1 ช่ัวโมงขึ้นไปในแต่ละหน่วย แต่ที่จังหวัดขอนแก่นสามารถทําได้เร็วมาก เสร็จไปแล้ว
บางส่วน 



 

คณะทาํงานวิเคราะหแ์ละผลิตข่าวในคณะกรรมการสือสารองคก์รฯและสาํนกัประชาสมัพนัธ ์   
ติดต่อ -17924 

24 

 

 
 
 
 ส่วนเรื่องร้องเรียนในพ้ืนที่ภาคอีสาน หลังจากลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมทั้งหมด 3 จังหวัด พบว่า จ.มหาสารคาม
มี 1 เรื่อง, จังหวัดกาฬสินธ์ุ 8 เรื่อง, จังหวัดขอนแก่น 2 เรื่อง และทั่วประเทศเมื่อวานน้ีได้รับรายงานท้ังหมด 114 เรื่อง 
เป็นคําร้อง 107 เรื่อง เป็นเรื่องความปรากฏต่อทาง กกต.เองอีก 7 กรณี ทั้งหมดอยู่ระหว่างตรจสอบข้อเท็จจริงและไต่
สวนข้อมูลเบ้ืองต้น ก่อนจะนําเรื่องเข้ากระบวนการสืบสวนไต่สวน กกต.ก็จะดําเนินการต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/local/detail/9630000129390 
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ปธ.กกต.ยันไร้ข้อกังวลเลือกต้ังอบจ.พรุ่งนี้ 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 12:23 น. 
 

 
 
 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) กล่าวถึงข้อกังวลในการเลือกต้ังใน
วันพรุ่งน้ี ว่า ไม่มีข้อกังวลแต่อย่างใด แต่จะมีข้อกําชับในเรื่องของสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงอยากให้
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังใช้ความระมัดระวังเว้นระยะห่างในช่วงใช้สิทธิ ใส่หน้ากากอนามัย 
 ส่วนที่หน่วยเลือกต้ัง จะจัดให้มีความแออัดน้อยลง ลดจํานวนผู้มาใช้สิทธิแต่ละหน่วยให้เหลือประมาณ 
600 คนต่อหน่วย โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.)ช่วยอํานวยความสะดวก และมีช่องสําหรับผู้ที่มี
อุณหภูมิสูงด้วย 
 พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกันรายงานเร่ืองร้องเรียนได้ที่แอพพลิเคช่ันตาสับปะรด หรือโทร1444 เพ่ือ
ร่วมกันป้องกันการทุจริต สําหรับเรื่องร้องเรียนทั่วประเทศ 114เรื่อง เป็นคําร้อง 107 เรื่อง เป็นเรื่องความปรากฏต่อ
กกต.เอง 7 กรณี ทั้งหมดน้ีอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อมูลเบ้ือต้น ซึ่งหาพบมูลความผิดก็จะเข้า
กระบวนการไตร่สวน สืบสวนของกกต.ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_847543/ 
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ประธานกกต.ตรวจ แจกจ่ายหีบบัตรเลือกต้ัง อบจ.ขอนแก่น ยัน กันโควิด-19 ได้ 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 12:53 น. 
 

 
 
ประธาน กกต.ตรวจเข้มการแจกจ่ายหีบบัตรเลือกต้ัง อบจ.ขอนแก่น พร้อมระบุ หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถย้าย
หน่วย หรือระงับการเลือกต้ังได้ เชื่อ ทุกฝ่ายสามารถเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ 
 วันที่ 19 ธ.ค. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วย นายสมศักด์ิ จัง
ตระกุล ผวจ.ขอนแก่น และนายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมการแจกจ่ายหีบบัตร 
อุปกรณ์การเลือกต้ัง และการเตรียมหน่วยเลือกต้ัง ซึ่งเขต อ.เมืองขอนแก่น ได้กําหนดใช้ที่ว่าการ อ.เมืองขอนแก่น เป็น
สถานที่อํานวยการเลือกต้ัง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกต้ังทยอยเดินทางเข้ารับมอบอุปกรณ์ต่างๆ อย่างพร้อม
เพรียง 
 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า ความคึกคัก และความต่ืนตัวของเจ้าหน้าที่ที่
ล้วนมีประสบการณ์ในการทํางานประจําหน่วยเลือกต้ังมาแล้ว ทําให้การตรวจสอบ และการรับมอบอุปกรณ์ประจํา
หน่วยเลือกต้ัง ที่ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่วันน้ีสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
 "กกต.ได้กําชับมาตรการความปลอดภัยในการเลือกต้ัง อบจ.ทั้งหมด ทั้งประเทศ ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยมาตรการป้องกันน้ัน กกต.ได้ใช้รูปแบบการเลือกต้ัง ส.ส. แทนตําแหน่งที่ว่าง 
เขตเลือกต้ังที่ 4 จ.ลําปาง และเขตเลือกต้ังที่ 5 จ.สมุทรปราการ มาใช้เป็นแนวทางสําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภา อบจ. 
และนายก อบจ. ทั้งการกําหนดจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังต่อหน่วยเลือกต้ังให้น้อยลงเพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้สิทธิ
เลือกต้ัง การจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิ มี อสม.คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิบริเวณหน้าที่เลือกต้ัง กรณีพบว่าผู้มี
สิทธิเลือกต้ังมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะแยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษ ซึ่งอยู่บริเวณหน่วย
เลือกต้ังเดียวกันมิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกต้ังอ่ืน" 
 นายอิทธิพร กล่าวต่ออีกว่า ทุกหน่วยเลือกต้ังจะจัดให้มีแอลกอฮอล์ไว้บริการสําหรับผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง 
และมี การกําชับต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณหน่วยเลือกต้ัง และการทําความสะอาดอุปกรณ์ใน
หน่วยเลือกต้ังตามเวลาที่กําหนด สําหรับการเลือกต้ังที่ จ.สมุทรสาคร ได้รับแจ้งจาก ผวจ.สมุทรสาคร ว่า ได้ฉีดพ่นนํ้ายา 
ทําความสะอาด พร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางมาเลือกต้ัง ให้ปฏิบัติตัวอย่าง
เคร่งครัด เช่ือว่าจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้ ส่วนประเด็นข้อซักถามเรื่องการย้ายหน่วยเลือกต้ังหากเกิดเหตุ
สําคัญ เหตุฉุกเฉิน ข้อช้ีแจงว่า ข้อกฎหมายเปิดช่องให้ย้ายหน่วยเลือกต้ัง หรือระงับการเลือกต้ังได้ หากพิจารณาแล้วว่า
เป็นเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุสําคัญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถประกาศให้เลื่อนวันเลือกต้ัง แต่ทั้งน้ีต้อง
ประกาศวันเลือกต้ังใหม่ภายใน 15 วัน ส่วนในกรณีน้ีน้ันยังไม่มีการระงับแต่อย่างใด แต่ต้องติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิดว่าควบคุมได้หรือไม่ และเช่ือว่าหากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเฝ้าระวังด้วยกัน ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใด. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1997697 
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'อิทธิพร' แจงหากเกิดเหตุฉุกเฉินระงับ-เลื่อน 'เลือกต้ัง อบจ.' ได้ 
19 ธันวาคม 2563  
 

 
"อิทธิพร" ประธาน กกต.แจงหากเกิดเหตุฉุกเฉินระงับ-เลื่อน "เลือกต้ัง อบจ." ได้ เชื่อทุกฝ่ายสามารถเฝ้าระวังไม่ให้
เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันน้ี (19 ธ.ค. 63) ประธาน กกต.แจงหากเกิดเหตุฉุกเฉินจําเป็น คณะกรรมการการ
เลือกต้ัง อบจ.สามารถย้ายหน่วยหรือระงับการเลือกต้ังได้ เช่ือทุกฝ่ายสามารถเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 
ได้ พร้อมยกตัวอย่างการเลือกต้ังยุคโควิดระบาด 2 จังหวัดยังผ่านมาได้ด้วยดี เบ้ืองต้นได้รับการร้องเรียนการเลือกต้ัง 
114 เรื่อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 
 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง เดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมหน่วยเลือกต้ัง 
ที่ว่าการอําเภอจังหวัดขอนแก่น พร้อมกล่าวว่า เห็นความคึกคัก ความต่ืนตัวของเจ้าหน้าที่ที่ล้วนมีประสบการณ์ในการ
ทํางานประจําหน่วยเลือกต้ังมาแล้ว ทําให้การตรวจสอบ การรับมอบอุปกรณ์ประจําหน่วยเลือกต้ัง ที่ส่งมอบให้กับ
เจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
 สําหรับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ทาง กกต.ได้กําชับมาตรการความปลอดภัยเลือกต้ัง อบจ. ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่ว
ประเทศ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 น้ัน ทาง กกต. ได้เน้นยํ้าเรื่องการรักษาความปลอดภัยจากโรคโควิด-
19 ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง กรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง รวมถึงผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง ให้พร้อมเตรียม
รับมือไว้อย่างรัดกุม 
 สําหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 กกต. ได้ใช้รูปแบบการเลือกต้ัง ส.ส. แทนตําแหน่ง
ที่ว่าง เขตเลือกต้ังที่ 4 จังหวัดลําปาง และเขตเลือกต้ังที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ มาใช้เป็นแนวทางสําหรับการเลือกต้ัง
สมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. มีมาตรการ ทั้งการกําหนดจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังต่อหน่วยเลือกต้ังให้น้อยลงเพ่ือลด
ความแออัดของผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง การจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิ มี อสม.คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิบริเวณ
หน้าที่เลือกต้ัง 
 กรณีพบว่าผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะแยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหา
พิเศษ ซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกต้ังเดียวกันมิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกต้ังอ่ืน และ อสม. จะรายงานตามข้ันตอนของ
สาธารณสุข จัดให้มีแอลกอฮอล์ กําชับต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในบริเวณหน่วยเลือกต้ัง และการทํา
ความสะอาดอุปกรณ์ในหน่วยเลือกต้ังตามเวลาที่กําหนด 
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 “สําหรับการเลือกต้ังที่ จ.สมุทรสาคร ได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ว่าได้ฉีดพ่นนํ้ายา ทํา
ความสะอาด พร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางมาเลือกต้ัง ให้ปฏิบัติตัวอย่าง
เคร่งครัด เช่ือว่าจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้ ส่วนประเด็นข้อซักถามเรื่องการย้ายหน่วยเลือกต้ังหากเกิดเหตุ
สําคัญ เหตุฉุกเฉิน ข้อช้ีแจงว่า ข้อกฎหมายเปิดช่องให้ย้ายหน่วยเลือกต้ัง หรือระงับการเลือกต้ังได้ หากพิจารณาแล้วว่า
เป็นเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุสําคัญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถประกาศให้เลื่อนวันเลือกต้ัง แต่ทั้งน้ีต้อง
ประกาศวันเลือกต้ังใหม่ภายใน 15 วัน 
 ส่วนในกรณีน้ีน้ันยังไม่มีการระงับแต่อย่างใด แต่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ว่าควบคุมได้หรือไม่ 
และเช่ือว่าหากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเฝ้าระวังด้วยกัน ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใด เพราะท่ีผ่านมาทาง กกต.ได้
ดําเนินการการเลือกต้ังยุคโควิด 19 มาแล้ว 2 ครั้ง คือที่ จ.ลําปาง และที่ จ.สมุทรปราการ ซึ่งใช้มาตรการการเฝ้าระวัง
อย่างเข้มข้น ไม่มีการแพร่ระบาดแต่อย่างใด ” นายอิทธิพร  กล่าว 
 สําหรับบรรยากาศการรับมอบอุปกรณ์ เป็นไปอย่างคึกคัก เจ้าหน้าที่เดินทางมารับมอบอุปกรณ์  เตรียม
นําไปติดต้ังที่หน่วยเลือกต้ังต้ังแต่ช่วงเช้า  สําหรับในพ้ืนที่ภาคอีสานที่นายอิทธิพรได้เดินทางไปตรวจเย่ียม 3 จังหวัด 
พบว่ามีเรื่องร้องเรียน ที่ จ. มหาสารคาม 1 เรื่อง ขอนแก่น 2 เรื่อง และจ.ร้อยเอ็ด 8 เรื่อง ทั่วประเทศได้รับรายงานการ
ร้องเรียน 114 เรื่อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีมูลก็จะเข้าสู้กระบวนการสอบสวนของ กกต. 
 
 
ที่มา : กวินทรา ใจซื่อ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913114 
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กกต. สั่งเฝ้าระวังพื้นที่แพร่โควิด วอนไปใช้สิทธิเลือกต้ัง อบจ. เผยทั่ว ปท.ร้องเรียน 114 เรื่อง 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 - 14:16 น. 

 
 
ประธาน กกต. ตรวจเย่ียมรับส่งมอบอุปกรณ์จัดเลือกต้ัง อบจ.พรุ่งนี้ ยันมีความพร้อมเต็มที่ – สั่งเฝ้าระวังพื้นที่แพร่
ระบาดโควิด วอน ปชช.ไปใช้สิทธิ ปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด เผยทั่วประเทศมีร้องเรียนแล้ว 114 เรื่อง 
 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) กล่าวภายหลังลง
พ้ืนที่ อ.เมือง อ.นํ้าพอง และ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมการรับส่งมอบอุปกรณ์การเลือกต้ังและบัตรเลือกต้ัง 
ให้กับกรรมการประจําหน่วย เพ่ือใช้ในการจัดเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม ว่า การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว เพราะกรรมการ
ประจําหน่วยส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทํางาน จึงไม่เป็นห่วงอะไรในเร่ืองน้ี แต่ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการแพร่
ระบาดของเช้ือโควิด-19 ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือในเรื่องการเว้นระยะห่าง ช่วงการใช้สิทธิ อย่าลืมสวมหน้ากาก 
ส่วนที่หน่วยเลือกต้ัง กกต.ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว มีการลดจํานวนผู้มีสิทธิต่อหน่วยเลือกต้ังลงจากเดิม 800-
1,000 คน เหลือ 600 คน เพราะไม่อยากให้เกิดการกระจุกตัวมากไปและจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขมาช่วยตรวจวัดไข้ 
เจลล้างมือ รวมทั้งจัดช่องใช้สิทธิสําหรับคนที่มีอุณหภูมิสูง 
 นายอิทธิพรกล่าวต่อว่า ส่วนการพบผู้ติดเช้ือโควิด-19 เพ่ิม ที่ จ.สมุทรสาคร ถูกมองว่าอาจจะกระทบต่อ
การจัดการเลือกต้ัง อบจ.น้ัน ทราบว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการฉีดพ่นนํ้ายาฆ่าเช้ือเพ่ือทําความสะอาดเรียบร้อย
แล้ว ส่วนของการจัดการเลือกต้ังก็คงต้องมีการเฝ้าระวังอยู่เรื่อยๆ ครั้งน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดการเลือกต้ัง 
เรื่องของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจหน้าที่เต็ม แต่ถ้าประชาชนร่วมมือกันในเร่ืองของการ
ป้องกันการระบาดก็คงไม่มีปัญหา 
 ประธาน กกต.กล่าวต่อว่า ส่วนเร่ืองของการย้ายหน่วยเลือกต้ังจริงๆ ตามกฎหมาย เปิดช่องว่าหากมีเหตุ
จําเป็นก่อนวันเลือกต้ังสามารถเลื่อนการเลือกต้ังออกไปได้ และผู้อํานวยการประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ประกาศวันเลือกต้ังใหม่ได้ภายใน 15 วัน แต่กรณีที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามีเรื่องแล้วเราต้องไประงับการจัดเลือกต้ังเลย แต่ต้อง
ดูว่าสามารถที่จะควบคุมเหตุได้หรือไม่ ทั้งน้ี แม้จะผู้ติดเช้ือเพ่ิมขึ้น แต่ก็ไม่น่าจะกระทบต่อการจัดเลือกต้ัง เพราะก่อน
หน้าน้ีในช่วงแพร่ระบาด กกต.ก็มีการจัดการเลือกต้ังใหม่ ส.ส.ลําปางและสมุทรปราการ ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 “ประชาชนมีความต่ืนตัวในการที่จะมาใช้สิทธิ อาจเป็นเพราะไม่ได้มีการเลือกต้ังท้องถิ่นมานาน และอยาก
เน้นยํ้าว่าการเลือกต้ังครั้งน้ีผู้มีสิทธิเลือกต้ังจะได้รับบัตรเลือกต้ัง 2 ใบ คนละสีกัน โดย 1 ใบใช้สําหรับเลือกนายก อบจ.
และอีก 1 ใบเลือกสมาชิก อบจ. ซึ่งในเรื่องของการนับคะแนนคาดว่าที่หน้าหน่วยเลือกต้ัง จะแล้วเสร็จประมาณ 20.00 
น. จากน้ันต้องมีการส่งผลคะแนนไปรวมที่จังหวัด คิดว่าประมาณ 23.00 – 24.00 น. จะทราบผล” 
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 นายอิทธิพรกล่าวอีกว่า สําหรับเรื่องร้องเรียนในส่วนของภาคอีสานที่ได้ไปตรวจเย่ียม จ.มหาสารคาม 1 
เรื่อง ร้อยเอ็ด 8 เรื่อง ขอนแก่น 2 เรื่อง ส่วนรวมทั่วประเทศท่ีได้รับรายงานมีทั้งหมด 114 เรื่อง เป็นคําร้องเรียน 107 
เรื่องและเป็นกรณีความปรากฏต่อ กกต. 7 เรื่อง ทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบไต่สวนข้อมูลเบ้ืองต้น ถ้าพบว่าเป็น
เรื่องที่ต้องดําเนินการ เข้าสู่การสืบสวนของ กกต. ก็จะมีการดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2492180 
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'กกต.พิจิตร' ตรวจสอบ 'เงินซ้ือเสียง' ส่งตํารวจ 
19 ธันวาคม 2563  
 

 
 
พิจิตร คณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่งตรวจสอบกรณีตายายเข้าแจ้งความถูกซ้ือเสียงเลือกต้ัง ที่เข้าส่งมอบกับ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ ขณะที่กรรมการการเลือกต้ัง ลงพื้นที่จัดการเลือกต้ังจังหวัดพิจิตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2563 ที่หอประชุมอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ศาสตราจารย์สันทัด ศิ
ริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกต้ัง พร้อมเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกต้ังพิจิตร ลงพ้ืนที่ จัดการเลือกต้ัง โดยเข้า
ตรวจที่หอประชุมอําเภอเมืองพิจิตร ที่มีการจัดส่งอุปกรณ์การเลือกต้ัง ในครั้งน้ี โดย ทางเจ้าหน้าที่ได้แบ่งชุด กรรมการ
ประจําหน่วยทยอย เข้ารับอุปกรณ์การเลือกต้ังเป็นชุด เพ่ือป้องกันความแออัดของเจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันไวรัสโควิด-19 
 ศาสตราจารย์สันทัด กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบ้ืองต้น ทางจังหวัดพิจิตร ได้จัดเตรียมความพร้อม
เป็นไปตามระเบียบของการเลือกต้ัง ซึ่งจากที่ได้รับรายงาน จากเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้เตรียมสถานที่
ประจําหน่วย ทั้ง 1020 หน่วย โดยสถานท่ีมีความกว้างขวาง อยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิกันจํานวนมาก โดย
เตรียมบัตรประชาชนออกมาใช้สิทธิในครั้งน้ี ที่หายมานาน 6-7 ปี 
 ขณะที่ ร.ต.อ. สุชีพ จาดย่านขาด ผอ.กกต. จังหวัดพิจิตร ระบุว่า การเลือกต้ังในครั้งน้ี ทางเจ้าหน้าที่ได้
เตรียมความพร้อม โดยการมอบอุปกรณ์การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งเตรียมแสงสว่างในพ้ืนที่เสี่ยง
บริเวณหน่วยเลือกต้ัง และติดต่อการไฟฟ้า เพ่ือทดแทน หากเกิดไฟฟ้าดับ 
 ซึ่งทางกรรมการการเลือกต้ังทางคณะกรรมการการเลือกต้ังเร่งตรวจสอบ หลังตายายนําเงินซื้อเสียงการ
เลือกต้ังที่เข้าแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ เบ้ืองต้นทางคณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีระเบียบการรองรับข้อกฎหมาย ซึ่งการ
ซื้อเสียงที่เกิดขึ้น ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่รับเรื่องแจ้งความ จะต้องส่งเรื่องมายังคณะกรรมการการเลือกต้ังภายใน 24 
ช่ัวโมง และจะทําการตรวจสอบข้อมูล ทําการสอบสวนต่อไป 
 
ที่มา : สายยันต์ ชูฉ่ํา 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913124 
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ทราบเร่ืองแล้ว กกต.เร่งตรวจสอบเงินซ้ือเสียงตายายพิจิตร 
19 ธันวาคม 2563 - 13:25 น. 
 

 
 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่งตรวจสอบกรณีสองตายายหอบเงินซ้ือเสียงเลือกต้ัง 600 บาทเข้าแจ้งความตํารวจ 
ขณะที่บรรยากาศการเตรียมพื้นที่จัดการเลือกต้ังในจังหวัดพิจิตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 วันที่ 19 ธ.ค.2563 ที่หอประชุม อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 
กรรมการการเลือกต้ัง พร้อมเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกต้ังพิจิตร ลงพ้ืนที่จัดการเลือกต้ัง โดยเข้าตรวจที่
หอประชุมอําเภอเมืองพิจิตร ที่มีการจัดส่งอุปกรณ์การเลือกต้ังในครั้งน้ี โดยทางเจ้าหน้าที่ได้แบ่งชุด กรรมการประจํา
หน่วยทยอยเข้ารับอุปกรณ์ การเลือกต้ังเป็นชุด ป้องกันความแออัดของเจ้าหน้าที่เพ่ือป้องกันไวรัสโควิด-19 
 ศาสตราจารย์สันทัด กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบ้ืองต้น ทางจังหวัดพิจิตรได้จัดเตรียมความพร้อมเป็นไป
ตามระเบียบของการเลือกต้ัง ซึ่งจากที่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้เตรียมสถานที่ประจํา
หน่วย ทั้ง 1,020 หน่วย โดยสถานที่มีความกว้างขวาง อยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิกันจํานวนมาก โดยเตรียมบัตร
ประชาชนออกมาใช้สิทธิในครั้งน้ี ที่หายมานาน 6-7 ปี 
 ขณะท่ี ร.ต.อ.สุชีพ จาดย่านขาด ผอ.กกต.จังหวัดพิจิตร ระบุว่า การเลือกต้ังในครั้งน้ีทางเจ้าหน้าที่ได้
เตรียมความพร้อม โดยการมอบอุปกรณ์การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งเตรียมแสงสว่างในพ้ืนที่เสี่ยง 
บริเวณหน่วยเลือกต้ัง และติดต่อการไฟฟ้าเพ่ือทดแทนหากเกิดกรณีไฟฟ้าดับ 
 ส่วนกรณีสองตายายนําเงินที่อ้างว่าได้รับมาจากการซื้อเสียงเลือกต้ัง จํานวน 600 บาท มาแจ้งความกับ
เจ้าหน้าที่ตํารวจไว้น้ัน ทางคณะกรรมการการเลือกต้ังกําลังเร่งตรวจสอบ เบ้ืองต้นทางคณะกรรมการการเลือกต้ังได้มี
ระเบียบการรองรับข้อกฎหมาย ซึ่งการซื้อเสียงที่เกิดขึ้น ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่รับเรื่องแจ้งความจะต้องส่งเรื่องมายัง
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ภายใน 24 ช่ัวโมง และจะทําการตรวจสอบข้อมูล เพ่ือทําการสอบสวนต่อไป 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/a/452375 
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กกต. ลงพื้นที่ตรวจการส่งมอบหีบเลือกต้ัง นายก อบจ. และ สจ. ที่จังหวัดพิจิตร เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ
กันมากๆ ยืนยัน ยังไม่พบปัญหาการทุจริต 
 

 
 
 วันน้ี (19 ธ.ค. 2563) ณ หอประชุมที่ ว่าการอําเภอเมือง จ.พิจิตร ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) จากส่วนกลาง เดินทางลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมการส่งมอบหีบบัตรและอุปกรณ์จัดการ
เลือกต้ังนายก อบจ. และ สจ. ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งน้ี (20 ธ.ค. 2563) พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี ร.ต.อ.สุชีพ จาดย่าน
ขาด ผู้อํานวยการ กกต. พิจิตร นายไชยยา สมถวิล นายอําเภอเมืองพิจิตร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมตรวจสอบด้วย 
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกต้ังกว่า 100 หน่วย จาก 6 เขตในพ้ืนที่อําเภอเมืองพิจิตร เดินทางมารับอุปกรณ์จัดการ
เลือกต้ัง อาทิ หีบรับบัตรเลือกต้ัง บัตรเลือกต้ัง รวมถึงอุปกรณ์ในการป้องกันโควิด-19 เช่น เจลแอลกอฮอล์ บรรยากาศ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 ศ.ดร.สันทัด กล่าวว่า การเลือกต้ังวันพรุ่งน้ี เป็นการเลือกต้ังท้องถิ่นคร้ังแรก หลังว่างเว้นมา 6 – 7 ปี และ
มีความใกล้ชิดกับประชาชน จึงขอให้ออกมาใช้สิทธิกันมากๆ เพ่ือเลือกคนดี มีความสามารถเข้ามาบริหารท้องถิ่น อย่า
ลืมเตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้และมีเลขประจําตัว 13 หลัก มาเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิ
ด้วย ส่วนการป้องกันการทุจริตเลือกต้ังน้ัน มองว่า การจัดการเลือกต้ังท้องถิ่น ซึ่งตัวผู้สมัครเป็นคนในท้องถิ่น ผู้ใช้สิทธ์ิ
เป็นคนในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จัดการเลือกต้ังแต่ละหน่วยก็เป็นคนในท้องถิ่น จะทําให้การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความ
สุจริต ขณะท่ี กกต. มีมาตรการต่าง ๆ ทั้งการทําความเข้าใจกับผู้สมัคร การรณรงค์การเลือกต้ังสุจริตโปร่งใส การจัด
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว และผู้ตรวจการเลือกต้ัง  
 ซึ่งที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความปกติ ส่วนคืนน้ีซึ่งเรียกว่าเป็นคืนหมาหอน กกต. ได้บูรณาการกับเจ้าหน้าที่
ตํารวจและทุกฝ่ายร่วมกันสอดส่องอย่างเต็มที่ ขณะท่ี ผอ.กกต.พิจิตร คาดว่า การนับผลคะแนนเลือกต้ังน่าจะแล้วเสร็จ 
ทราบผลการเลือกต้ังอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 21.00 น. หากมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วน 
1444 เลือกต้ัง อบจ.พิจิตร ร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส  
 
อ้างอิง  :  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201219122757908 
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กกต.คุมเข้มส่งมอบหีบเลือกต้ังอบจ.พิจิตร 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 13:46 น. 
 

 
 
 ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอเมือง จ.พิจิตร ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(กกต.) จากส่วนกลาง เดินทางลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมการส่งมอบหีบบัตรและอุปกรณ์จัดการเลือกต้ังนายก อบจ. และ สจ. 
ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งน้ี (20 ธ.ค. 2563) พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี ร.ต.อ.สุชีพ จาดย่านขาด ผู้อํานวยการ กกต. พิจิตร 
นายไชยยา สมถวิล นายอําเภอเมืองพิจิตร และหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมตรวจสอบด้วย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจําหน่วย
เลือกต้ังกว่า 100 หน่วย จาก 6 เขตในพ้ืนที่อําเภอเมืองพิจิตร เดินทางมารับอุปกรณ์จัดการเลือกต้ัง เช่น หีบรับบัตร
เลือกต้ัง บัตรเลือกต้ัง รวมถึงอุปกรณ์ในการป้องกันโควิด-19 เช่น เจลแอลกอฮอล์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ศ.ดร.สันทัด กล่าวว่า การเลือกต้ังในวันพรุ่งน้ี เป็นการเลือกต้ังท้องถิ่นครั้งแรก หลังว่างเว้นมา 6 – 7 ปี 
และมีความใกล้ชิดกับประชาชน จึงขอให้ออกมาใช้สิทธิกันมากๆ เพ่ือเลือกคนดี มีความสามารถ เข้ามาบริหารท้องถิ่น 
อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้และมีเลขประจําตัว 13 หลัก มาเป็นหลักฐานในการใช้
สิทธิด้วย 
 ส่วนการป้องกันการทุจริตเลือกต้ังน้ัน มองว่า การจัดการเลือกต้ังท้องถิ่น ซึ่งตัวผู้สมัครเป็นคนในท้องถิ่น 
ผู้ใช้สิทธ์ิเป็นคนในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จัดการเลือกต้ังแต่ละหน่วยก็เป็นคนในท้องถิ่น จะทําให้การเลือกต้ังเป็นไปด้วย
ความสุจริต ขณะที่ กกต. มีมาตรการต่างๆ ทั้งการทําความเข้าใจกับผู้สมัคร การรณรงค์การเลือกต้ังสุจริตโปร่งใส การ
จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และผู้ตรวจการเลือกต้ัง ซึ่งที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความปกติ ส่วนคืนน้ีซึ่งเรียกว่าเป็นคืนหมาหอน 
กกต. ได้บูรณาการกับเจ้าหน้าที่ตํารวจและทุกฝ่ายร่วมกันสอดส่องอย่างเต็มที่ ซึ่ง ผอ.กกต.พิจิตร คาดว่า การนับผล
คะแนนเลือกต้ังน่าจะแล้วเสร็จ ทราบผลการเลือกต้ังอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 21.00 น. หากมีข้อสงสัย 
สามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วน 1444 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_847657/ 
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กกต.กลางเข้มคืนหมาหอนคาดไม่เกิน3ทุ่มหลังปิดหีบทราบผลไม่เป็นทางการ 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 13:24 น. 
 

 
 
พิจิตร- ศ.ดร.สันทัด กกต.กลาง เผยส่องทุจริตเลือกต้ังคืนหมาหอนเต็มที่ คาดทราบผลคะแนนนายกอบจ.และส.
อบจ.ไม่เกิน3ทุ่มหลังปิดหีบเลือกต้ัง 
 ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เดินทางไปที่จ.พิจิตร ตรวจสอบการ
เตรียมความพร้อมการขนอุปกรณ์หีบบัตรและอุปกรณ์จัดการเลือกต้ังนายก อบจ. และส.อบจ. ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 20ธ.ค.
63 โดยมี ร.ต.อ.สุชีพ จาดย่านขาด ผู้อํานวยการ กกต. พิจิตร นายไชยยา สมถวิล นายอําเภอเมืองพิจิตร และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องร่วมตรวจสอบ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกต้ังกว่า 100 หน่วย จาก 6 เขตในพื้นที่อําเภอเมืองพิจิตร 
เดินทางมารับอุปกรณ์จัดการเลือกต้ังรวมถึงอุปกรณ์ในการป้องกันโควิด-19 
 ศ.ดร.สันทัด กล่าวว่า การเลือกต้ังในวันพรุ่งน้ี (20ธ.ค.63) เป็นการเลือกต้ังท้องถิ่นคร้ังแรก หลังว่างเว้นมา 
6 – 7 ปี และมีความใกล้ชิดกับประชาชน จึงขอให้ออกมาใช้สิทธิกันมากๆ เพ่ือเลือกคนดี มีความสามารถ เข้ามาบริหาร
ท้องถิ่น อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้และมีเลขประจําตัว 13 หลัก มาเป็นหลักฐานใน
การใช้สิทธิด้วย 
 ส่วนการป้องกันการทุจริตเลือกต้ัง มองว่า การจัดการเลือกต้ังท้องถิ่น ซึ่งตัวผู้สมัครเป็นคนในท้องถิ่น ผู้ใช้
สิทธ์ิเป็นคนในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จัดการเลือกต้ังแต่ละหน่วยก็เป็นคนในท้องถิ่น จะทําให้การเลือกต้ังเป็นไปด้วย
ความสุจริต ขณะที่ กกต. มีมาตรการต่างๆ ทั้งการทําความเข้าใจกับผู้สมัคร การรณรงค์การเลือกต้ังสุจริตโปร่งใส การ
จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และผู้ตรวจการเลือกต้ัง ซึ่งที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความปกติ 
 สําหรับคืนน้ีซึ่งเรียกว่าเป็นคืนหมาหอน กกต. ได้บูรณาการกับเจ้าหน้าที่ตํารวจและทุกฝ่ายร่วมกัน
สอดส่องอย่างเต็มที่ การนับผลคะแนนเลือกต้ังน่าจะแล้วเสร็จ ทราบผลการเลือกต้ังอย่างไม่เป็นทางการในเวลา
ประมาณ 21.00 น. หากมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วน 1444 เลือกต้ัง อบจ.พิจิตร ร่วมกันใช้สิทธิอย่าง
สุจริตโปร่งใส 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640668 
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กกต.ยัน พร้อมจ่าย 5 แสนหากจับผู้ทุจริต เลือกต้ังมาลงโทษได้ ชลบุรีก้าวหน้าร้องคณะก้าวหน้าเอาชื่อไปใช้ 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 - 13:01 น. 
 

 
 
กกต.ยัน พร้อมจ่าย 5 แสนหากจับผู้ทุจริตการเลือกต้ังมาลงโทษได้ ชลบุรีก้าวหน้าร้องคณะก้าวหน้าเอาชื่อไปใช้ 
 วันที่ 19 ธันวาคม ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย 
กรรมการการเลือกต้ังส่วนกลาง พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเย่ียมการเตรียมการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ ประธานคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี น.ส.มณฑา บุญวิสุทธานนท์ ผู้อํานวยการการเลือกต้ังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี นายสําราญ ตันพานิช ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งยืนยันมี
ความพร้อมในการเลือกต้ัง อบจ.ชลบุรี หลังจากนั้นได้เดินทางไปที่ว่าการเมืองอําเภอเมืองชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล 
เพ่ือตรวจความพร้อมในการจ่ายหีบบัตร และบัตรเลือกต้ังให้กับผู้มารับเพ่ือเตรียมเลือกต้ังในวันเลือกต้ัง 20 ธันวาคมน้ี 
 นายธวัชชัย กล่าวว่า ในการเลือกต้ัง อบจ.ครั้งน้ีได้เน้นมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันแพร่ระบาดของโควิด-
19 ทั้งช่วงก่อนการลงคะแนน และหลังลงคะแนน หากพบว่ามีผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง จะให้ใช้คูหาลงคะแนนพิเศษ และจะ
ทําการสอบสวนโรคทันที ส่วนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทําผิดกฎหมายเลือกต้ัง ยอมรับว่าทยอยเข้ามาหลายเรื่องและ
หลายรูปแบบ ซึ่งจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน อย่างไรก็ตามขอให้มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. ในเรื่องสุจริต 
โปร่งใส 
 “ส่วนที่มีการประกาศจะให้เงินรางวัล 5 แสนบาท เก่ียวกับการทุจริตการเลือกต้ังในครั้งน้ี ทาง กกต.น้ันมี
เงินพร้อมอยู่แล้ว รวมทั้งได้ออกระเบียบมารองรับ และพร้อมจ่ายหากสามารถนําตัวผู้ทุจริตการเลือกต้ังมาลงโทษได้ จะ
ได้รับเงินรางวัลทันที” นายธวัชชัยกล่าว 
 ทางด้านนายสรายุทธ วงษ์แสงทอง ผู้สมัครนายก อบจ.ชลบุรี เบอร์ 3 หัวหน้ากลุ่มชลบุรีก้าวหน้า กล่าวว่า 
ขณะนี้ในโลกโซเชียลได้มีการโพสต์หาเสียงของกลุ่มคณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี ปรากฏว่าได้มีข้อความว่า “ชลบุรี
ก้าวหน้า” ซึ่งเป็นช่ือกลุ่มของตน เกรงว่าจะเกิดความเสียหายในการเลือกต้ัง อบจ.ชลบุรี ครั้งน้ี จึงได้ร้องเรียนให้ทาง 
กกต.ชลบุรีดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงอีกทางหน่ึง ว่าเข้าข่ายทําผิดกฎหมายเลือกต้ังหรือไม่ 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2492091 
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กกต.ตรวจเย่ียม จัดการเลือกต้ัง อบจ.ชลบุรี ต้ังเงินรางวัลแจ้งจับทุจริต 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 11.32 น. 
 

 
 
 เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 ธันวาคม ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี นายธวัชชัย 
เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกต้ังพร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกต้ังนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ ประธานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี น.ส.มณฑา บุญวิสุทธานนท์ ผู้อํานวยการการเลือกต้ังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสําราญ ตันพานิช ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับพร้อมทั้งช้ีแจงถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกต้ัง อบจ.ชลบุรี 
หลังจากน้ันได้เดินทางไปที่ว่าการอําเภอเมืองชลบุรี และโรงเรียนชลกันยานุกูล เพ่ือตรวจความพร้อมในการจ่ายหีบบัตร
เลือกต้ังให้กับหน่วยเลือกต้ังประจําอําเภอต่างๆ 
 หลังจากน้ันนายธวัชชัย กล่าวว่า ในการเลือกต้ัง อบจ.ครั้งน้ีได้เน้นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะต้องมีการคุมเข้มในเรื่องการของการแพร่ระบาดของเช้ือโรค โดยจะมีการมาตรการถึง 4 
ขั้นตอนก่อนที่จะลงคะแนน หรือหากตรวจพบผู้ที่มีอุณหภูมิสูง จะให้ไปลงคะแนนหน่วยเลือกต้ังพิเศษ ส่วนในเรื่องของ
การร้องเรียนเก่ียวกับการทําผิดกฎหมายเลือกต้ังได้มีการทยอยร้องเรียนกันมาเรื่อยๆ และหลายเรื่อง อย่างไรก็ตามขอ
ตรวจสอบในเรื่องของข้อเท็จจริงก่อน ขอให้มีความมั่นใจในการทํางานของ กกต. สุจริตและโปร่งใส 
  "ส่วนเร่ืองเงินรางวัลเก่ียวกับการร้องเรียนในเรื่องการทุจริตเก่ียวกับการเลือกต้ังน้ัน ทาง กกต.ได้มีการ
เตรียมเงินไว้พร้อมแล้ว รวมทั้งได้มีการออกระเบียบมารองรับแล้ว แต่ต้องสามารถนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษให้ได้ 
จึงจะได้รับเงินรางวัล" นายธวัชชัยกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/216427 
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กกต.ลงพื้นที่ ตรวจความเรียบร้อยเลือกต้ัง อบจ.ชลบุรี 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 12.14 น. 
 

 
 
กกต.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการจัดการเลือกต้ัง นายกอบจ.และสมาชิก อบจ.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ โดย 
กกต.ชลบุรีได้เตรียมพร้อมหน่วยเลือกต้ังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ด้วย 
 วันน้ี (19 ธ.ค63) นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกต้ังลงพ้ืนที่ติดตามความพร้อมการเลือกต้ัง 
นายกอบจ. และ ส.อบจ.ชลบุรี โดยนายธวัชชัยลงพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี ที่
เป็นศูนย์ประสานงานการเลือกต้ังฯ ครั้งน้ี จากน้ันเวลา 09.45 น.ได้เดินทางไปที่โรงเรียนชลกันยานุกูล เพ่ือติดตามความ
พร้อมในการรับมอบหีบบัตรเลือกต้ังและอุปกรณ์ประจําหน่วยเลือกต้ัง 
 สําหรับภาพรวมจังหวัดชลบุรี มี 11 อําเภอ แบ่งเป็น 42 เขต มีจํานวนผู้สมัครนายก อบจ. จํานวน 4 คน 
ผู้สมัคร ส.อบจ. จํานวน 154 คน มีประชากร 1,558,301 คน แต่ผู้มีสิทธิมีจํานวน 1,155,686 คน ในจํานวนน้ี 18,257 
คน เป็นกลุ่ม New voter หรือคิดเป็น 1.57% ของผู้มีสิทธิเลือกต้ังใน จ.ชลบุรี 
 ด้านสําราญ ตันพาณิชย์ ผอ.กกต.ชลบุรี ระบุว่า การเตรียมเลือกต้ังครั้งน้ี กกต.ชลบุรี ยังดําเนินภายใต้หลัก
ความปลอดภัยและมาตรการป้องกันสาธารณสุขในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังในสถานการณ์ COVID-19 ด้วยทําให้เพ่ิมหน่วย
เลือกต้ังมากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่กว่า 1,300 หน่วยเลือกต้ัง เพ่ิมเป็น 2,054 หน่วยเลือกต้ัง 
 ทั้งน้ี ขอให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกต้ัง ตรวจสอบหน่วยเลือกต้ังให้ชัดเจน เน่ืองจากอาจมีการเปลี่ยนหน่วยเลือกต้ัง
ต่างจากสถานท่ีเดิมที่เคยไปใช้สิทธิมาก่อนหน้านี้ โดยแต่ละหน่วยเลือดต้ังจะมีเจลแอลกอฮอล์ จํานวน 2 ขวด และ 
หน้ากากอนามัย 3 กล่องไว้ให้บริการประชาชน 
 ขณะที่บัตรเลือกต้ังจะแบ่งเป็น 2 แบบ 2 สี สําหรับบัตรสีเขียว ใช้เลือกนายก อบจ. และบัตรเลือกต้ังสี
แดงเลือดหมูใช้เลือก ส.อบจ.และมีกล่องใส่บัตร 2 ใบสําหรับใหป้ระชาชนหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกต้ัง  
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/299348 
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กกต. ตรวจความพร้อมหีบบัตร เลือกต้ัง อบจ. เชียงใหม่ ยันฉลุย 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 15:46 น. 
 

 
 
กรรมการการเลือกต้ัง ลงพื้นที่เชียงใหม่ ตรวจความเรียบร้อยรับหีบบัตรเลือกต้ังนายก อบจ. และ ส.อบจ. เผย
เชียงใหม่ไร้ปัญหาการร้องเรียน ระบุต้องเพิ่มหน่วยเลือกตั้งอีกร้อยละ 17 และจัดอสม.ประจําหน่วย เพื่อป้องกัน
ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด 
 เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 ธ.ค.63 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) พร้อมนายเกรียง
ไกร พานดอกไม้ ผู้อํานวยการ การเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาตรวจเย่ียมการรับหีบบัตร และอุปกรณ์
การเลือกต้ัง สมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุม ที่ว่าการอําเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังจาก 139 หน่วยเลือกต้ังในพ้ืนที่อําเภอแม่แตง เดินทางมารับอุปกรณ์ 
ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างคึกคัก 
 โดยหลังเจ้าหน้าที่แจ้งให้กรรมการหน่วยเข้ามารับหีบบัตร พร้อมอุปกรณ์เพ่ือตรวจเช็กความถูกต้อง ก่อน
เซ็นรับอุปกรณ์เพ่ือกลับไปจัดเตรียมหน่วยเลือกต้ังของตนเอง ก่อนที่จะจัดให้มีการลงคะแนนเลือกต้ังในวันที่ 20 ธ.ค.น้ี 
ต้ังแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. 
 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกต้ัง เปิดเผยว่า การเดินทางมาคร้ังน้ีเพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อย
ในการรับหีบบัตรและอุปกรณ์ เบ้ืองต้นจากการตรวจสอบยังไม่พบปัญหาใดๆ และภาพรวมการรับอุปกรณ์ของจังหวัด
เชียงใหม่ รวมไปถึงการหาเสียงของผู้สมัครแต่ละพ้ืนที่จนถึงขณะน้ียังไม่พบการร้องเรียน 
 สําหรับการเลือกต้ังคร้ังน้ี พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จากเดิมมีหน่วยเลือกต้ังทั้งหมด 2,590 หน่วย แต่หลังมี
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทําให้ทางคณะกรรมการเลือกต้ังต้องเพิ่มหน่วยเลือกต้ังอีกเป็น 3,131 หน่วย หรือ
เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 17 เพ่ือเป็นการเว้นระยะห่าง และจัดเจ้าหน้าที่ อสม.เข้าไปประจําตามหน่วยเลือกต้ังเพ่ือคัด
กรองผู้มาใช้สิทธ์ิ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  
 ขณะเดียวกัน ขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่มาใช้สิทธ์ิ ให้ตรวจสอบบัตรเลือกต้ังครั้งน้ีก่อนลงคะแนน 
เพ่ือป้องกันความสับสนในการลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนสีม่วงเป็นบัตรลงคะแนนนายกองค์การส่วนบริหารจังหวัด 
ส่วนบัตรสีนํ้าตาลเป็นการลงคะแนนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/north/1997799 
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ตร.จับตาจังหวัดแข่งเดือด ศึกชิงอบจ. 20 ธ.ค. 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 8.39 น. 
 

 
 
ตร.จับตาจังหวัดแข่งเดือด ศึกชิงอบจ. 20 ธ.ค. 
 การเลือกต้ังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ว่างเว้นมาไม่น้อยกว่า 6 ปีจากการถูก คสช.แช่แข็ง กําลัง
กลับมาคึกคัก ประเดิมด้วยการเลือกต้ังนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รักชอบใครเข้าคูหาหาบัตร
คนที่ใช่วันที่ 20 ธันวาคมน้ี 
 โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ยืนยันความพร้อมการจัดเลือกต้ัง ภาพรวมผู้สมัครส่วนใหญ่
ยังคงอยู่ในกรอบของกฎหมาย แต่ก็มีเรื่องร้องเรียนเข้ามากว่า 100 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเตรียมการซื้อเสียง 
การทําลายป้าย หาเสียงใส่ร้ายผู้สมัคร รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวไม่เป็นกลาง ขณะเดียวกันกกต.ได้ประสานไปยัง 
ผบ.ตร. เพ่ือให้ช่วยจัดดกําลังตํารวจอํานวยความสะดวกด้านการจราจรผู้เดินทางกลับบ้านไปใช้สิทธิด้วย และดูแลความ
สงบเรียบร้อยในการเลือกต้ัง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 5-6 จังหวัดที่พบว่ามีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเข้มข้น 
 ด้าน นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรม กกต. ระบุว่า เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย
เลือกต้ังทั่วประเทศมี 114 เรื่อง เป็นเร่ืองที่มีคําร้อง 107 เรื่อง ส่วนอีก 7 เรื่องเป็นเรื่องความปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าจะรับคําร้องหรือไม่ อย่างไร ถ้ารับคําร้องก็จะนําเสนอความเห็นมาสู่ กกต.
กลาง เพ่ือเสนอให้ที่ประชุม กกต.พิจารณา แต่ในช้ันน้ี อยู่ในการดําเนินการของพนักงานสืบสวนสอบสวนของ กกต.
จังหวัด 
 พล.ต.อ.ดํารงศักด์ิ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. กล่าวถึงการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจดูแลการเลือกต้ัง ว่า 
ได้จัดกําลังตํารวจรักษาความปลอดภัยในการเลือกต้ังครั้งน้ีประมาณ 120,000 นาย ดูแลการเลือกต้ัง จํานวน 97,000 
คูหาทั่วประเทศ โดยจะมีชุดเคลื่อนที่เร็วลงพ้ืนที่ทันทีหลังเกิดเหตุ ส่วนจังหวัดที่มีการแข่งขันสูง เน่ืองจากผู้สมัครเป็น
บุคคลมีช่ือเสียงและนักการเมืองหน้าเก่า ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ นครราชศรีมา สกลนคร น่าน พิจิตร 
กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และตรัง ได้กําชับให้ตํารวจภูธรแต่ละจังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษ 
โดยเฉพาะคืนหมาหอนก่อนการเลือกต้ัง ซึ่งอาจมีการซื้อสิทธิขายเสียงเกิดขึ้นได้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2491721 
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กกต. รับเรื่องร้องทุจริต ‘เลือกต้ัง อบจ.’ นับ 100 เรื่อง จัด 1.2 แสนนาย ดูแลเข้ม  
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 
 

 
 
กกต. สั่งจับตาศึกชิง อบจ. หลังรับเรื่องร้องเรียนทุจริตแล้วกว่า 100 เรื่อง ผนึกสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จัด 1.2 
แสนนาย ดูแลความเรียบร้อย 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เปิดเผยว่า ได้รับเร่ืองร้องเรียนกรณี
ทุจริตการเลือกต้ัง จํานวนกว่า 100 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ การซื้อเสียง การทําลายป้าย รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ
วางตัวไม่เป็นกลาง ทั้งน้ี ได้กําชับไปยังทุกฝ่าย ให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย เพ่ือให้การเลือกต้ังในครั้งน้ีเป็นไป
ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม 
 นอกจากน้ี กกต.ได้ประสานกับ พล.ต.อ.ดํารงศักด์ิ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เพ่ือ
ประสานดูแลความสงบเรียบร้อยในการเลือกต้ังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 5-6 จังหวัด ที่พบมีการแข่งขันกันอย่าง
ดุเดือด พร้อมประสานไปยังกรมการขนส่งทางบก และการรถไฟแห่งประเทศไทย เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่จะต้องเดินทางกลับภูมิลําเนา 
 ส่วนเร่ืองร้องเรียนกรณี คณะก้าวหน้า ปฏิบัติตัวเสมือนเป็นพรรคการเมือง ยังอยู่ระหว่างการไต่สวนของ 
กกต. คาดว่า จะใช้เวลาในการพิจารณา แต่เช่ือว่าจะไม่มีผลกระทบ ต่อการประกาศผลรับรอง 
 ด้าน พล.ต.อ.ดํารงศักด์ิ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ กล่าวว่า ได้จัดกําลังตํารวจกว่า 
120,000 นาย ดูแลหน่วยเลือกต้ัง 97,000 หน่วยทั่วประเทศ พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพ้ืนที่ทันทีหากเกิดเหตุ 
 ขณะที่จากข้อมูลพบว่า มีการทําผิดเล็กน้อย อาทิ โพสต์จูงใจให้เลือก ทําลายป้ายหาเสียง พร้อมสั่งจับตา
จังหวัดที่มีการแข่งขันสูงเน่ืองจากบุคคลมีช่ือเสียง และนักการเมืองลงชิงชัย ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ 
นครราชศรีมา สกลนคร น่าน พิจิตร กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และตรัง 
 
อ้างอิง : https://www.thebangkokinsight.com/506341/ 
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กกต.ยืนยันความพร้อมเลือกต้ัง นายก อบจ. และสมาชิก อบจ.วันอาทิตย์นี้ 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 
 

 
 
 โดยตลอดทั้งวันน้ี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ยังลงพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ออกมาใช้สิทธิ พร้อมแนะนําว่า การเลือกต้ังคร้ังน้ีมีบัตรเลือกต้ัง 2 ใบแบ่งเป็น 2 
สี พร้อมกําชับว่า ทุกขั้นตอนจะต้องดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมยอมรับด้วย
ว่า ขณะนี้ มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้ว 114 เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 ซึ่งเลขาธิการ กกต. มั่นใจว่า เรื่องร้องเรียนจะไม่กระทบกับการประกาศรับรองผลการเลือกต้ัง 
ขณะเดียวกันได้ประสานฝ่ายความมั่นคง ดูแลความสงบเรียบร้อยเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 5-6 จังหวัด ที่พบว่ามี
การแข่งขันกันอย่างดุเดือด เข้มข้น พร้อมประสานไปยังกรมการขนส่งทางบก การรถไฟแห่งประเทศไทย และสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะต้องเดินทางกลับภูมิลําเนา ไปใช้สิทธิในการเลือกต้ัง
ครั้งน้ีด้วย 
 ขณะที่ตัวแทนภาคประชาชน ขอผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีถูกตัดสิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกต้ัง อบจ. เหตุย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง 1 ปี ว่า พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขัด
หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
 ส่วนบรรยากาศเตรียมความพร้อมการเลือกต้ัง ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคใต้เข้มงวดเรื่องความปลอดภัย
สถานที่เลือกต้ัง และในบางพ้ืนที่ในภาคอ่ืนๆ ประชาชนต่ืนตัวโดยทยอยทําบัตรประชาชนในกรณีบัตรหมดอายุ 
 ด้าน พลตํารวจเอกดํารงศักด์ิ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ได้เรียกประชุมวิดีโอ
คอนเฟอร์เรนซ์ กับตํารวจทั่วประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความเรียบร้อย โดยมีการจัดกําลังตํารวจ
ประมาณ 120,000 นาย ลงพ้ืนที่ดูแลหน่วยเลือกต้ัง ที่มีจํานวน 9 หมื่น 7,000 คูหา และป้องกันอาชญากรรม โดยเน้น
ให้ทุกพ้ืนที่จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพ้ืนที่ทันที หลังเกิดเหตุ 
 ส่วนจังหวัดที่มีการแข่งขันสูง เน่ืองจากผู้สมัครเป็นบุคคลมีช่ือเสียง และนักการเมืองหน้าเก่า อาทิ จังหวัด
นนทบุรี, ปทุมธานี, เชียงใหม่, นครราชสีมา, สกลนคร, น่าน, พิจิตร, กาญจนบุรี, นครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง ได้
กําชับให้ตํารวจภูธรแต่ละจังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษ โดยเฉพาะในคืนหมาหอน ซึ่งอาจมีการซื้อ
สิทธิขายเสียงเกิดขึ้นได้ 
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 ขณะที่ตํารวจกองปราบปราม ระดมกวาดล้างจับกุมผู้ผลิตและจําหน่ายอาวุธปืน และผู้ที่ครอบครองอาวุธ
ปืนโดยผิดผลิตกฎหมาย ก่อนการเลือกต้ัง อบจ.ในวันอาทิตย์ที่จะถึงน้ี โดยได้เข้าตรวจค้น 41 จุดทั่วประเทศ สามารถ
จับกุมตัวผู้จําหน่ายอาวุธปืนที่ผลิตเองและอุปกรณ์เก็บเสียง 31 ราย ยึดอาวุธปืน 38 กระบอก มีทั้งอาวุธสงครามแบบ
เอ็ม 16 ปืนยาว 35 กระบอก ปืนสั้น 1 กระบอก กระสุนปืน 565 นัด และท่อเก็บเสียงหรือ ไซเลนเซอร์ อีก 7 ช้ิน 
นอกจากน้ียังยึดยาเสพติดได้อีกจํานวนหน่ึง 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/456233 
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เผยโฉม! 'บัตรเลือกต้ัง'ใช้ 'เลือกต้ัง อบจ.' 2563 สีไม่เหมือนกัน จังหวัดไหนได้สีอะไรเช็คเลย 
19 ธันวาคม 2563 
 

 
 
"เลือกต้ัง อบจ." ปี 2563 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังจะได้รับ "บัตรเลือกต้ัง" 2 ใบ สําหรับการเลือกนายก อบจ.และ ส.อบจ. 
โดยจะมีการแบ่งสีตามภูมิภาค 
 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ได้เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังในวันอาทิตย์ที่ 20 
ธันวาคม 2563 ต้ังแต่ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกต้ังที่มีช่ืออยู่  
 โดยในวันเลือกต้ัง 20 ธ.ค.น้ี หลักฐานสําคัญที่ต้องเตรียมไป คือ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอ่ืนของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจําตัว
ประชาชน เช่น บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขบัขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น 
 ทั้งน้ี กกต.ได้อธิบายเรื่อง "บัตรเลือกต้ัง" ว่า บัตรเลือกต้ังมี 2 ประเภท ได้แก่ 1.บัตรเลือกต้ังนายก อบจ. 
และ 2.บัตรเลือกต้ัง ส.อบจ. ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกต้ังจะได้รับประเภทละ 1 ใบ รวมเป็นทั้งหมด 2 ใบ  
 โดยบัตรเลือกต้ังแต่ละประเภทจะมีสีที่แตกต่างกัน ซึ่งการเลือกต้ังครั้งน้ีได้ดําเนินการจัดสรรบัตรเลือกต้ัง
ตามภูมิภาค โดยแต่ละภูมิภาคจะมีบัตรเลือกต้ังแตกต่างกัน ส่วนจังหวัดในภูมิภาคเดียวกันจะมีสีบัตรเลือกต้ังเหมือนกัน 
ตามรายช่ือภาคและจังหวัด ดังน้ี 
 1.ภาคกลางและภาคตะวันออก 26 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชลบุรี ตราด 
นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี  
บัตรเลือกต้ังนายก อบจ. :   สีเทาฟ้า 
บัตรเลือกต้ัง ส.อบจ. :       สีนํ้าตาลเข้ม 
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 2.ภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ กระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต 
ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี 
บัตรเลือกต้ังนายก อบจ. :   สีเขียวคราม 
บัตรเลือกต้ัง ส.อบจ. :       สีส้ม   
 

 
 
 3.ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
บัตรเลือกต้ังนายก อบจ. :   สีม่วง 
บัตรเลือกต้ัง ส.อบจ. :       สีนํ้าตาล 
 

 
 
 
 4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ 
บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อนเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี 
อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ 
บัตรเลือกต้ังนายก อบจ. :   สีเขียว 
บัตรเลือกต้ัง ส.อบจ. :       สีชมพู 
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โดย กกต.อธิบายขั้นตอนการลงคะแนนเลือกต้ังไว้ดังน้ี 
1.เริ่มจากการตรวจสอบรายช่ือและดูลําดับที่จากบัญชีรายช่ือที่ปิดประกาศไว้หน้าสถานที่เลือกต้ัง  
2.ย่ืนหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง แล้วลงลายมือช่ือ หรือพิมพ์ลายน้ิวมือในบัญชีรายช่ือ  
3.จากน้ันได้รับ "บัตรเลือกต้ัง 2 ใบ" โดยใบแรกเป็นบัตรเลือกต้ังนายก อบจ. และใบที่ 2 เป็นบัตรเลือกต้ัง ส.อบจ. และ
ต้องลงลายมือช่ือหรือพิมพ์ลายน้ิวมือบนต้นขั้วบัตร 
4.เข้าคูหาทําเคร่ืองหมายกากบาทลงในช่องทําเคร่ืองหมาย 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913071 
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วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 13.33 น. 
กกต.สองแควแจกหีบบัตรพร้อมอุปกรณ์เลือกต้ัง อบจ.1,400 หน่วย 
 

 
 
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เร่งส่งมอบบัตรพร้อมอุปกรณ์เลือกต้ังนายก
องค์การบริหารส่วนพิษณุโลกให้แก่คณะกรรมการเลือกต้ังทั้ง 9 อําเภอทั้งสิ้น 1,400 หน่วย  รวม 30 เขตเลือกต้ัง 
 เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 ธ.ค.63 นางสีไพร โกธรรม ผู้อํานวยการการเลือกต้ัง (ผอ.กกต.) ประจํา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับแต่งต้ังให้เป็น
คณะกรรมการการเลือกต้ังฯ นําบัตรเลือกต้ังพร้อมคูหาเลือกต้ัง-วัสดุอุปกรณ์ และเอกสารที่ใช้ในการเลือกต้ังฯ ไปส่ง
มอบให้แก่ศูนย์ประสานงานการเลือกต้ังประจําอําเภอทั้ง 9 อําเภอ เพ่ือนําไปแจกจ่ายให้แต่ละหน่วยเลือกต้ังทั้งสิ้น 
1,400 หน่วย  รวม 30 เขตเลือกต้ัง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่กําหนดให้มีการเลือกต้ังในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 ซึ่งเหลือ
เวลาเลือกต้ังอีกเพียง 2 วันเท่าน้ันโดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาคอยรักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลบัตรเลือกต้ังขณะนําไป
ส่งมอบให้แต่ละอําเภอด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/539460 
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วันที่ 18 ธ.ค. 2563 เวลา 17:47 น. 
กกต.ขอนแก่นชวนโหลดแอปสมาร์ทโหวตเช็คสิทธิเลือกต้ังก่อนลงคะแนน 
 

 
 
ขอนแก่น- กกต.ขอนแก่นชวนตรวจสอบสิทธิเลือกต้ังผ่านแอปสมาร์ทโหวต ก่อนเข้าคูหากาบัตรลงคะแนนเลือกต้ัง
20ธ.ค.63 
 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2563 เวลา17.30น. นายอภินันท์ จันทร์อุปะ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า ในการเลือกต้ัง
ครั้งน้ีพบว่าจํานวนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังในส่วนของ นายก อบจ.ขอนแก่น และสมาชิก สภา อบจ.ขอนแก่น ไม่เท่ากัน จึงได้
กําชับไปยังเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกต้ังได้ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังอย่างละเอียดและรอบคอบเพ่ือป้องกันการ
เกิดบัตรเสียและไม่ให้เกิดปัญหาต่อการจัดการเลือกต้ัง 
 "ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีสิทธ์ิเลือกต้ังน้ันสามารถตรวจสอบสิทธ์ิและหน่วยเลือกต้ังของตนเอง ผ่าน
แอพพลิเคช่ันสมาร์ทโหวตของ กกต.เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของตนเองให้เรียบร้อยและเมื่อไปถึงหน่วยเอกต้ังก็
สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่เข้าสู่ขั้นตอนของการใช้สิทธ์ิเลือกต้ังได้ทันที" นายอภินันท์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640629 
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วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 18.25 น. 
กกต.บุรีรัมย์พร้อมเลือกต้ัง อบจ.20 ธ.ค.นี้ ประชาชน 'อย่านอน หลับทับสิทธิ' 
 

 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา อบจ.บุรีรัมย์ พร้อมจัดการเลือกต้ังนายก 
อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ทั้ง 42 เขต 23 อําเภอในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ฝากประชาชน “อย่านอนหลับทับ
สิทธิ” พกบัตร ไปใช้สิทธิเลือกคนดีเข้ามาบริหาร อบจ.  
 วันที่ 18 ธ.ค.63 นายเศษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัด อบจ.บุรีรัมย์ ในฐานะผู้อํานวยการ กกต.ประจํา อบจ.
บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.)บุรีรัมย์ และสมาชิกสภาองค์บริหารส่วน
จังหวัด(ส.อบจ.)บุรีรัมย์ ทั้ง 42 เขตเลือกต้ัง ใน 23 อําเภอ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.2563 ขณะนี้ ทาง กกต.อบจ.
บุรีรัมย์ ได้จัดเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งบุคลากร การอบรมให้ความรู้ กปน. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การ
จัดเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกต้ัง การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ มั่นใจการจัดการเลือกต้ังครั้งน้ีก็จะ
ดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต้ังเป้ามีผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์           
 โดยทาง กกต.อบจ.บุรีรัมย์ ก็ได้จัดทําป้ายประกาศช่ือ หมายเลขผู้สมัคร และผู้มีสิทธิเลือกต้ังมาติดไว้หน้า
หน่วย เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ประชาชนได้ดูก่อนเข้าคูหา ทั้ง 2,880 หน่วยเลือกต้ังแล้ว สิ่งที่เน้นยํ้าในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ  
 จึงขอฝากพ่ีน้องประชาชน อย่านอนหลับทับสิทธิ ให้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง ในวันอาทิตย์ที่ 20 
ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกต้ังที่มีช่ืออยู่ โดยให้นําบัตรประจําตัวประชาชนไปด้วย 
หรือบัตร หรือหลักฐานอ่ืนใดที่ทางราชการ หน่วยงานรัฐออกให้ ถ้าเป็นไปได้ช่วงเช้าก็ให้รีบไปลงคะแนนใช้สิทธิ 
เพ่ือที่จะให้คณะกรรมการประจําหน่วยได้เตรียมการนับคะแนน ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังเวลา 17.00 น. ณ หน่วยเลือกต้ังน้ัน ๆ 
ทั้งน้ี คาดว่าแต่ละหน่วยจะสามารถดําเนินการนับคะแนนแล้วเสร็จไม่เกิน 19.00 น. ก็สามารถนําคะแนนไปส่งอําเภอ
ได้    
 แต่อย่างใดก็ตาม จะมีประชาชนซึ่งจะไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ได้
จะต้องถูกจํากัดสิทธิ ฉะน้ันต้องไปแจ้งเหตุก่อนและหลัง 7 วันด้วย เพ่ือจะได้ไม่เป็นผู้ถูกจํากัดสิทธิ ซึ่งต่อไปในอนาคต
บุคคลเหล่าน้ีอาจจะไปลงเลือกเป็นกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรืออ่ืน ๆ   
 สําหรับจังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งเป็น 42 เขตเลือกต้ัง มีจํานวนหน่วยเลือกต้ัง จํานวน 2,880 หน่วย จํานวนมีผู้
มีสิทธิเลือกต้ัง 122,619 คน โดยมีผู้สมัครนายก อบจ.ทั้งหมด 8 คน คือ หมายเลข 1 นายประเสริฐ เลิศยะโส อดีต ส.ส.
บุรีรัมย์ หมายเลข 2 นายณัฐกิตต์ ล้อประสิทธ์ิ หมายเลข 3 นายเพชร กีรติมาศ หมายเลข 4 นายภัทรพงศ์ ศุภักษร 
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อดีตผู้สมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคอนาคตใหม่ หมายเลข 5 นายสาคร ปลื้มรัมย์ ทนายความ หมายเลข 6 นายชาติวุฒิ 
เสวยสุขกุล หมายเลข 7 นายสมเบียร แก้วศรีใส และหมายเลข 8 นายภูษิต เล็กอุดากร อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย์ หลานชาย
ของนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
 ส่วนผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ จํานวน 344 คน ถูกตัดสิทธิการรับสมัคร 14 คน เหลือ 330 คน ผู้สมัครส่วน
ใหญ่เป็นนักการเมือง อดีตสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ เกือบทั้งหมด ข้าราชการบํานาญ ผู้ท้องถิ่น เกษตรกร และผู้นํา
ชุมชน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/539590 
  



 

คณะทาํงานวิเคราะหแ์ละผลิตข่าวในคณะกรรมการสือสารองคก์รฯและสาํนกัประชาสมัพนัธ ์   
ติดต่อ -17924 

53 

 

 
วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 19.58 น. 
กกต.ปทุมธานีจัดคูหาป้องกันโควิด-19 เน้นเอาจริงปราบการซ้ือเสียง 
 

 
 
 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดปทุมธานี ตําบลบ้านฉาง 
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
ปทุมธานี ประเมินการทุจริตเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และนายกองค์กรบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี พบเพียงมีการแจ้งเบาะแสมีซื้อเสียงจากประชาชน แต่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจน  หลังลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ส่วนภาพรวมการเลือกต้ังประชาชนมีการต่ืนตัวหลังจากไม่มีการเลือกต้ังท้องถิ่นมานาน พร้อมขอความ
ร่วมมือประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สําหรับ
จังหวัดปทุมธานี แบ่งเป็น 7 อําเภอ 36 เขตเลือกต้ัง มีหน่วยเลือกต้ังทั้งสิ้น 1,540 หน่วย มีจํานวนประชากรท่ีมีผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจํานวน 876,585 คน และผู้มีสิทธิเลือกต้ังนายกองค์กรบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี จํานวน 891,937 คน 
 ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า 
ที่ผ่านมาได้มีการรับแจ้งเบาะแสว่าพบการกระทําทุจริต เช่น การรวมรายช่ือของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง โดยทาง กกต.หลังรับ
แจ้งข่าวจึงได้ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วไปดูว่ามีพฤติการณ์แบบน้ีจริงหรือไม่อย่างไร ซึ่งเมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ตลอดตามคําร้องแต่ยังไม่พบการกระทําผิดดังกล่าว จึงฝากถึงประชาชนหากมีการพบเห็น ขอให้รีบแจ้งในทันที ถ้า
เจ้าหน้าที่ไปพบขณะระหว่างที่มีการกระทําผิดอยู่ก็ย่ิงดี เพราะเรามีชุดเคลื่อนที่เร็วอยู่ภายในอําเภอต่าง ๆ ทั้ง 7 อําเภอ 
หากมาแจ้งหลังจากที่มีการกระทําผิดไปแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ทําอะไรไม่ได้ ผู้แจ้งสามารถรวบรวมพยานหลักฐานและ
นํามาร้องเรียนที่ กกต.ได้ในกรณีที่มีการซื้อสิทธ์ิขายเสียง ที่เป็นความผิดตามมาตรา 65 มีการจัดเลี้ยงและสัญญาว่าจะ
ให้ ขอให้มาแจ้ง กกต.หรือแจ้งที่สายด่วน 1444 อยากให้มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อที่จะเอาผิดกับผู้ที่กระทําความผิด
ทันที่ส่วนผู้ที่คิดจะกระทําความผิดในปีน้ี หลังจากที่สอบถามกระแสจากประชาชนแล้ว ค่อนข้างที่จะมีความระมัดระวัง
ในการกระทําความผิด ที่ผ่านมามีแต่เบาะแสหรือข่าวลือ จะเป็นข่าวจริงหรือไม่ก็ยังไม่สามารถจับได้ 
 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการเลือกต้ัง อบจ. วันน้ีได้มีการซ้อมเลือกต้ังที่ ที่ทําการอบจ. เพ่ือ
ความพร้อม ซึ่งบุคลากรได้มีการอบรมและกรรมการประจําหน่วย จนถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดมีความ
พร้อม ทางด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกต่ังในวันพรุ่งน้ี (19) มีการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กรรมการประจําหน่วย 
ทั้งหมด 1,540 หน่วย จะมีการรายงานตลอดทั้ง 1.ความเตรียมพร้อม 2.เปิดหีบพร้อมกันทุกหน่วยหรือไม่ 3. ปิดหีบ
พร้อมกันทุกหน่วยก็ต้องรายงานทั้งหมด เบ้ืองต้นดูภาพรวมแล้วยังไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคแต่อย่างใด คาดว่าไม่มี
ปัญหาแน่นอน แต่หากมีปัญหาใดทาง กกต.ได้เตรียมทางแก้ไขไว้แล้ว อย่างเช่น หากกรรมการประจําหน่วยมาไม่ครบ 
ในส่วนของทาง อบจ.ได้มีเจ้าหน้าที่เพ่ือที่ไปเสริมในหน่วยที่กรรมการประจําหน่วยขาดหรือไม่พร้อมเป็นที่เรียบร้อย 
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 จากการที่ กกต.ได้ลงพ้ืนที่รณรงค์ภายในชุมชนต่าง ๆ รวมถึงตลาดเทศบาลได้สอบถามพ่อค้าแม่ค้าพบว่า
ทุกคนต่ืนตัวจะไปเลือกต้ัง เมื่อสอบถามว่าทราบข่าวการเลือกต้ังได้อย่างไรนอกจากการประชาสัมพันธ์ของ กกต. ก็คือมี
ผู้สมัครที่ได้ลงพ้ืนที่ไปหาเสียงพบประชาชน จะเชิญชวนให้ไปใช้สิทธ์ิใช้เสียงในวันเวลาดังกล่าวจึงทราบข่าวจากตรงน้ัน
อีกทาง หากผู้สมัครลงพ้ืนที่ไปหาเสียงแทบตายแต่ไม่ได้บอกประชาชนว่าให้ไปเลือกวันไหน ประชาชนก็จะไปเลือกไม่ถูก 
โดยภาพร่วมแล้วดูประชาชนมีการต่ืนตัวดี ซึ่งการเลือกต้ังครั้งน้ีไม่มีการเลือกต้ังล่วงหน้าและการเลือกต้ังนอก
ราชอาณาจักรก็ไม่มีเช่นกัน 
 ในการเลือกต้ังครั้งน้ีทุกคนจะได้รับบัตรเลือกต้ังจํานวน 2 ใบ สําหรับผู้ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านครบ 1 ปี 
แต่บางคนเมื่อเข้าไปยังหน่วยเลือกต้ังแล้ว พบว่าบางคนจะมีเขียนหมายเหตุในบัญชีรายชื่อว่าเลือกได้เฉพาะนายก อบจ. 
เน่ืองจากการย้ายเขตหรืออําเภอยังไม่ครบ 1 ปี อย่างเช่น บ้าน ผอ.อยู่อําเภอคลองหลวง วันใดวันหน่ึงได้ย้ายไปอยู่
อําเภอเมืองปทุมธานี ยังไม่ถึง 1 ปี ช่ือ ผอ.จะประกฎในการเลือกนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดที่อําเภอเมืองปทุมธานี
เท่าน้ัน จะเลือก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องกลับไปเลือกที่อยู่ครบ 1 ปี คือ อําเภอคลองหลวง ซึ่งกรณี
น้ีต้องมีการขอเพ่ิมช่ือ หากไม่ได้ขอเพ่ิมช่ือ เราก็จะมีสิทธ์ิเลือกเพียงนายก อบจ.ได้เพียงอย่างเดียว หากเราไม่ได้รับบัตร 
2 ใบเหมือนคนอ่ืนก็อย่าพ่ึงไปเถียงเจ้าหน้าที่ เพราะเราไม่มีช่ือปรากฏที่อําเภอเน่ืองจากเราไม่ได้ขอเพ่ิมช่ือที่อําเภอเก่าที่
เราย้ายมา 
 นอกจากน้ี ยังมีกรณีที่มีการย้ายที่อยู่ทั้งที่เก่าที่ใหม่แล้วไม่ถึง 1 ปี โดยย้ายข้ามจังหวัด อย่างกรณีน้ีไม่มี
สิทธ์ิเลือกต้ังทั้งคู่ เช่นย้ายจากจังหวัดกาญจนบุรีมาจังหวัดปทุมธานีไม่ถึง 1 ปี ก็จะไม่มีสิทธ์ิเลือกต้ังทั้งที่เก่าและที่ใหม่ซึ่ง
บางคนยังไม่ทราบ สุดท้ายน้ีฝากถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 ประชาชนนอกจากจะต้องเพียง
บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการแล้ว ขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าคูหา คิดเสียว่าเหมือนเราเข้าร้าน
สะดวกซ้ือ โดยหน่วยเลือกต้ังเองก็จะมีมาตรการการแว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
ขอให้ประชาชนท่ีมาเลือกต้ังอย่าไปรําคาญเน่ืองจากมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 เราต้องให้
ความสําคัญ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/539628 
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วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 18.02 น. 
สมุทรสาครเข้มอาทิตย์นี้เข้าคูหาเลือกต้ัง อบจ.ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน 
 

 
 
 นายวีระศักด์ิ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้วางมาตรการเข้มข้นในการที่จะมีการ
เลือกต้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงน้ีให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเฝ้าระวังและควบคุมโรค โดยเน้นยํ้าเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัย ตามประกาศของจังหวัดสมุทรสาคร ที่
เคยออกมา บังคับว่าหากไม่สวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้านจะถูกจับปรับ 20,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมาพอสถานการณ์โค
วิดคลี่คลาย การบังคับใช้กฎหมายก็หย่อนลงไปด้วย  
 ดังน้ัน เมื่อสถานการณ์ในจังหวัดกลับมาตรึงเครียดอีกครั้ง จึงจําเป็นจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มข้นกันอีกครั้ง ในการเลือกต้ังที่กําลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมน้ี ทุกคนที่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังจะต้องสวม
หน้ากากอนามัยเข้าคูหาเลือกต้ังทุกคนทางจังหวัดมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังกันมากๆแต่ก็
ต้องทําให้ทุกคนที่มาใช้สิทธิเลือกต้ังปลอดภัยด้วยควบคู่กันไป 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/539579 
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วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 15.53 น. 
ศาลอุทธรณ์ภาค 6 มีคําวินิจฉัยยกคําร้องพี่ชาย'ไก่ แจ้งมีสุข'หมดสิทธิ์ชิงเก้าอ้ีนายก อบจ. 
 

 
 
ศาลอุทธรณ์ภาค 6 วินิจฉัยยกคําร้องของนายเติมสิน แจ้งมีสุข ผู้สมัครนายก อบจ.พิษณุโลก เบอร์ 4 พี่ชาย "ไก่ 
แจ้งมีสุข" ขาดคุณสมบัติ หลังจาก กกต.ส่วนกลางได้ตรวจสอบคุณสมบัติ พบว่าเป็นผู้ถือหุ้นกิจการสื่อ ทําให้ขาด
คุณสมบัติ หากประชาชนที่ไปเลือกต้ังกาก ผู้สมัครนายก อบจ.พิษณุโลก เบอร์ 4 ถือบัตรเสียทันที 
 เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 18 ธ.ค.63 นางสมิหลา เหล็กพรหม ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
พิษณุโลก เปิดเผยว่า ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางศาลอุทธรณ์ ภาค 6 ได้มีคําวินิจฉัยยกคําร้องของนายเติมสิน แจ้งมีสุข 
ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หมายเลข 4 หลังจากเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา ทาง กกต.ส่วนกลาง 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของนายเติมสิน แจ้งมีสุข ว่าขาดคุณสมบัติของการสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก ครั้งน้ี เน่ืองจากเป็นผู้ถือหุ้นกิจการสื่อ ทําให้ขาดคุณสมบัติ จากน้ันทาง กกต.ก็ได้แจ้งให้ทาง กกต.พิษณุโลก 
ประกาศให้ผู้สมัครทราบ 
 ต่อมาวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายเติมสิน แจ้งมีสุข ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
เบอร์ 4 ได้ย่ืนอุทธรณ์คําร้องอีกครั้งจนกระทั่งในวันน้ีศาลอุทธรณ์ภาค 6 ได้มีคําวินิจฉัยยกคําร้องส่งผลให้ผู้สมัครเบอร์ 4 
ขาดคุณสมบัติดังกล่าว เบ้ืองต้นทางผู้สมัครก็ได้ยอมรับว่าได้ถือหุ้นส่วนกิจการสื่อจริง แต่ก็ได้ทําการจดทะเบียนมานาน
แล้ว และไม่ได้ดําเนินกิจการมานานแล้ว ทําให้ลืมว่าตนเองเป็นหุ้นส่วน และหลังจากทาง กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว
ว่าขาดคุณสมบัติ ก็ไม่ได้เดินหาเสียงแต่อย่างใด 
 นางสมิหลา เหล็กพรหม ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยอีกว่า หลังจากทาง 
กกต.พิษณุโลกก็จะได้ติดประกาศว่าผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เบอร์ 4 น้ัน ขาดคุณสมบัติและ
จะดําเนินการแจ้งให้หน่วยเลือกต้ังทั้ง 1,400 หน่วยทั่วจังหวัดพิษณุโลก ให้ปิดทับรูปภาพผู้สมัคร เพ่ือให้ผู้ที่มาใช้สิทธ์ิ
เลือกต้ังได้ทราบว่า ผู้สมัครเบอร์ 4 ไม่มีและให้เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกต้ังประกาศต่อหน้าประชาชนอีกคร้ัง หากมี
การกากที่ช่อง ผู้สมัครเบอร์ 4 ก็ถือว่าเป็นบัตรเสียทันที 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/539540 
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วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 13.16 น. 
เช็คที่นี่ ! ขึ้นบัญชีสั่งจับตา 10 จังหวัด'คืนหมาหอน'แข่งดุเดือดเลือกต้ัง อบจ. 
 

 
 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สั่งจับตา 10 จังหวัดแข่งขันดุเดือดเลือกนายก - สมาชิก อบจ.จัดกําลัง 120,000 นาย ปู
พรมรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศ  ยังไม่พบมือปืนรับจ้างเคลื่อนไหว 
 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 พล.ต.อ.ดํารงศักด์ิ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จัดกําลังตํารวจรักษาความปลอดภัยและดูแลการจราจรในการเลือกต้ังสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือ อบจ. และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 20 ธันวาคมน้ี จํานวน 120,000 นาย  ดูแลหน่วย
เลือกต้ัง  97,000 หน่วยทั่วประเทศ นอกจากน้ี จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพ้ืนที่ทันทีหลังเกิดเหตุ  และข้อมูลจากจากพ้ืนที่
ขณะน้ี พบการทําผิดเล็กน้อยโดยท่ีจังหวัดชุมพร พบความผิด พ.ร.บ.คอมฯ กรณีโพสต์จูงใจให้เลือกผู้สมัคร และ ที่
จังหวัดตรัง พบการทําลาย ป้ายหาเสียง ซึ่งทั้ง 2 คดี มีการแจ้งความดําเนินคดีแล้ว 
 ทั้งน้ี สั่งจับตาจังหวัดที่มีการแข่งขันสูง เน่ืองจากผู้สมัครเป็นบุคคลมีช่ือเสียง และ นักการเมืองหน้าเก่าลง
ชิงชัย คือ นนทบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ นครราชศรีมา สกลนคร น่าน พิจิตร กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และ ตรัง  โดย
กําชับให้ตํารวจภูธรแต่ละจังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษโดยเฉพาะคืนหมาหอน อาจมีการซื้อสิทธิ
ขายเสียงเกิดขึ้นได้ 
 "ส่วนการเคลื่อนไหวของกลุ่มมือปืนรับจ้าง ยืนยัน ยังไม่มีรายงานมือปืนจากซุ้มต่างๆ แต่ก็ให้ตํารวจเฝ้า
ติดตามทางการข่าวอย่างใกล้ชิด  สําหรับพ้ืนที่ที่มีผู้สมัครเป็นอดีตนายตํารวจ ขณะนี้ยังไม่ได้รับการร้องเรียน ในเรื่องการ
ปฎิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย ซึ่งวันน้ีก็จะมีการกําชับรายเลียดทั้งหมดกับทุกนายถึงเรื่องดังกล่าว
ด้วย"รองผบ.ตร.กล่าว 
 ส่วนกรณีอดีตนายกรัฐมนตรี ส่งจดหมายเชิญชวนคนเชียงใหม่เลือกผู้สมัครของพรรคเพ่ือไทย  รอง 
ผบ.ตร. ระบุว่า เรื่องน้ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.)กําลังตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่ โดยเบ้ืองต้นยังไม่ได้
รับแจ้งความเป็นคดี พร้อมสั่งให้จับตาจังหวัดน้ีด้วยเพราะมีการแข่งขันค่อนข้างมาก 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/539458 
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วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 12.53 น. 
บุรีรัมย์ระดมกําลังกว่า 6 พันนายรักษาความปลอดภัยเข้มวันเลือกต้ัง อบจ. 

 
 
บุรีรัมย์วางมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย-ป้องกันการก่อเหตุในการเลือกต้ังนายก อบจ.และ ส.อบจ.ทั้ง 42 
เขต พร้อมระดมกําลังตํารวจ ฝ่ายปกครอง รวมทั้งสิ้น 6,335 นาย ลงพื้นที่รักษาความปลอดภัยวันเลือกต้ัง 
 วันที่ 18 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการเตรียมความพร้อมการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกต้ังนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.)บุรีรัมย์ และสมาชิกสภาองค์บริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)บุรีรัมย์ ทั้ง 42 เขต
เลือกต้ัง ใน 23 อําเภอที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.2563 ทั้งน้ี ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้วางมาตรการในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย ในช่วงที่มีการเลือกต้ังนายก อบจ.และ สมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ ทั้ง 42 เขตเลือกต้ัง ในวันที่ 20 ธ.ค.น้ี 
ซึ่งเป็นวันลงคะแนนเลือกต้ัง 
 โดยทางตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจและฝ่ายปกครอง ในการรักษาความ
ปลอดภัย ประจําหน่วยเลือกต้ัง หน่วยเลือกต้ังละ 1 นาย ครบทั้ง 2,880 หน่วย โดยจะใช้กําลังพลตํารวจในสังกัด
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 1,198 นาย กําลังตํารวจหน่วยอ่ืน 68 นาย ฝ่ายปกครอง (กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครรักษา
ดินแดน ที่ กกต.บุรีรัมย์ แต่งต้ัง) 4,527 นาย   
 ส่วนการจัดกําลังในการรักษาความปลอดภัยประจําศูนย์เลือกต้ัง สถานีตํารวจ (ศลต.สภ.) จัดตํารวจ 178 
นาย ชุดเคลื่อนที่ประจํา กกต.เขต 15 นาย ชุดเคลื่อนที่เร็วประจําสถานีตํารวจ 108 นาย ชุด รปภ.ประจําเขตเลือกต้ัง 
17 นาย คณะกรรมการไต่สวนและสอบสวน 84 หน่วย รปภ.ขนส่งหีบบัตรฯ 12 นาย รปภ.สถานที่เก็บหีบบัตร และบัตร
เลือกต้ัง 32 นาย และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและด้านจราจร 60 หน่วย และชุดเคลื่อนที่เร็วประจําศูนย์
เลือกต้ังภูธรจังหวัด 6 ชุด 36 นาย รวมกําลังพลในการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกต้ัง ทั้งสิ้น จํานวน 6,335 นาย 
 อีกทั้งยังได้สั่งให้ทุกสถานีตํารวจภูธร (สภ.) จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังป้องกันระงับเหตุร้ายที่อาจจะ
เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังเลือกต้ังมั่นใจว่าการเลือกต้ังใหม่ครั้งน้ีจะผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ไม่น่าจะมีเหตุการณ์ความ
รุนแรงใด ๆ เกิดขึ้น 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/539453 
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วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 14.25 น. 
เลือกคนคิดดี!‘บิ๊กบี้’กําชับ‘อย่าชี้นํา’กําลังพลเลือกอบจ. ห้ามทหารเป็นกก.หน่วยโดยพลการ 
 

 
 
 18 ธันวาคม 2563 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดําเนิน พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้  
ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) แถลงภายหลังการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (นขต.ทบ.) วาระพิเศษ โดยมีผู้บังคับ
หน่วยต้ังแต่ระดับผู้บังคับกองทัพทั่วประเทศจํานวน 731 นายเข้าร่วมประชุมว่า การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) และสมาชิก อบจ. (ส.อบจ.) ทั่วประเทศ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม น้ี ขอให้กําลังพลทุกคนไปทํา
หน้าที่ในฐานะประชาชน เมื่อไม่ได้สวมเคร่ืองแบบก็ไปทําหน้าที่ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ คือ การไปเลือกต้ัง แต่ในการ
เลือกต้ังจะต้องเลือกตามท่ีตนเองต้องการ ต้องไม่มีการช้ีนํา ซึ่งตนได้เน้นยํ้าผู้บังคับหน่วยไปว่าห้ามมีการช้ีนํา เพียงแต่ถ้า
กําลังพลมาถามว่าจะเลือกใครดีก็สามารถอธิบายได้ว่าคนไหนเป็นอย่างไร คนไหนเหมาะสม หรือคนไหนมีคุณสมบัติดีก็
ว่ากันไป แต่การเลือกต้ังเป็นเร่ืองของแต่ละคน เพราะเมื่ออยู่ในคูหาจะไปบังคับเขาไม่ได้ และเด๋ียวน้ีบังคับกันไม่ได้อยู่
แล้ว 
 “ขอเตือนผู้บังคับบัญชาว่าอย่าไปช้ีนํา เพราะบางทีฝั่งที่ไม่ปรารถนาดีก็จะนําไปจุดประเด็นว่าทหารช้ีนํา  
ผมบอกแล้วว่าทหารไม่มีผลประโยชน์กับการเลือกต้ัง ทหารทั้งประเทศมีแค่ 3 แสนคน รวมครอบครัวแล้วก็จะประมาณ 
4-5 แสนคน แต่คนทั้งประเทศที่มีสิทธิเลือกต้ังมีกว่า 30 ล้านคน บางจังหวัดก็ไม่มีทหารอยู่เลย โดยเฉพาะการเลือกต้ัง
นายก อบจ.เป็นการเลือกต้ังทั้งจังหวัด ไม่ใช่การเลือกต้ังแบบแบ่งเขต ย่ิงไม่มีผลต่อการเลือกต้ัง และไม่มีประโยชน์ที่จะ
ไปช้ีนํา ประสบการณ์ตรงนี้คือห้ามช้ีนํา แต่ต้องเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง เพ่ือทําหน้าที่พลเมืองของประเทศไทยตาม
กฎหมายและรัฐธรรมนูญ” พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าว 
 รายงานข่าวแจ้งว่า ในที่ประชุมนขต.ทบ.วาระพิเศษ ระดับผู้บังคับกองพันทั่วประเทศข้ึนไปคร้ังน้ี ผบ.ทบ.
ได้กําชับกําลังพลทุกระดับช้ัน รวมถึงพลทหารที่มีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัดให้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังนายก อบจ. และสมาชิก 
อบจ.ทั่วประเทศที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม น้ี โดยขอให้ทุกคนพิจารณาเลือกคนดี และคนที่มีความคิดดีเข้ามาทํา
หน้าที่เป็นตัวแทนพัฒนาภูมิลําเนาของตนเอง 
 อย่างไรก็ตามผบ.ทบ.ยังได้กําชับห้ามไม่ให้ทหารทุกคนเข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งเก่ียวกับขั้นตอนการเลือกต้ังครั้งน้ี 
โดยเฉพาะห้ามเข้าไปเป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง (กปน.) หากใครได้รับการติดต่อหรือประสานให้เข้าร่วมเป็น
กรรมการฯ ขอให้แจ้งมายังแม่ทัพภาคเพ่ือให้ได้รับทราบและพิจารณาอนุญาตก่อน ห้ามไปร่วมโดยพลการอย่างเด็ดขาด 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/539486 
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วันที่ 18 ธ.ค. 2563 เวลา 15:54 น. 
ตํารวจนครศรีฯกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเลือกต้ังท้องถ่ิน 
 

 
 
นครศรีธรรมราช-ตํารวจนครศรีฯกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเลือกต้ังท้องถ่ิน จับอาวุธปืนยาเสพติดและคดีค้างเก่า 
 พล.ต.ต.ธรรมนูญ ประยืนยง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.ชยวุฒิ จันทร์สมบูรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.
นครศรีธรรมราช, พ.ต.อ.อิสกานดาร์ อามิน รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช, พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสุทธ์ิ รอง ผบก.ภ.จว.
นครศรีธรรมราช, พ.ต.อ.สุขเกษม นครวิลัย รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวผลการกวาดล้าง
อาชญากรรม ตามแผนพิทักษ์ราษฎร์ป้องภัย ห่วงใยประชาชน 2563ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พร้อมทั้งการระดม
กวาดล้างอาชญากรรมช่วงก่อนการเลือกต้ังนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังแต่วันที่ 
12-28 ธ.ค.63 
 จับกุมอาวุธปืนธรรมดา จํานวน 28 กระบอก ผู้ต้องหา 24 ราย แบ่งเป็นปืนสั้น 11 กระบอก และปืนยาว 
17 กระบอก ยาเสพติดให้โทษ จํานวน 155 ราย แบ่งเป็นยาบ้า จํานวน 4,878 เม็ด ไอซ์ จํานวน 16.5 กรัม กัญชาแห้ง 
จํานวน 76 กรัม พืชกระท่อม จํานวน 2,950 กรัม และอ่ืนๆ (กัญชาสด) จํานวน 300 กรัมและจับกุมคดีค้างเก่า จํานวน 
5 ราย 
 ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครฯกล่าวถึงกรณีที่ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ สส.นครฯเรียกร้องให้ชุด
คอมมานโดมาเฝ้าระวังการเลือกต้ังนายกฯอบจ.เพราะมีการซื้อเสียงกันค่อนข้างมากว่าชุดตํารวจภาค8ระดมเข้ากวาด
ล้างตามเป้าหมายในพ้ืนที่ต่างๆได้อาวุธปืนมาเป็นจํานวนมากโดยตํารวจออกตรวจตราตามจุดต่างๆตลอดเวลาอยู่แล้ว. 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640617 
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วันที่ 18 ธ.ค. 2563 เวลา 14:09 น. 
ก้าวหน้าปราศรัยใหญ่เลือกต้ังนายก อบจ.มุกดาหาร ชูเลือกผู้สมัครในสังกัดได้3เด้ง 
 

 
 
"ธนาธร - ปิยบุตร" ขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ "มุกดาหาร" ขอคะแนนหนุน"สุพจน์ สุอริยพงศ์" เป็นนายก อบจ.- ชี้ได้ 3 
เด้ง "เปลี่ยนท้องถ่ิน - ไล่ประยุทธ์ - วิสัยทัศน์ธนาธรใช้งาน" 
 ที่จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 17ธ.ค.63 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และนายปิยบุตร แสง
กนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เดินทางไปร่วมปราศรัยหาเสียงเลือกต้ังให้กับ นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ ผู้สมัครนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มุกดาหารเบอร์ 1 และผู้สมัครสมาชิกสภา (ส.อบจ.) ครบทีม โดยเวทีการปราศร้ย
ดังกล่าว จัดขึ้นหน้าที่ว่าการอําเภอเมืองมุกดาหาร บรรยากาศการปราศรัยเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนมารอฟังการ
ปราศรัยเป็นจํานวนมาก 
 นายธนาธร เริ่มต้นปราศรัยด้วยการกล่าวว่า อีก 3 วันจะถึงการเลือกต้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ไม่ใช่แค่ที่จังหวัดมุกดาหาร แต่เป็นทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตนยืนยันว่าคณะก้าวหน้ามีจุดยืนการทํางานแบบพรรค
อนาคตใหม่ น่ันคือการต่อต้านอํานาจเผด็จการและอํานาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนทุกรูปแบบ นอกจากน้ี ขอยืนยันคํา
เดิมที่ต้องการทําการเมืองแบบใหม่ การเมืองที่โปร่งใสไม่ซื้อสิทธ์ิซื้อเสียง และเมื่อไม่ซื้อเสียงเราก็ใช้เงินน้อย เมื่อเข้าไปมี
อํานาจเข้าไปบริการก็ไม่จําเป็นต้องไปถอนทุนคืน ไม่ต้องทุจริตคอรัปช่ัน สามารถรับใช้ประชาชนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 "การจะได้หน่ึงคะแนน จะได้หน่ึงศรัทธาจากพ่ีน้องประชาชนนั้นไม่ง่ายเลย และเหลือทางเดียวเท่าน้ันที่จะ
ได้คะแนนเสียงจากประชาชน คือการเดินไปหาประชาชนถึงตลาดหรือเคาะประตูหน้าบ้าน เพ่ือไปบอกเล่าถึงความฝัน
ความต้ังใจ ที่ผมอยากเห็นประเทศไทยพัฒนา พ่ีน้องประชาชนมีคุณภาพที่ดี และที่ผมต้องตากแดดตากฝน ไปช่วยหา
เสียงทุกจังหวัดอย่างหนัก จนทําให้ตัวดําคล้ําเสียงแหบเสียงหาย พวกเราทําอย่างน้ี เพ่ือแสดงให้พ่อแม่พ่ีน้องเห็นว่า 
พวกเราเอาจริงเอาจังกับการทํางานการเมือง และนี่คือการเมืองแบบที่เราเช่ือ การซื้อสิทธ์ิขายเสียงไม่สามารถพัฒนา
ประเทศไทยไปไกลกว่าน้ีได้" 
 นายธนาธร กล่าวอีกว่า คณะก้าวหน้ายืนยันที่จะปฏิรูปรัฐราชการจากข้างล่างสู่ข้างบน และหากทําได้
เมื่อไร ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมอีถกต่อไป การพัฒนาแต่ละจังหวัดแต่ละอําเภอจะกระจายออกไป ตนเข้าใจดีว่าไม่มี
ใครเข้าใจปัญหาในจังหวัดเท่ากับคนในจังหวัดเอง ไม่มีใครเข้าใจความเจ็บปวดของประชาชนดีเท่ากับตัวของประชาชน 
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เอง อธิบดีต่างๆ ปลัดกระทรวง ที่น่ังทํางานตากแอร์อยู่ที่ส่วนกลาง ไม่มีทางเข้าใจปัญหาหรือรู้วิธีแก้ปัญหาในจังหวัดได้ดี
เท่ากับคนในจังหวัดของท่านเอง การที่ตนเข้ามาเขย่าการเมืองท้องถิ่นในครั้งน้ี เพราะต้องการเรียกร้องให้ส่วนกลางเอา
อํานาจและงบประมาณคืนกลับให้ประชาชน ตนจะเรียกร้องให้ส่วนกลางจัดภาษีให้เป็นธรรม เอาภาษีที่เป็นธรรมคืน
ให้กับประชาชน ถ้าอํานาจจากส่วนกลางถูกดึงมาอยู่ใกล้กับประชาชน ประชาชนจะได้เลือกว่าจะพัฒนาจังหวัดของท่าน
ไปในทิศทางไหน หากอํานาจและงบประมาณใกล้กับประชาชนมากข้ึน เราต้องปฏิรูปรัฐราชการรวมศูนย์จากล่างขึ้นบน 
ประชาชนจะได้กําหนดอนาคตกําหนดสังคมได้เอง 
 "ผมขอพูดแบบไม่อ้อมค้อม ขอพูดแบบตรงไปตรงมา ผมขอคะแนนเสียงพ่ีน้องประชาชนเถอะนะครับ พวก
เราจะต้ังใจทํางาน พวกเราจะต้ังใจพัฒนาท้องถิ่นให้ดี จะทําให้พ่ีน้องประชาชนเห็นว่า การเมืองที่ดี การเมืองที่โปร่งใส 
แข่งขันกันด้วยนโยบาย จะทําให้คุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชนดีขึ้นได้อย่างแน่นอน อีกไม่ก่ีวันจะถึงวันเลือกต้ัง
ท้องถิ่น ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของจังหวัดมุกดาหารน้ี เรายังต้องการการสนับสนุนจากทุกท่านอีกเยอะ ถ้าท่านเห็นด้วยกับ
วิสัยทัศน์ของ สุพจน์ สุอริยพงษ์ ถ้าท่านเห็นด้วยกับนโยบายของคณะก้าวหน้า ช่วยกันรณรงค์ให้คนในครอบครัว ญาติพ่ี
น้อง เพ่ือนสนิทมิตรสหาย เลือกคณะก้าวหน้าในวันที่ 20 ธันวาคม อย่างถล่มทลาย หน่ึงสิทธ์ิหน่ึงเสียงของทุกท่านมี
ความหมาย หน่ึงสิทธ์ิหน่ึงเสียงของทุกท่านกําหนดอนาคตท้องถิ่นของเราได้ เปลี่ยนแปลงได้ และเริ่มต้นได้ที่บ้านของ
เรา" นายธนาธร กล่าว 
 นายปิยบุตร กล่าวว่า เมื่อมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายน้ี ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน มักจะได้ยินเรื่องการซื้อเสียง ตนไม่
แน่ใจว่าที่น่ีมีการซื้อด้วยหรือไม่ แต่ถ้าหากมีใครก็ตามเอาเงินมาให้พ่ีน้องในช่วงสัปดาห์สุดท้าย ตนอยากให้ช่วยมองให้
ชัดๆ ว่าเบอร์อะไร แล้วอย่าไปกาให้เขา การเมืองแบบเก่าเช่นน้ีไม่เป็นคุณต่อทั้งประชาธิปไตยและชาวมุกดาหารเลย 
หากนายสุพจน์ สุอริยพงษ์ ผู้สมัครนายก อบจ.ของเรา สามารถแหวกกระแสการแจกเงินเข้าไปเป็นนายก อบจ.ได้ จะทํา
ให้การแจกเงินทํางานไม่ได้แล้วในระดับท้องถิ่น ในสมัยหน้าทุกคนจะได้เลิกซื้อเสียงแล้วมาแข่งกันที่นโยบาย และเรา
ต้องเริ่มต้ังแต่วันที่ 20 ธันวาคมนี้ นอกจากน้ี การเมืองในระดับท้องถิ่นยังส่งผลกับการเมืองในระดับชาติเช่นกัน เพราะ
นอกจากจะเป็นการได้เลือก อบจ. และ ส.อบจ.แล้ว เรายังเป็นการส่งสัญญาณไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ
พวกเราชัดเจน ต้ังแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่ มาจนถึงคณะก้าวหน้า เราอยู่ตรงข้ามพล.อ.ประยุทธ์ เราไม่เอาการสืบทอด
อํานาจ และถ้าชาวมุกดาหารออกมาร่วมกันกาเลือกพวกเราให้มากๆ น่ันก็จะเป็นการส่งสัญญาณท่ีชัดเจนที่สุด ว่าชาว
มุกดาหารต้องการให้ประยุทธ์ออกไปได้แล้ว 
 "สิ่งที่เป็นประจักษ์พยานความเป็นฝ่ายตรงข้ามกับประยุทธ์และการสืบทอดอํานาจของ คสช. ก็คือการถูก
กลั่นแกล้งด้วยอุปสรรคต่างๆของพวกเรา ที่ผ่านมามีพ่ีน้องเดินมาให้กําลังใจ บอกว่าอีกสิบปีก็จะรอ รู้สึกไม่พอใจที่เรา
ต้องเจอกลุ่มที่ถูกจัดต้ังมาก่อกวนการหาเสียงตลอดเวลา หลายคนรู้สึกว่าเจ็บชํ้าอยากจะตอบโต้ แต่พ่ีน้องอย่าไปทําแบบ
น้ัน ถ้าพ่ีน้องเห็นว่าพวกเราถูกรังแก ถ้าพ่ีน้องเห็นว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่ไม่เป็นธรรม ถ้าพ่ีน้องยังรักพวกเราอยู่ ยัง
รักแนวทางของอนาคตใหม่อยู่ ทั้งหมดที่พูดมามีวิธีการแสดงออกแบบง่ายที่สุด ลงทุนตํ่า น่ันคือวันที่ 20 ธันวาคมน้ี 
เดินหน้าเข้าคูหาจับปากกากาผู้สมัคร อบจ. และ ส.อบจ. ของเราให้ถล่มทลาย แค่น้ีก็เป็นการส่งสัญญาณแล้วว่าที่ทํากับ
พวกเราตลอดมาไม่ส่งผลอะไรทั้งสิ้น"นายปิยบุตร กล่าว 
 นายปิยบุตร กล่าวว่า เลือกต้ังครั้งน้ีจึง อยากฝากนายสุพจน์ สุอริยพงษ์ ซึ่งเป็นคนที่มีประสบการณ์ใน
การเมืองท้องถิ่น มาต้ังแต่ระดับ อบต.มาจนเป็นรองนายก อบจ. และที่สําคัญยังมีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องของ
ประชาธิปไตย ไม่เอาการสืบทอดอํานาจของ คสช. และยังมีวิสัยทัศน์แนวนโยบายที่ชัดเจน รับการบ้านจากนายธนาธร 
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มาเดินเข้าหาประชาชนต่อเน่ืองจนได้คลอดนโยบายที่ดีออกมานําเสนอให้พ่ีน้องประชาชน ดังน้ัน น่ีคือการรวมกัน
ระหว่างความเก๋าประสบการณ์ของนายสุพจน์ กับความสดใหม่และมันสมองของนายธนาธร ทั้งหมดรวมกันอยู่ในตัวของ
นายสุพจน์และคณะก้าวหน้า ที่จะทําให้ชาวมุกดาหารได้นายก อบจ.แบบใหม่ เปลี่ยนการเมืองให้เป็นแบบใหม่ พัฒนา
มุกดาหารให้ก้าวหน้าก้าวไกลไปสู่อนาคตใหม่ของมุกดาหารด้วยกัน 
 "การเลือกต้ัง อบจ.ครั้งน้ี มีผู้สมัครนายก อบจ.จํานวนมากที่เอาใจช่วย พล.อ.ประยุทธ์อยู่แต่ไม่กล้าบอก
ตรงๆ แล้วถ้าเขาเหล่าน้ีชนะการเลือกต้ังได้มาก ก็จะต้องมาอ้างว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลยังดีอยู่ ดังน้ัน ขอพ่ีน้องชาว
ชาวมุกดาหารเดินหน้าข้าคูหา ร่วมกันกาคณะก้าวหน้าให้ถล่มทลาย พ่ีน้องจะได้ทั้งใช้สิทธิใช้เสียงเปล่ียนนายก อบจ. 
แบบเดิมๆให้เป็นนายก อบจ.แบบใหม่ พ่ีน้องจะได้เปลี่ยนการเมืองท้องถิ่นแบบเดิมๆให้เป็นการเมืองแบบใหม่ๆ และยัง
ได้ส่งสัญญาณดังๆไล่ประยุทธ์ จันทร์โอชาออกไปได้แล้ว พร้อมกับได้ให้กําลังใจธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ใช้แรง ใช้สมองของ
เขา ไม่ต้องรอ 10 ปี เปลี่ยนประเทศไทยเราเริ่มได้ที่น่ี ที่มุกดาหารครับ" นายปิยบุตร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640604 
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ศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.10 น. 
'อํานวย'ปราศรัยโค้งสุดท้ายเลือกต้ัง อบจ.นครศรีฯ ชู เที่ยววิถีชุมชน 
"อํานวย ยุติธรรม" ทีมนครประชารัฐ เปิดปราศรัยโค้งสุดท้ายเลือกต้ัง อบจ.นครศรีฯ ด้าน "ออฟ รวีภัทร์" เสนอ 
"มดดํา โมเดล" กระตุ้นท่องเท่ียววิถีชุมชน ดึงเม็ดเงินเข้าจังหวัด 
 

 
 
 นายอํานวย ยุติธรรม ผู้ลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีมนครประชารัฐ เปิด
เวทีปราศรัยในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกต้ัง ณ หน้าที่ว่าการอําเภอฉวาง โดยมีพ่ีน้องประชาชน เข้าร่วมรับฟังกันเป็น
จํานวนมาก ในขณะที่ ออฟ รวีภัทร์ จิรศักด์ิวัฒนา สมาชิกทีมบริหาร นครประชารัฐ รองนายก อบจ. ได้ขึ้นปราศรัย ชู
นโยบาย สานต่อส่งเสริม การท่องเท่ียว กระตุ้นเศรษฐกิจ นําเงินเข้าเมืองนคร พ่ีน้องอยู่ดีกินดี ตาม นโยบาย 9 
ยุทธศาสตร์ พัฒนาเมืองนคร สู่ “มหานครของภาคใต้” ได้ยกตัวอย่าง “มดดํา โมเดล” การท่องเที่ยว วิถีชุมชน เช่ือมโยง
พลังศรัทธา พัฒนาอย่างเป็นระบบ ได้รับการตอบรับจากพ่ีน้องประชาชน ผู้ร่วมฟังการปราศรัยได้อย่างดีทีเดียว 
หลังจากนั้น ยังได้ฝากทิ้งท้าย อ้อนแม่ยกการเมือง ร่วมหักปากกาเซียน เปลี่ยนเมืองนคร วันที่ 20 ธันวาคม ให้เข้าคูหา
กาเบอร์ 1 ทีมนครประชารัฐ. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/813556 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.naewna.com/local/539531 
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วันที่ 18 ธ.ค. 2563 เวลา 14:27 น. 
โค้งสุดท้ายหาเสียงเลือกต้ัง อบจ.ปทุมฯผู้สมัครงัดทุกกลยุทธ์อ้อนคะแนน 
 

 
 
ปทุมธานี-โค้งสุดท้ายหาเสียงเลือกต้ังนายกอบจ.สุดคึก ผู้สมัครงัดทุกกลยุทธ์อ้อนคะแนน โชว์นโยบายพิชิตใจ
ประชาชนคนปทุมธานี 
 บรรยากาศการหาเสียงเลือกต้ังของ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หรือ อบจ. 
 และผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดใน 36 เขตเลือกต้ังช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงที่เหลือเวลาอีกเพียง 2 วันคึกคักอย่าง
ถึงที่สุด โดยเฉพาะผู้สมัครแต่ละทีมต่างใช้กลยุทธ์หาเสียงในทุกรูปแบบเพ่ืออ้อนขอคะแนนเสียงจากพ่ีน้องประชาชนต่าง
แจกแผ่นพับใบปลิว แนะนําตัว เดินหาเสียงต้ังแต่เช้ายันค่ําพร้อมกับปักป้ายหาเสียงทั้งจังหวัดหวังจะได้คะแนนจาก
ประชาชน นําไปสู่ชัยชนะของการน่ังเก้าอ้ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยท้ังคู่ยังเห็นตรงกันว่า คะแนน
ของ เยาวชน คนรุ่นใหม่ เป็นปัจจัยสําคัญ มีโอกาสช้ีขาดการเลือกต้ังครั้งน้ี 
 ทั้งน้ี แชมป์เก่าเบอร์ 1หรือและถือว่าเป็นเต็ง 1 นายก อบจ.ปทุมธานี  ก็หนีไม่พ้น อดีตนายก อบจ. 3 
สมัย คนเดิม นายชาญ พวงเพ็ชร์ หรือ ลุงชาญใจดี เร่งลงพ้ืนที่ปราศรัยหาเสียงส่วนผู้สมัครชิงนายก อบจ. เบอร์ 2 
พล.ต.ต.คํารณวิทย์ ธูปกระจ่าง หรือ บ๊ิกแจ๊ส อดีตผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ลงพ้ืนที่หาเสียงแบบเคาะประตูบ้าน ถือ
เป็นผู้ท้าชิงนายกฯอบจ.ปทุมธานี ในครั้งน้ีที่น่าจับตามองและยังส่ง สจ.ลงชิงชัยกับทีมแชมป์เก่าครบทุกเขต และเบอร์3 
นางสาวกรรณิการ์ นาคอินทร์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขตลาดหลุมแก้ว จากพรรคภูมิใจไทย ที่มาสมัครลงชิงชัยด้วย  ก็มีป้าย
หาเสียงเพียงเบาบางเท่าน้ันถือเป็นม้านอกสายตา 
 โดยผู้สมัครนายก อบจ.และผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.หลายคน ต่างลงพ้ืนที่หาเสียงกันอย่างเข้มข้นเพ่ือ
เรียกคะแนนเสียง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังกันในวันที่ 20ธันวาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 
08.00-17.00 น. 
 นายชาญ พวงเพ็ชร์ หรือ ลุงชาญใจดีพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดเร่งลงพ้ืนที่ปราศรัยหาเสียงเพื่อตอก
ยํ้าผลงานท่ีได้ทํามาในช่วงดํารงตําแหน่งนายก อบจ.ปทุมธานี ชูธงเร่ืองการศึกษา เพราะที่ผ่านมาตนเองและทีมงาน
พัฒนางานต่างๆให้กับชาวปทุมฯ มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา สาธารณูปโภค การแก้ปัญหาภัยแล้งและนํ้า
ท่วม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสายตาประชาชนทุกพ้ืนที่ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งตนจะประกาศนโยบายการทํางานหลาย
ด้านที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง รับฟังปัญหาจากประชาชนทุกพ้ืนที่ เพ่ือนําไปแก้ไขให้ตรงจุด เพ่ือเข้าถึงความ
ต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน โดยตนเองและทีมงานยึดแนวทาง เข้าถึงง่าย พัฒนางานต่อ ไม่ต้องรอเริ่มใหม่ คนปทุม
ฯ ไม่ทิ้งกัน พลิกโฉมเมืองปทุมธานี เลือกคนทํางาน เลือกทีมลุงชาญใจดี”และมั่นใจว่าประชาชนจะเลือกตัวเองกลับมา
ทําหน้าที่นายก อบจ.ปทุมธานี อีกสมัย 
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 ด้าน พล.ต.ท.คํารณวิทย์ ธูปกระจ่าง เปิดเผยว่า ตนได้เห็นปัญหาในบ้านเกิดเมืองนอนมาโดยตลอดเพราะ
ตนเองเป็นคนปทุมธานีโดยกําเนิด เห็นปัญหาต่างๆยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีเท่าที่ควร รวมทั้งความเป็นอยู่ของพ่อแม่พ่ี
น้องประชาชนชาวปทุมธานี จึงเสนอตัวเข้ามาสมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพ่ือแก้ปัญหาหลายๆ 
ด้าน  ตนเองพร้อมทีมงานคนรักปทุม โชว์นโยบายถ้าได้รับเรื่องต้ังเข้ามาเป็นนายก อบจ.ปทุมธานี  จะเร่งพัฒนาทุกด้าน 
ทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาสาธารณสุข พัฒนาแม่นํ้าลําคลอง ปรับภูมิทัศน์สองฝั่งเจ้าพระยาให้สวยงาม ดึงคนมาเที่ยว
พักผ่อน นํารายได้เข้ามาในจังหวัดปทุมธานี สร้างสนามกีฬาประจําจังหวัดปทุมธานี และเตรียมความพร้อมรองรับสวน
สัตว์แห่งใหม่ จัดสถานที่ดูแลสุนัขและแมวจรจัดไม่ให้เป็นปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม น่ีคือแนวทาง
ของทีมงานคนรักปทุม ที่จะทําเพ่ือประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี  โดยตนเองได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในการลง
สมัครเลือกต้ังในครั้งน้ี ผมพร้อมจะเปลี่ยนแปลงปทุมธานี ปทุมธานีต้องเปลี่ยนแปลง” และ "ระบบเงินทอนต้องไม่มี 
ปทุมธานีจะรุ่งเรือง"ตนเองมั่นใจที่จะนําพาจังหวัดปทุมธานีพัฒนากว่าที่ผ่านมาได้แน่นอน 
 สําหรับ การแข่งขันในสนาม อบจ.ปทุมธานี มีผู้สมัครนายก อบจ. 3 คน คือ หมายเลข 1 นายชาญ พวง
เพ็ชร์ หมายเลข 2 พล.ต.ท.คํารณวิทย์ ธูปกระจ่าง และหมายเลข 3 นางสาวกรรณิการ์ นาคอิน 
 การเลือกต้ัง อบจ.ปทุมธานี เป็นอีกสนามการเลือกต้ังท้องถิ่นในภาคกลางปริมณฑลที่น่าจับตามองเป็น
พิเศษ เพราะถือเป็นจังหวัดใหญ่ เป็นเมืองเศรษฐกิจ เมืองตลาด เมืองการศึกษาและเมืองอุตสาหกรรม ที่เติบโตอย่าง
รวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สนามเลือกต้ังนายก อบจ.ปทุมธานี สนุกต่ืนเต้นเร้าใจแน่นอนถือเป็นศึกช้างชน
ช้างที่น่าจับตามองแบบไม่กระพริบตากันเลยทีเดียวเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลา โดยศึกคร้ังน้ีเป็นที่จับตากันว่า"ลุงชาญใจดี" 
แชมป์เก่า3สมัยจะรักษาแชมป์ ได้หรือไม่ หรือ"บ๊ิกแจ๊ส" จะกระชากเข็มขัดเป็นแชมป์ใหม่ไปครอง  20 ธันวาคมน้ีมี
คําตอบ. 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640608 
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18 ธันวาคม 2563 14:31 น.    
โค้งสุดท้ายศึกแดงเดือด เลือกนายกอบจ.เชียงใหม่ "บุญเลิศ-พิชัย" ใครจะเข้าวิน 
 

 
 
 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 63 น้ี หลายพ้ืนที่หลายจังหวัดน่าจับตา ลุ้น นับว่าเป็นการเลือกต้ัง อบจ.ครั้งแรก 
จากร้างลาไปถึง 7 ปี จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อําเภอเปรียบดังฐานที่มั่น ป้อมปราการของพรรคเพื่อไทย ทุกอําเภอหากมี
การเลือกต้ังครั้งใดที่ผ่านมาทุเขตทุกสายก็ชนะการเลือกต้ังทั้งหมด มีคนตระกูลชินวัตร เป็นศูนย์กลาง แต่ครั้งน้ี อะไร
ที่ว่าแน่ ก็ไม่แน่เสียแล้ว ถึงขั้น "ทักษิณ ชินวัตร" ต้องอัดคลิป ส่งสารจากแดนไกล บอก "คิดถึงเชียงใหม่" ถ้ายังรักกันให้
ช่วยสนับสนุน นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ ส.ว.ก๊อง ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ สร้างความฮือฮาให้กับบรรดาสาวก
เสื้อแดงที่จงรักภักดี หลายกลุ่มแตกออกมา ซึ่งทั้งสองผู้สมัครก็คนเพ่ือไทยทั้งน้ัน 
 สําหรับศึกชิงเก้าอ้ี นายก อบจ.เชียงใหม่ ครั้งน้ี มีผู้สมัครทั้งสิ้น 6 คน ได้แก่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร อายุ 
56 ปี ได้เบอร์ 1 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อายุ 64 ปี เบอร์ 2 นายวินิจ จินใจ อายุ 62 ปี เบอร์ 3 นายบดินทร์ กินาวงศ์ 
อายุ 73 ปี เบอร์ 4 นายวสันต์ วัชวงษ์ อายุ 58 ปี เบอร์ 5 และนายเฉลิมศักด์ิ สุรนันท์ อายุ 63 ปี เบอร์ 6 
คู่เอก ก็เป็นการชิงชัยกันระหว่าง นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ เบอร์ 2 ผู้นํากลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ที่ส่งผู้สมัครครบทุกเขต 
มีดีกรี นายก อบจ. แชมป์ 2 สมัย เป็นเคร่ืองการันตีความเป็น “เต็ง 1” แถมยังมี นายจตุพร พรหมพันธ์ุ ประธาน นปช. 
มาช่วยหาเสียงด้วยอีกแรง 
 ขณะที่มรสุมอุปสรรคขวากหนามก็มีไม่น้อย ทั้ง “สายทหาร” และคนของ “พลังประชารัฐ” ที่ครอง
อํานาจในรัฐบาล แต่นายบุญเลิศก็ยืนหยัด ยืนยันตัวเองมาตลอดว่า เป็นนักการเมืองท้องถิ่น ไม่สังกัดพรรคใด 
 ส่วนคู่แข่ง จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก ส.ว.ก๊อง นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัครเบอร์ 1 ที่มี ส.ส.
เชียงใหม่เพ่ือไทยถึง 8 เขต สนับสนุน แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของชาวจังหวัดมากนัก โดยเฉพะอําเภอรอบนอกผลงานยังไม่มี 
ล่าสุด ทักษิณ ชินวัตร และ ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ได้ส่งสารมาถึงพ่ีน้องคนเชียงใหม่ ช่วยเลือกเบอร์ 1 เพ่ือสานต่อนโยบาย
พรรค จนเป็นกระแสฮือฮาไปทั่วเมือง คลิปจากดูไบ ที่ส่งตรงถึงคนเชียงใหม่ นอกจากเป็นการขอคะแนนเสียงแล้ว ยังส่อ
แสดงถึงความพ่ายแพ้ที่จะตามมา ถึงต้องออกโรงแสดงเอง 
 งานน้ีนอกจากเป็นการชิงไหวชิงพริบของทีมหาเสียง ที่ต้องวางกลยุทธ์ช่วงชิงความได้เปรียบ แบบท่ีต้องวัด
กันวันต่อวันแล้วยังเป็นการวัดบารมี วัดใจคนเชียงใหม่ ว่ายังมีใจให้กับ “ทักษิณ” และคนตระกูล ชินวัตร อยู่หรือไม่ 
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 ขณะที่บุญเลิศเป็นที่รู้กันว่า เรียกง่าย ใช้คล่องผลงาน 2 สมัยที่ผ่านมาการันตีได้ ทั่วทุกอําเภอรู้จักกันดี 
การพัฒนาท้องถิ่นต่อเน่ืองมายาวนาน เป็นที่ถูกใจของคนเชียงใหม่ และเจ้าตัวเองก็มีความมั่นใจอย่างย่ิงว่าจะป้องกัน
แชมป์ไว้ได้ เป็นเลือดเน้ือเช้ือไขตระกูลด้ังเดิมของเชียงใหม่ ใครจะอยู่ ใครจะไป 20 ธ.ค.63 น้ีรู้ผล ทั้งน้ีเซียนการเมือง
ท้องถิ่น สภากาแฟในพ้ืนที่ เขารู้กันต้ังนานแล้ว ชนิดนอนฟันธงต้ังแต่ในมุ้งกันเลยทีเดียว... 
 ด้านนายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการร้องเรียนเข้ามา สถานการณ์ทั่วไปยังปกติเน่ืองจากในการเลือกต้ังครั้งน้ี ทางกกต.ได้วาง
มาตรการในการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้น เราได้มีการตรวจสอบพฤติกรรมต่างๆของนักการเมืองท้องถิ่นมาต้ังแต่ก่อน
ประกาศการเลือกต้ังท้องถิ่น 
 พล.ต.ต.พิเชษฐ จิระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะน้ีได้มีการส่ังการไปในทุกสถานีตํารวจใน
พ้ืนที่จ.เชียงใหม่ ในการดูแลความเรียบร้อย ย่ิงเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้าย ที่เรียกกันว่าคืนหมาหอน ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ
ทุกนายต้องลงพ้ืนที่สืบหาข่าว ความเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น หัวคะแนนและผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งน้ีได้มีการทํางาน
แบบเชิงรุก โดยการต้ังชุดเคลื่อนที่เร็วที่พร้อมจะสนับสนุนการทํางานของกกต. กรณีที่มีการร้องเรียนได้ทันที. 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/205358 
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วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 14.46 น. 
โค้งสุดท้าย "น้องแฟ้ม" ผู้สมัคร ส.อบจ.ตาก ขึ้นรถแห่อ้อนขอโอกาสคนรุ่นใหม่ 
 

 
 
 เมื่อเวลา  10.00 น. วันที่ 18 ธันวาคม  2563  ใกล้ถึงวันเลือกต้ัง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เหลืออีก 1- 2  วันข้างหน้าเท่าน้ัน   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  น.ส. ษมาวีร์  วัน
ดี  หรือ “น้องแฟ้ม “ ผู้สมัคร  ส.อบจ.ตาก  เขต  5 อําเภอแม่สอด เบอร์  4  “  กลุ่มก้าวต่อไปเพ่ือประชาชน “ ได้นํา
ทีมขึ้นรถขยายเสียง แห่ขอคะแนนเสียงไปตามพ้ืนที่เขต 5 ซึ่งประกอบด้วย   ตําบลพะวอ  ตําบลด่านแม่ละเมา   ตําบล
แม่ปะ   เพ่ือขอคะแนนเสียงไห้ไปเลือกต้ัง  ส.อบจ.ในวันที่อาทิตย์  20 ธันวาคม 2563    
  น.ส. ษมาวีร์ กล่าวว่า ขอโอกาสให้คนรุ่นใหม่ พร้อมรับใช้ แก้ไข และ พัฒนา เราทําอะไรได้มากกว่าที่คิด 
เพราะตอนนี้เราเองก็คือประชาชน ที่อยู่ในพ้ืนที่ ที่รับรู้ปัญหาในพ้ืนที่ เข้ามาแก้ไขและเข้าไปนั่งในสภา เพ่ือเป็นปากเป็น
เสียงให้พ่ีน้องประชาชน  เพ่ือชีวิตของพ่ีน้องประชาชนท่ีต้องดีกว่าน้ี 
 สําหรับประวัติ  น.ส. ษมาวีร์   วันดี   ช่ือเล่น “ น้องแฟ้ม “ ปัจจุบันอายุ  28ปี  อยู่บ้านเลขที่ 152 หมู่  7 
ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก  เป็นบุตรสาว นายสมชาย  วันดี  อดีตนายก อบต.พะวอ และ   นางชุติกาญจน์  วันดี  จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/216335 
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วันที่ 18 ธันวาคม 2563 - 15:09 น. 
 ‘สุดารัตน์’ ครวญกลางเวทีหาเสียง อบจ.กาฬสินธุ์ มีเคราะห์กรรมต้องลา พท. แต่ไม่ทิ้งคนอีสานและฝ่ายปชต. 
 

 
 
‘สุดารัตน์’ ครวญกลางเวทีหาเสียง อบจ.กาฬสินธุ์ มีเคราะห์กรรมต้องลา พท. แต่ไม่ทิ้งคนอีสานและฝ่ายปชต. 
 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ลงพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ ช่วย ‘ไข่มุก-เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล’ ผู้สมัครนายก 
อบจ. เบอร์ 2 ในนามพรรคเพื่อไทยปราศรัยหาเสียงที่อําเภอหนองกุงศรี, ห้วยเม็ก, กมลาไสย, ยางตลาด และอําเภอ
เมือง พร้อมทีมผู้สมัคร ส.อบจ. โดยเน้นเร่ืองนโยบายข้าว และนโยบายการบริหารจัดการนํ้า เพ่ือแก้ปัญหาปากท้องให้
ประชาชนในจังหวัด รวมท้ังการเสริมประสิทธิภาพโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคให้เป็นออนไลน์ เข้าถึงได้ง่ายและ
สะดวกสบายขึ้น 
 คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวบนเวทีปราศรัย โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า ตนมีเคราะห์กรรม ต้องลาออกจาก
พรรคที่รัก แต่ที่มาหาเสียงวันน้ี มาช่วยด้วยใจ ไม่ใช่หน้าที่ ตนเองมาช่วยหาเสียงแค่ 4-5 จังหวัดเท่าน้ัน เพราะไม่
ต้องการทิ้งพ่ีน้องชาวอีสาน แม้วันน้ีตกงาน เพราะตอนหาเสียงเลือกต้ังก็เดินสายช่วยหาเสียงจนผู้สมัครหลายคนได้เป็น 
ส.ส. ยกเว้นตนเองที่สอบตก ตอนน้ีไม่ได้เสียดายที่ไม่ได้ตําแหน่ง แต่เสียใจว่าเมื่อเขาแย่งเอาตําแหน่งไปด้วยกติกาที่บิด
เบ้ียว แต่ไม่ทําหน้าที่ ปล่อยให้ประชาชนยังจน มีแต่หน้ี เมื่อเราไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ประชาชนก็พ่ึงพานายกฯ ใหญ่ไม่ได้ 
ก็ต้องหันมาพ่ึงพานายก อบจ. มาตัดวงจรพ่อค้าคนกลาง และโรงสีที่เอาเปรียบราคาข้าว พร้อมยํ้าว่าแม้หลายอย่างจะ
เปลี่ยนไปแต่ความรักความผูกพันธ์ทีมีกับชาวอีสานก็จะไม่เปลี่ยนและตนก็ไม่มีวันทิ้งประชาชนฝ่ายประชาธิปไตย 
 คุณหญิงสุดารัตน์ ยังยํ้าด้วยว่า การลงพ้ืนที่ช่วยหาเสียง มาในนามส่วนตัวเพราะมีความผูกพันกับผู้สมัคร
มาต้ังแต่รุ่นพ่อ และมีสัญญาใจกับชาวอีสานต้ังแต่เมื่อครั้งหาเสียงเลือกต้ัง ส.ส. 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้าน้ีคุณหญิงสุดารัตน์ ไปช่วยหาเสียงในจังหวัดร้อยเอ็ด หนองบัวลําภู กาฬสินธ์ุ 
น่าน และนครพนม แม้ว่าพรรคมีความเห็นที่ไม่อยากให้คุณหญิงสุดารัตน์มาช่วยหาเสียง แต่ยังมีผู้สมัคร อบจ. หลาย
จังหวัดใช้รูปคู่กับคุณหญิงสุดารัตน์บนป้ายหาเสียงและใบปลิวกระจายอยู่ทั่วจังหวัด ซึ่งผู้สมัครอ้างว่าได้รับความนิยม
จากประชาชน สอดคล้องตามผลสํารวจอีสานโพลที่ช่ือของคุณหญิงสุดารัตน์ติดอันดับนักการเมืองที่คนอีสานต้องการ
มากที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2490862 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.naewna.com/local/539597 
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18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:17 น.    
   โค้งสุดท้าย 'ปิยบุตร' ปลุกหนักเลือก อบจ.ไล่ 'ประยุทธ์' ได้ธนาธร! 
 

 
 
18 ธ.ค.63 - ที่จังหวัดนครพนม นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ร่วมกับนายณพจน์ศกร ทรัพย์
สิทธิ์ ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครพนม เปิดเวทีปราศรัยหาเสียงที่ อ.ปลา
ปาก และ อ.โพนสวรรค์ 
 โดยนายปิยบุตร ระบุว่า การคัดเลือกผู้สมัครนายก อบจ.ของคณะก้าวหน้า จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ 
วิสัยทัศน์ ศักยภาพในการพัฒนาจังหวัด และขาดไม่ได้ คือจะต้องมีจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยด้วย ใครก็ตามต่อให้มี
ความรู้ความสามารถ แต่ไปจับมือให้ความร่วมมือกับประยุทธ์และการสืบทอดอํานาจ คณะก้าวหน้าเราไม่เอาเด็ดขาด  
 นายปิยบุตร กล่าวว่านายณพจน์ศกร มีประสบการณ์ในทางการเมืองในจังหวัดนครพนม เป็นน้องชายนาย
อรรถสิทธ์ิ ทรัพย์สิทธ์ิ อดีต ส.ส.นครพนม 7 สมัย ที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยและมีประสบการณ์ทํางานเพ่ือชาวนครพนมมา
อย่างยาวนาน  และด้วยประสบการณ์ เ ช่น น้ี  บวกกับแนวคิดแนวทางใหม่ๆ  ของคณะก้าวหน้ า  ทํ า ให้ 
นายณพจน์ศกร มีคุณสมบัติที่เหมาะสมครบครันเพ่ือมาบริหารจังหวัดนครพนมเพ่ือพ่ีน้องชาวนครพนมท่ีสุด 
 เลขาธิการคณะก้าวหน้า กล่าวต่อว่า นายณพจน์ศกร มีจุดยืนประชาธิปไตย มีความรู้ความสามารถพร้อม
บริหารให้พ่ีน้องอย่างย่ิง งบประมาณ อบจ.นครพนมได้รับ 500 ล้านบาทต่อปี มาจากภาษี มาจากหยาดเหง่ือของชาว
นครพนมทุกคน ด้วยโจทย์น้ี นายณพจน์ศกรได้รับการบ้านจากนายธนาธร ไปออกแบบนโยบาย จนได้นโยบายต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นการสร้างตลาดกลางปลาแม่นํ้าโขง นโยบายขนส่งมวลชนสาธารณะให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ให้มีโอกาสในการ
เดินทาง การสร้างศูนย์รักษาโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั่วจังหวัด และนโยบายอ่ืนๆ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับชาวนครพนม ส่วนจุดยืนเร่ืองความเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็ชัดเจน แน่นอนคําว่าฝ่ายประชาธิปไตยมีหลายกลุ่ม
หลายพรรค แต่ตนอยากให้พ่ีน้องมองให้ดี ต้องดูว่าแต่ละคนน้ันเป็นใคร ก่อนหน้าน้ันทําอะไร วันน้ีจุดยืนอยู่ตรงไหน ตน
เช่ือมั่นว่าณพจน์ศกรมีจุดยืนชัดเจนไม่เอาประยุทธ์แน่นอน 
 “ไม่ใช่การเมืองท้องถิ่นแบบเดิมๆ ไอ้ประเภทที่ว่าในระดับชาติอยู่กันคนละฝ่ายคนละพรรคคนละสังกัด 
อภิปรายกันเลือดสาด แต่พอมาเป็นการเมืองท้องถิ่นกลับไปจับมือกันได้หมด แบบน้ีเป็นการเมืองแบบเดิม สําหรับเรา
คณะก้าวหน้าเราต้องการแยกแยะตรงน้ีให้แจ่มชัด ชัดเจน ไม่มีการไปจับมือคนที่สนับสนุนประยุทธ์แน่นอน พอกันทีกับ
การเมืองซูเอ๋ียแบบเดิมๆ” นายปิยบุตรกล่าว 
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 นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า นอกจากน้ี การเลือกต้ังในระดับท้องถิ่นยังอาจส่งผลสะเทือนไปถึงการเมืองใน
ระดับชาติเช่นกัน ก็เพราะพรรคอนาคตใหม่มาจนถึงคณะก้าวหน้า ชัดเจนว่าอยู่ตรงข้ามกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ถ้าชาวนครพนมออกมาร่วมกันกาเลือกพวกเราให้มากๆ น่ันก็จะเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุด ว่าชาวนครพนม
ต้องการให้ประยุทธ์ออกไปได้แล้ว และหากพ่ีน้องเลือกผู้สมัครของคณะก้าวหน้าทั่วประเทศให้ถล่มทลาย อย่างน้อยน่ัน
จะเป็นแรงหนุนเสริมให้กับลูกหลานของเราท่ีกําลังชุมนุมอยู่ทั่วประเทศในขณะน้ี เพราะในทางกลับกัน การเลือกต้ัง 
อบจ.ครั้งน้ีมีผู้สมัครนายก อบจ.จํานวนมากท่ีเอาใจช่วย พล.อ.ประยุทธ์ อยู่แต่ไม่กล้าบอกตรงๆ แล้วถ้าเขาเหล่าน้ีชนะ
การเลือกต้ังได้มาก ก็จะต้องมาอ้างว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลยังดีอยู่ 
 “เพราะฉะน้ัน ถ้าพ่ีน้องต้องการให้กําลังใจพวกเรา สนับสนุนพวกเราให้สู้ต่อ ให้เอาชนะการเมืองท้องถิ่น
แบบเก่า ไม่ต้องรอให้พวกเราพ้นโทษถึง 10 ปี 20 ธันวาคมน้ีสําคัญอย่างย่ิง ต่ืนแต่เช้าเข้าคูหาจูงมือกันไปทั้งครอบครัว 
ให้เป็นวันแห่งครอบครัวประชาธิปไตย ร่วมกันกาผู้สมัครของคณะก้าวหน้า เปลี่ยนการเมืองแบบเก่าให้เป็นการเมือง
แบบใหม่ ที่จะทําให้ชาวนครพนมเป็นใหญ่ แข่งกันที่นโยบาย แข่งกันทําความดีให้ประชาขน และได้ส่งสัญญาณแรงๆ 
ดังๆ ไกลๆ ว่าชาวนครพนมไม่เอาประยุทธ์ จันทร์โอชา และให้กําลังใจธนาธร เข้ามาทํางานให้พ่ีน้องและต่อสู้ต่อไป” 
นายปิยบุตร กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/87252 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/216357 
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วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 16.25 น. 
2 ผู้สมัครชิง ส.อบจ.เขต4สัตหีบ 'เสี่ยปู'-'สมประสงค์' เร่งฝีเท้าหาเสียงโค้งสุดท้าย 
 

 
 
 วันที่ 28 ธ.ค.63 นายทัพพ์นภัทร วุฒิปัญญารัตนกูล ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.
อบจ.) ชลบุรี เขต 4 อ.สัตหีบ เบอร์ 3 กลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล พร้อมทีมงานได้ลงพ้ืนที่หาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายในพ้ืนที่ 
ต.พลูตาหลวง และ ต.แสมสาร พร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 น้ี 
 ขณะที่ จ่าเอก สมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี เขต 4 อ.สัตหีบ เบอร์ 2 กลุ่มเรารักชลบุรี 
พร้อมทีมงานได้เดินแนะนําตัวพร้อมขอคะแนนสียงจากประชาชนในพ้ืนที่ ต.พลูตาหลวง และ ต.แสมสาร เช่นกันโดย
บรรยากาศเป้นไปอย่างคึกคัก  
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/539553 
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18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:14 น.    
เอ๊ะยังไง!ผู้สมัครนายกอบจ.เชียงใหม่ เพื่อไทย ดอดแจ้งความไม่เก่ียวจดหมายแม้ว 
 

 
 
 18 ธ.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โค้งสุดท้ายบรรยากาศหาเสียงการเลือกต้ังนายกอบจและสมาชิกอบจ
ของเชียงใหม่ ยังคงคึกคัก ทั้งรถแห่และป้ายหาเสียงรวมท้ังสื่อโซเชียลที่มีจํานวนมาก โดยนายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้
อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจซักซ้อมความพร้อมในการจัดการเลือกต้ังทั้ง 
3,131 หน่วยเลือกต้ัง ใน 25 อําเภอแล้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปยังปกติ  
 พร้อมยํ้าเรื่องของการกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธ์ิ ด้วยความบริสุทธ์ิโปร่งใส ขณะท่ีบรรยากาศการ
หาเสียง ก็ยังไม่พบ ความผิดปกติหรือข้อพิรุธ แต่ก็ได้ประสาน ทางเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลรวมถึงเบาะแส การกระทําผิด
กฎหมายเลือกต้ัง โดยเฉพาะช่วงคืนสุดท้ายหรือคืนหมาหอน ถือเป็นเร่ืองที่ดี สําหรับบรรยากาศที่ยังไม่มีการร้องเรียน
การทุจริตหรือการกระทําผิดเกิดขึ้น ทั้งน้ีเชียงใหม่ถือเป็นเมืองใหญ่และพื้นที่กว้าง คาดหวังว่า ประชาชนจะออกมาใช้
สิทธ์ิเกิน 75%  และทราบผลอย่างไม่เป็นทางการได้ ต้ังแต่ 23:00 น. เป็นต้นไป  
 อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศรหรือ ส.ว.ก๊อง ผู้สมัครที่พรรคเพื่อไทยให้การสนับสนุน 
ได้ใช้กลยุทธ์ชู จดหมายจากอดีตนายกรัฐมนตรี นายทักษิณ ชินวัตร มาเป็นจุดขายหลักมาช่วยแจ้งยํ้าประชาชนให้
ออกไปใช้สิทธ์ิเลือก แต่พบว่า ตัวของผู้สมัครได้ไปแจ้งความ ลงบันทึกประจําวัน ที่สภ.ช้างเผือก ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นหรือ
เก่ียวข้องกับจดหมายนายทักษิณ โดยไปลงบันทึกประจําวันที่ สภ.ช้างเผือกเมื่อ 4 ธันวาคม ยังสร้างความสงสัยแก่ผู้
สนับสนุนอยู่ไม่น้อย แต่ก็ยังมี ส.ส.เพ่ือไทยรวมทั้งอดีตนายกฯ นายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ มาช่วยลงพ้ืนที่หาเสียงตลอดอีก
ทั้งยังใช้ข้อความจดหมายนายทักษิณมาอ่านยํ้าทุกเวที 
 ขณะที่ผู้สมัครที่เป็นคู่แข่งสําคัญเจ้าของพ้ืนที่เดิม นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ เจ้าของเก้าอ้ีเดิม ที่เคยได้รับ
การสนับสนุนจากพรรคเพ่ือไทยมาตลอด ได้ตอกยํ้าความต้ังใจว่าทํางานท้องถิ่นมาต่อเน่ือง ไม่เคยฝักใฝ่เผด็จการ และ
เคยติดคุก จากการสนับสนุน พรรคเพ่ือไทย ต่อต้านรัฐธรรมนูญปี 60 ต้องติดคุก 1 เดือนถูก ม.44 ยุติบทบาท2 ปี ก็
ไม่ได้ซัดทอดใคร แต่ก็ถูกทอดทิ้ง จนต้องออกคลิปช้ีแจงผ่านโซเชียล พร้อมระบุว่า ไม่ได้อยู่พรรคพลังประชารัฐ นับถือ
นายทักษิณเหมือนพ่ีชาย น.ส.ย่ิงลักษณ์ เหมือนน้องสาว ถ้าครั้งน้ีถูกขอไม่ให้ลงสมัครก็จะไม่สมัครแต่ไม่ได้บอกจึงต้องลง
ทําหน้าที่สุดท้ายก็ถูกกล่าวหาพาดพิงอย่างไม่เป็นธรรม. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/87260 
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18 ธันวาคม 2563 17:35 น.   
"ปฐมพล" ผู้สมัครชิง ส.อบจ.คณะก้าวหน้า-มหาชัย ใช้แนวซิ่งรถสองแถว อ้อนหาคะแนนเสียงไล่ชิงแชมป์เก่า 
ม่ันใจคว้าชัยจากคนรุ่นใหม่หนุน 
 

 
 
ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะมีการหย่อนบัตรลงคะแนนสนามท้องถ่ิน “วันที่ 20 ธ.ค.63 นี้” เพื่อลงคะเลือกต้ังหาตําแหน่ง 
นายก อบจ.สมุทรสาคร และ ส.อบจ.สมุทรสาคร ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักทั้ง 3 อําเภอ ประกอบด้วย เมือง
สมุทรสาคร กระทุ่มแบน และบ้านแพ้ว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปฐมพล ปถมสาคร ผู้สมัครลงชิง ส.อบจ.สมุทรสาคร เขต 4 อ.เมืองสมุทรสาคร 
หมายเลข 4เป็นเจ้าของรถออกเร่งเดินหน้าพร้อมรถสองแถวโดยสารคู่ใจ เร่งออกหาเสียงจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายเพ่ือเก็บ
ตุนคะแนน 
 นายปฐมพล ปถมสาคร ผู้สมัครลง ส.อบจ. เบอร์ 4 เขต 4 เมืองสมุทรสาคร ในสังกัดคณะก้าวหน้า กล่าว
ว่า ยอมรับศึกครั้งน้ีมีความคึกคักอย่างมากเป็นพิเศษ สําหรับการชิงชัยตําแหน่งนายก อบจ.สมุทรสาคร โดยตนมีนาย
อวยชัย แกนนําคณะก้าวหน้า-สมุทรสาคร หมายเลข 4 ทั้งน้ีในส่วนตัวต้องต่อสู่กับเจ้าของตําแหน่งเก่าเดิม ดังน้ันจึงต้อง
ออกแนะนําตัวอย่างหนัก พร้อมเสนอชูนโยบายกลุ่ม 7 ข้อพัฒนา อย่างไรก็ตามม่ันใจได้เสียงจากคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาช่วย
สนับสนุนในศึกคร้ังน้ี 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สําหรับนายปฐมพล ปถมสาคร ผู้สมัคร ส.อบจ. เบอร์ 4 “คณะก้าวหน้า” คนพ้ืนเพ
อาศัยอยู่ที่ย่าน ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง ประวัติการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์, ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตย์ โปรแกรมพัฒนาชุมชนฯ มีผ่านประสบการณ์การ
งาน อดีตเคยเป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นประจํา จ.สมุทรสาคร เมื่อปี 2549 –2551 และสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัด ช่วงปี 
2550 –2551, เคยเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร (เมื่อ 2550 –2551) 
 ส่วนงานประจําในขณะน้ีที่น่าสนใจคือ Training specialist บริษัท แพนโพลีเทคนิค จํากัด (ศูนย์พัฒนา
บุคลากรกลุ่มแพน เคลือสหพัฒน์) และที่ปรึกษา ฝ่ายตรวจสอบของบริษัท เนเชอร์รัลอาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด 
ตลอดจนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ แคปปิตอล จํากัด และเจ้าของสัมปทานเดินรถสองแถวในเมืองมหาชัย ใน
ฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปถมสาครบริการ จํากัด 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/205420 
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18 ธันวาคม 2563 17:40 น.    
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอระแงะ ร่วมประชาสัมพันธ์ การเลือกต้ัง อบจ. 
 

 
 
 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางสิริกาญจน์ จันทรวงษ์ ผู้อํานวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อําเภอระแงะ จังหวัด นราธิวาส ได้มอบหมายให้บุคลากร ครู ลงพ้ืนที่แจกคู่มือและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ช่วงโค้ง
สุดท้าย แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ณ.ตลาดสด ตันหยงมัส อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ 
พร้อมทั้งเป็นการเชิญชวน นักศึกษา กศนฯ และประชาชน ที่มีสิทธ์ิ ออก ไปใช้สิทธ์ิ ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 
อย่างพร้อมเพียงกัน 
 ส่วนจังหวัดนราธิวาส มีผู้สมัคร ชิง เก้าอ้ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มี 3 ท่าน โดย
หมายเลข 1 นาย กูเซ็ง ยาวอหะซัน แชมป์เก่า วัย 78 ปี ประกาศอย่างดุเดือด ว่า อายุไม่ใช่ตัวเลขของการทํางาน 
ประสบการณ์ในการทํางานและทีมงานบริหารเดิมที่เก๋าเกมส์ ชัดเจนในการแก้ปัญหาในพ้ืนที่น่ันแน่นอนกว่า 
 หมายเลข 2 ผู้ท้าชิง นายรํารี มามะ อดีต ส.ส.เขต 3 วัย 70 ปี โดยต้ังทีมผู้บริหารลูกทีม แบบผสมผสาน
คนรุ่นใหม่ ที่มากประสบการณ์ทางการเมือง 
 หมายเลข 3 ตัวแปร สําคัญ นายคอยรูซามัน มะ คลื่นลูกใหม่ไฟแรง อายุ 45 ปี ลงพ้ืนที่หาเสียง ด้วย
สโลแกนว่า " เปลี่ยนการเมืองเร่ิมต้นที่ นราธิวาส " 
 ทั้งน้ี นาง สิริกาญจน์ จันทรสงค์ ผู้อํานวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อําเภอ ระแงะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมบุคลากรครู จึงร่วมมือพร้อมใจกันเดินรณรงค์ เชิญชวน ให้ นักศึกษา กศนฯ.และ
ประชาชน ในเขตพ้ืนที่อําเภอระแงะ ที่มีสิทธ์ิ อย่าลืม ออกมาใช้สิทธ์ิการเลือกต้ัง ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 
ต้ังแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/205425 
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วันที่ 18 ธ.ค. 2563 เวลา 18:21 น. 
เพื่อไทยขนทัพใหญ่ปราศรัยเชียงใหม่ หนุนส.ว.ก๊องนั่งนายก อบจ. 
 

 
 
"เพื่อไทย"ขนทัพใหญ่ปิดท้ายหาเสียงเลือกต้ังท้องถ่ิน ชูจังหวัด 3 นายกฯ หนุน ‘ส.ว.ก๊อง’ นั่งนายกอบจ.เชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่18 ธ.ค.63 พรรคเพ่ือไทย ได้จัด ปราศรัยใหญ่ ช่วย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ ส.ว.ก๊อง 
ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ ที่สนามฟุตบอลบริษัทสิงห์พัฒนาท นําโดย นายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ อดีตนายรัฐมนตรี 
ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บํารุง ประธานกิจการพิเศษพรรค นางเยาวเรศ ชินวัตร พ่ีสาว นายทักษิณ ชินวัตร นายพิชัย นริพทะ
พันธ์ุ รองหัวหน้าพรรคมนายอดิศร เพียงเกษ นายนคร มาฉิม นายวรชัย เหมะ นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ นายพร้อมพงศ์ 
นพฤทธ์ิ นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด น.ส.อรุณี กาสยานนท์ นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์ นส.ขัตติยา สวัสดิ 
 ทั้งน้ีเน้ือหาการปราศรัยเป็นการอธิบายเหตุผลที่พรรคเพ่ือไทยส่ง นายพิชัย ลงสมัคร แทน นายบุญเลิศ 
บูรณุปกรณ์ ผู้สมัครนายก อบจ. กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม โดยให้เหตุผลว่า นายพิชัย ไม่เคยทิ้งพรรค และไม่ได้มี "เจ๊" ช่วย
ดัน ตามท่ีคู่แข่งกล่าวหา 
 ส่วนนโยบายที่นํามาใช้หาเสียง คือ การนํานโยบายที่ประสบความสําเร็จเมื่อครั้งพรรคไทยรักไทย มาสาน
ต่อในพ้ืนที่ และขอให้ นายพิชัย ได้น่ัง "นายกเล็ก" โดยระบุว่าจะได้เป็น "นายก คนที่ 4" หลังจากมีนายกฯ มาแล้ว 3 คน 
คือ นายทักษิณ ชินวัตร นายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ และ น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 
 ขณะที่ นายบุญเลิศ ผู้สมัครชิงนายก อบจ.เชียงใหม่ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ก็ได้จัดเวทีปราศรัยใหญ่ครั้ง
สุดท้าย ร่วมกับ นายจตุพร พรหมพันธ์ุ ประธาน นปช. ที่สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี ในช่วงเย็นวันน้ี (เมื่อวันที่ 
18 ธันวาคม 2563) 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640630 
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วันที่ 18 ธ.ค. 2563 เวลา 18:33 น. 
โค้งสุดท้ายหาเสียงเลือกต้ังอบจ.ชัยภูมิ อดีตสจ.คนดังชูนโยบาย8ข้อแก้ปัญหาชาวบ้าน 
 

 
 
ชัยภูมิ-โค้งสุดท้ายหาเสียงเลือกต้ังนายกอบจ.ชัยภูมิ อดีตสจ.คนดังจัดเวทีปราศรัยใหญ่ในนามเพื่อไทย ชูนโยบาย8
ข้อแก้ปัญหา 
 วันที่ 18 ธ.ค.63 บรรยากาศการออกหาเสียงของผู้สมัครเลือกต้ังชิงนายก อบจ.- ส.อบจ.ชัยภูมิ โค้งสุดท้าย
ก่อนจะถึงวันเลือกต้ังวันที่ 20 ธ.ค.63 น้ีแล้ว ด้านผู้สมัครว่าที่ นายก อบจ.-ส.อบจ.ชัยภูมิ ต่างๆ ก็ออกพากันเร่งโหม
เครื่องเติมกําลังออกขอคะแนนเสียง เพ่ือที่จะเสนอตัวเข้าไปรับใช้ประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิ กันอย่างคึกคักในหลาย
พ้ืนที่ 
 ล่าสุดนายสุชีพ เศวตกมล หรือสจ.โย ผู้สมัครนายกอบจ. อดีตส.อบจ.ชัยภูมิ ซึ่งครั้งน้ีขยับขึ้นสู้ศึกหวังชิง
เก้าอ้ีในตําแหน่งนายกอบจ.จับมือเครือข่ายทีมงานผู้สมัคร ส.อบจ.ชัยภูมิ จัดเวทีปราศรัยใหญ่ในนามพรรคเพื่อไทย ณ 
ลานศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชูนโยบายหลัก8ข้อเพ่ือส่งเสริมแก้ไขปัญหาชาวชัยภูมิ คือ 
 1. ถนนเสียหาย...ต้องหมดไป 2. 1ตําบล 1แหล่งนํ้า...เพ่ือคนชัยภูมิ3. สร้างงาน สร้างอาชีพ...อย่างย่ังยืน4. 
ชัยภูมิ...เมืองกีฬา5. การท่องเท่ียว...ต้องชัดเจน6. การศึกษา...ต้องทั่วถึง7. ยาเสพติด...ต้องลดลง8. ศาสนา / วัฒนธรรม 
/งานประเพณี...ต้องส่งเสริม โดยบรรยากาศการปราศรัยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจํานวนมาก ภายใต้มาตรการการป้องกัน
ไวรัสโควิด 19 อีกด้วย 
 ทั้งน้ีในส่วนผู้สมัครที่จะชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.ชัยภูมิ รวม 4 คน หมายเลข 1 นายอร่าม โล่วีระ หมายเลข 2 
พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์ หมายเลข 3 นางปาริชาติ ชาลีเครือ และหมายเลข 4 นายสุชีพ เศวตกมล และมี ส.อบจ.ชัยภูมิ 
ได้ทั้งหมด 36 เขต/คน ซึ่งครั้งน้ีมีผู้สมัครรวม 151 คน มีผู้มีสิทธิเลือกต้ังในครั้งน้ีรวมท้ังหมด 891,928 คน จาก
ประชากรทั้งจังหวัดรวมเกือบ 1.2 ล้านคน ใน 16 อําเภอ มีหน่วยเลือกต้ังทั้งหมดรวม 1,940 หน่วยเลือกต้ัง. 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640631 
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18 ธ.ค. 2563-17:47 น. 
โค้งสุดท้าย! 'หลานย่ิงลักษณ์' ชวนเลือกนายก อบจ. ฝั่งประชาธิปไตย ลดทอนอํานาจเผด็จการ 
 

 
 
'ชยิกา' หลานย่ิงลักษณ์ ชวนเลือก นายก อบจ. จากฝั่งประชาธิปไตย เชื่อลดทอนอํานาจเผด็จการ เพิ่มอํานาจ
ประชาชน 
 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2563 น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ อดีตนายทะเบียนพรรคไทยรักษาชาติ โพสต์เฟซบุ๊กถึง
การเลือกต้ัง นายก อบจ. และ ส.อบจ. ในวันที่ 20 ธ.ค.น้ีว่า "ทําไมต้องเลือกนายก อบจ.? เป็นคําถามที่หลายคนอาจ
สงสัย คําตอบก็คือ ที่ผ่านมานานาอารยะประเทศทั่วโลก ล้วนแล้วแต่มีแนวคิดในการกระจายอํานาจการปกครองสู่
ท้องถิ่น ด้วยหลักความเช่ือที่ว่า ประชาชนของเขาเหล่าน้ันมีศักยภาพในการดูแลตนเองและบ้านเกิดหรือท้องถิ่นที่พวก
เขาอาศัยอยู่" 
 "ประเทศไทยต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารมาเป็นเวลา กว่า 6 ปี 
มิหนําซ้ํายังออกแบบให้ประเทศไทยถูกบริหารงานโดยรัฐราชการแบบรวมศูนย์อํานาจไว้ที่ส่วนกลาง ประเทศไทยที่เคยมี
ศักยภาพกลับถูกกดทับเอาไว้ ไม่สามารถเติบโตได้อย่างที่ควรจะเป็น" 
 น.ส.ชยิกา ระบุอีกว่า การเลือกต้ัง อบจ. ครั้งน้ีจึงมีความสําคัญย่ิง เพราะนอกจากจะไม่ได้มีการเลือกต้ัง
ท้องถิ่นมานานถึง 8 ปี หากเราไม่เลือกนายก อบจ. ที่ส่งในนามพรรคการเมืองจากฟากฝั่งประชาธิปไตยเท่าน้ันแล้ว จะ
เป็นการเปิดทางให้เผด็จการปูทางสู่การเลือกต้ังครั้งต่อไป ด้วยการแทรกซึมอํานาจเข้าสู่ระดับชุมชน 
 "ในฐานะศิษย์เก่าพรรคเพ่ือไทย ดิฉันเห็นว่าหากเราเลือกนายก อบจ. ที่มาจากพรรคการเมืองที่ประสบ
ความสําเร็จในการทํานโยบายให้เป็นจริงได้ จะสร้างความแตกต่างให้กับท้องถิ่นอย่างมีนัยยะสําคัญ เพราะที่ผ่านมา
หลายยุคหลายสมัยงานส่วนใหญ่ของนายก อบจ. เป็นเรื่องของการสร้าง ซ่อมถนน แต่ในยุคน้ีที่ปากท้องของประชาชน
เป็นเรื่องสําคัญ งานของท้องถิ่นที่สําคัญไปกว่าน้ันคือการสร้างเมือง สร้างจังหวัดของท่านให้เป็นเมืองที่ทํามาค้าขึ้น สร้าง
งาน สร้างรายได้ ให้พ่ีน้องกลับมากินดีอยู่ดีอีกคร้ัง" 
 "20 ธันวาคมน้ี ดิฉันขอเชิญชวนให้พ่ีน้องประชาชนทุกคน ไปใช้สิทธิเลือกต้ังนายก อบจ. กันนะคะ ช่วยกัน
แสดงให้เห็นว่าคนในท้องถิ่นจะไม่ทนต่อเผด็จการอีกต่อไปค่ะ #20ธันวาไปเลือกต้ัง #เชียงใหม่" น.ส.ชยิกา ระบุ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5557465 
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วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 14.23 น. 
ชาวสตูลทําบัตรประชาชนใหม่พร้อมไปใช้สิทธิ์เลือกต้ัง อบจ.20 ธ.ค.นี้ 
 

 
 
 วันที่ 18 ธ.ค.63 ที่ว่าการอําเภอเมือง จังหวัดสตูล ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังได้เดินทางมาทําบัตรใหม่
ประจําตัวประชาชนแทนบัตรเก่าที่ชํารุดและบัตรที่หมดอายุ รวมทั้งบัตรสูญหายเพ่ือเตรียมความพร้อมในการไปใช้สิทธ์ิ
เลือกต้ังในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 น้ีในการเลือกต้ังท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) 
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) โดยฝ่ายทําบัตรประชาชนยอมรับว่ามีประชาชนมาทําบัตรมากถึง 2 
เท่าโดยส่วนใหญ่ใช้โอกาสเลือกต้ังน้ีทําบัตรใหม่ 
 ขณะท่ีหีบบัตรและคูหา รวมทั้งบัตรเลือกต้ังได้เตรียมความพร้อมไว้ยังที่ว่าการอําเภอทุกแห่งพร้อมแล้ว
สําหรับการแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกต้ังมารับในวันที่ 19 ธันวาคม โดยบัตรเลือกต้ังนายกอบจ.สตูลเป็นสี
เขียวคราม และบัตรสมาชิกเป็นสีส้ม เพ่ือป้องกันการสับสน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/539485 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.naewna.com/local/539449 
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วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 17.54 น. 
รวบมือทําลายป้ายผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี เขตสัตหีบอ้างเมาและไม่มีเจตนา 
 

 
 
 จากกรณีนายณัฐชัย แสงศรี ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี เขต 2 สัตหีบ หมายเลข 2 กลุ่มก้าวหน้า ได้นําความ
เข้าแจ้งร้องทุกข์ต่อ ร.ต.อ.กวิน จุ้ยรอด รอง สว.สอบสวน สภ.สัตหีบ ว่าได้ตรวจพบแผ่นป้ายหาเสียงแนะนําตัว ที่ต้ังไว้
บริเวณ ปากซอยบ่อนไก่ 16 ซอยบ่อนไก่ ม.5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ถูกทําลายโดยใช้ของมีคมกรีด จนได้รับความ
เสียหาย จึงมาแจ้งความ ลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดี ตามกฏหมายต่อไป  
 โดยนายณัฐชัย แสงศรี เข้าแจ้งคสามร้องทุกข์ต่อ จนท.ตร.สภ.สัตหีบ จ.ชลบุรีว่า ป้ายแนะนําตัวหาเสียง ส.
อบจ.ชลบุรี ของตนเองในนามกลุ่มก้าวหน้า หมายเลข 2 เขต 2 พ้ืนที่สัตหีบ ที่มี น.ส.พลอยลภัสส์ สิงห์โตทอง ผู้สมัคร 
นายก อบจ.ชลบุรี เป็นหัวหน้ากลุ่ม และมี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้การสนับสนุน ของ
ตนเองถูกทําลายและถูกขโมยไปกว่า 30 ป้าย  
 พ.ต.อ.เมฒาวิศ ประดิษฐ์ผล รองผบก.ภ.จว.ชลบุรี รักษาราชการแทน ผกก.สภ.สัตหีบ ได้สั่งการให้
เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวน สภ.สัตหีบ ออกติดตามตัว จนทราบผู้ก่อเหตุช่ือ นายอนุศักด์ิ แจ่มศรีใส อายุ 61 ปี อยู่บเาน
เลขที่ 93/23 ม.6 ต.สัตหีบ จึงติดตามตัวได้ที่บ้านพักก่อนนําตัวมาสอบสวน ที่ สภ.สัตหีบ โดย นายอนุศักด์ิฯ ได้ให้การ
ยอมรับสารภาพว่า เป็นผู้ทําลายป้ายหาเสียงเลือกต้ังของ นาย ณัฐชัย แสงศรี จริง เหตุเกิดภายในซอยจามจุรี หมู่ 6 ต.
สัตหีบ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.63 
 โดยกล่าวว่าตนไม่ได้ต้ังใจที่จะทําลายป้ายหาเสียงฯ แต่เน่ืองจากในวันน้ันไปกินเหล้าจนเมาและทะเลาะ
กับพ่ีสาวเลยเกิดอาการโมโห จึงก่อเหตุดังกล่าว พร้อมกับขอโทษ นายณัฐชัย แสงศรี เจ้าของป้าย ซึ่งนาย ณัฐชัยฯ เมื่อ
ทราบข้อเท็จจริง จึงได้ยกโทษและไม่ติดใจเอาความแต่อย่างใด พร้อมลงบันทึกประจําวันถอนแต้งความดําเนินคดีไม่ติด
ใจเอาเรื่องต่อ พ.ต.ต.ธนัช ศรีประมาณ สารวัตรสอบสวน สภ.สัตหีบ ต่อไปแล้ว   
 สําหรับป้ายหาเสียง ที่กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพป้า ซึ่งเป็นผู้หญิงอายุประมาณ 40-50 ปี เดินลงจาก
รถ จยย. ใช้ของมีคมกรีดที่ป้ายจนได้รับความเสียหาย ต่อเน่ืองกันถึง 2 ครั้ง ก่อนขี่รถ จยย.หลบหนีไป น้ัน เจ้าหน้าที่
ตํารวจกําลังเร่งติดตามหาตัวอยู่   
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/539574 
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แพทย์แนะ ปชช. นําปากกาส่วนตัวเลือกต้ัง อบจ. ป้องกันโควิด ยํ้า สมุทรสาครไม่ยกเลิก 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 - 13:59 น. 
 

 
 
แพทย์แนะ ปชช. นําปากกาส่วนตัวเลือกต้ัง อบจ. ป้องกันโควิด ยํ้า สมุทรสาครไม่ยกเลิก 
 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค 
กล่าวถึงการเลือกต้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ใน จ.สมุทรสาคร ภายหลังจากการรายงานพบผู้ติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่า 
 ในวันที่ 20 ธันวาคม จะมีการเลือกตัฎฎง อบจ. จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนท่ีมีสิทธิเลือกต้ัง ให้ไปใช้สิทธิ แต่
ขอเน้นยํ้าเรื่อง 1.การสวมหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลา แม้ว่าเจ้าหน้าที่ที่คูหาเลือกต้ังจะมีการเตรียมหน้ากาก
อนามัยไว้ให้ แต่ขอให้เตรียมไปเองจะดีที่สุด 2.การต่อแถวเข้าคูหาเลือกต้ัง ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร โดย
ปกติแล้วอาจมีประชาชนท่ีไปเลือกต้ังในช่วงใกล้ปิดหีบ ซึ่งจะทําให้เกิดความแออัด ดังน้ันในครั้งน้ีขอให้ประชาชน
เดินทางไปต้ังแต่เช้า เพ่ือลดความแออัด และ 3.เตรียมล้างมือด้วยนํ้าสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 
 “ประชาชนอาจจะเตรียมปากกาส่วนตัวไปได้ก็จะดี เพ่ือลดการสัมผัสสิ่งที่ใช้ร่วมกันหลายคน หรือก่อน
ออกจากคูหาเลือกต้ังให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อีกครั้งเพ่ือความปลอดภัย และใน จ.สมุทรสาคร ยังสามารถจัดการ
เลือกต้ังได้ ไม่มีคําสั่งให้ยกเลิก แต่ขอให้เน้นยํ้าในการใช้มาตรการป้องกันโรคอย่างต่อเน่ืองเพ่ือความปลอดภัยมากที่สุด” 
นพ.โอภาสกล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2492165 
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2 ตายาย นําเงินซ้ือเสียงเลือกต้ัง ส่งตํารวจ กกต.พิจิตรเร่งตรวจสอบ 
19 ธ.ค. 2563  14:51 น. 
 

 
 
2ตายายหอบหลักฐาน แจ้งตํารวจ หลังจากมีหัวคะแนน แจกเงินซ้ือเสียงเลือกต้ังนายกและสมาชิก ด้านเจ้าหน้าที่
กกต.พิจิตรและตํารวจ เร่งตรวจสอบเอาผิด 
 วันที่ 19 ธ.ค. 63 เมื่อกลางดึก วันที่ 18 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา สภ.บึงนาราง จ.พิจิตร นายกอ อายุ 79 ปี และ
นางขอ อายุ 74 ปี (นามสมมติ) ชาวบ้าน อ.บึงนาราง 2สามีภรรยา นําธนบัตร 100 บาท จํานวน 6 ใบ เป็นเงินจํานวน 
600 บาท ส่งมอบให้กับ ร.ต.อ.เกริกเกียรติ วัฒนาสายแวว พนักงานสอบสวน สภ.บึงนาราง และเจ้าหน้าที่ กกต.พิจิตร 
หลังได้รับแจกเงินซื้อเสียงมาจากหัวคะแนน ของทีมผู้สมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 
 นางขอ (นามสมมติ) กล่าวว่า หลังจากที่ตนกลับจากตลาดนัด ระหว่างทางได้พบกับ นายไพทูรย์ ไม่ทราบ
นามสกุล ได้ส่งมอบเงินจํานวน 600 บาท ให้ พร้อมกับบอกให้เลือกผู้สมัคร เมื่อยายได้รับเงินแล้วจึงกลับบ้าน และแบ่ง
เงินให้กับนายกอ 300 บาท จากนั้นผู้นําหมู่บ้าน ทั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้านทราบข่าว จึงมาพบและสอบถาม ว่าได้รับเงินซื้อ
เสียงมาหรือไม่ ซึ่งตนก็บอกว่าได้รับเงินมาจริง กํานัน ผู้ใหญ่บ้านเลยบอกว่ามันผิดกฎหมาย ตนจึงบอกว่าไม่รู้เขาให้เลย
รับไว้ จึงตัดสินใจนําเงินมามอบให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ และ กกต.เพ่ือบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
 ด้านนายวิก ชูจิตร กํานันตําบลแหลมรัง อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า หลังจากที่ตนทราบว่ามี
การแจกจ่ายเงินเพ่ือซื้อเสียงในพ้ืนที่ จึงชวนผู้ใหญ่บ้าน ออกไปตรวจสอบ และสอบถาม ตายาย ซึ่งทั้ง 2 ท่านก็ยอมรับ
ว่า มีผู้นําเงินมาให้เพ่ือให้เลือกจริง ไม่ใช่นํามาให้เหมือนปกติ เช่นการให้ซื้อหมากซื้อพลูกิน เน่ืองจากผู้นําเงินมาให้ ก็มี
ความสนิทสนม กับ 2ตายาย จึงแนะนําให้นําเงินมาส่งมอบให้ตํารวจ เน่ืองจากเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย 
 ขณะที่ ร.ต.อ.สุชีพ จาดย่านขาด ผอ.กกต. จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ทางคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ จัดชุด
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว และตรวจการเลือกต้ัง ลงพ้ืนที่ และ ได้มีการนําเงิน ซื้อเสียงการเลือกต้ัง เบ้ืองต้นทางคณะกรรมการ
การเลือกต้ังได้ มีระเบียบการรองรับข้อกฎหมาย ซึ่งการซื้อเสียงที่เกิดขึ้น ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ ที่รับเรื่องแจ้งความ 
จะต้องส่งเรื่องมายังคณะกรรมการการเลือกต้ังภายใน 24 ช่ัวโมง และจะทําการตรวจสอบข้อมูลทําการสอบสวนต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5561341 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  : https://www.komchadluek.net/news/regional/452347 
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2 ตายายหอบเงิน 600 บาท หลักฐานซ้ือเสียงเลือกต้ัง อบจ. แจ้งความตํารวจ สภ.บึงนาราง 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 - 15:24 น. 
 

 
 
2 ตายายหอบหลักฐานเป็นเงิน 600 บาท แจ้งความตํารวจ สภ.บึงนาราง และเจ้าหน้าที่ กกต.พิจิตร หลังจากมี
หัวคะแนนบางคนแจกเงินซ้ือเสียงเลือกต้ังนายกและสมาชิก อบจ. 
 เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่สถานีตํารวจภูธรบึงนาราง จังหวัดพิจิตร นายกอ (นาม
สมมุติ) อายุ 79 ปี และนางขอ (นามสมมุติ) อายุ 74 ปี ชาวตําบลแหลมรัง อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 2 ตายาย 
สามีภรรยา ได้นําธนบัตรชนิด 100 บาท จํานวน 6 ใบ เป็นเงินจํานวน 600 บาท ส่งมอบให้กับ ร.ต.อ.เกริกเกียรติวัฒนา
สายแวว พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรบึงนาราง จังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่ กกต.พิจิตร หลังจากที่ได้รับแจกเงิน
ซื้อเสียงมาจากหัวคะแนน ของทีมผู้สมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 
 โดย นางขอกล่าวว่า หลังจากที่ตนเองกลับจากตลาดนัดระหว่างทางได้พบกับนายไพทูรย์ ไม่ทราบ
นามสกุล ได้ส่งมอบเงินจํานวน 600 บาท ให้ พร้อมกับบอกให้เลือกผู้สมัคร เบอน์ XX เมื่อยายได้รับเงินแล้วจึงกลับบ้าน 
และแบ่งเงินให้กับนายสวน 300 บาท หลังจากน้ันทางด้านผู้นําหมู่บ้าน ทั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้านทราบข่าว จึงมาพบ และ
สอบถาม ว่าได้รับเงินซื้อเสียงมาหรือไม่ ซึ่งตนเองก็บอกว่าได้รับเงินซื้อเสียง ของหมายเลข XX มาจริง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
เลยบอกว่ามันผิดกฎหมาย ตนเองจึงบอกว่าไม่รู้เขาให้เลยรับไว้ จึงได้ตัดสินใจนําเงินมามอบให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ และ 
กกต.เพ่ือบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
 นายวิก ชูจิตร กํานันตําบลแหลมรัง อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า “หลังจากที่ตนเองทราบว่ามี
การแจกจ่ายเงินเพ่ือซื้อเสียงในพ้ืนที่ จึงได้ชวนผู้ใหญ่บ้าน ออกไปตรวจสอบ และสอบถาม 2 ตายาย ซึ่งทั้ง 2 ท่านก็
ยอมรับว่า มีผู้นําเงินมาให้ เพ่ือให้เลือกเบอร์ XX จริง ไม่ใช่นํามาให้เหมือนปกติ เช่น การให้ซื้อหมากซื้อพลูกิน เน่ืองจาก
ผู้นําเงินมาให้ ก็มีความสนิทสนม กับ 2 ตายาย จึงได้แนะนําให้ตายาย นําเงินมาส่งมอบให้ตํารวจ เน่ืองจากเป็นเรื่องที่
ผิดกฎหมาย 
 ขณะที่ ร.ต.อ.สุชีพ จาดย่านขาด ผอ.กกต.จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ทางคณะกรรมการการเลือกต้ังได้จัดชุด
หน่วยเคลื่อนที่ เร็ว และตรวจการเลือกต้ัง ได้ลงพ้ืนที่ และได้มีการนําเงินซื้อเสียงการเลือกต้ัง เบ้ืองต้น ทาง
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้มีระเบียบการรองรับข้อกฎหมาย ซึ่งการซื้อเสียงที่เกิดขึ้น ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ ที่รับเรื่อง
แจ้งความ จะต้องส่งเร่ือง มายังคณะกรรมการการเลือกต้ัง ภายใน 24 ช่ัวโมง และ จะทําการตรวจสอบข้อมูล ทําการไต่
สวนต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2492268 
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เทพไท ค้าน กกต. จัดเลือกต้ังเทศบาล-อบต.พร้อมกัน หว่ัน ทําคนสับสน 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 - 13:07 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“เทพไท” เสนอกกต.จัดเลือกต้ัง เทศบาล และ อบต.คนละครั้งกัน 
 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเลือกต้ัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ในวันพรุ่งน้ี (20 ธ.ค.) จะมีการเลือกต้ังผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตําแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายกอบจ.) และสมาชิกสภาอบจ.ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสของประชาชนที่จะใช้
สิทธ์ิเลือกต้ัง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ว่างเว้นการเลือกต้ังมาเป็นเวลา 7 ปีแล้ว ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น
ที่ทํางานใกล้ชิดกับพ่ีน้องประชาชน และเมื่อมีการเลือกต้ังระดับอบจ. และสจ.เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการเลือกต้ัง 
(กกต.) และกระทรวงมหาดไทย จะต้องเร่งรัดจัดให้มีการเลือกต้ังผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นในระดับเทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ต่อไป 
 นายเทพไท ยังกล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่า คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) จะจัดให้มีการเลือกต้ัง
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นระดับเทศบาล และอบต. พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 28 ก.พ.64 น้ัน ส่วนตัวไม่เห็น
ด้วยกับแนวความคิดดังกล่าว จึงอยากเสนอให้กกต. ได้จัดการเลือกต้ังผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ระดับเทศบาล 
และ อบต.คนละครั้งกัน เพ่ือเป็นการแบ่งเบาการทํางาน กกต. ที่ต้องจัดการเลือกต้ังในคราวเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นภาระที่
หนักเกินไป และเป็นการสร้างความสับสนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหาเสียงให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ติดต่อกัน จึง
ขอเสนอให้กกต. ได้พิจารณาถึงผลดีผลเสียด้วยความรอบคอบในการจัดการเลือกต้ังผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่
ยังเหลืออยู่ต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2492099 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะทาํงานวิเคราะหแ์ละผลิตข่าวในคณะกรรมการสือสารองคก์รฯและสาํนกัประชาสมัพนัธ ์   
ติดต่อ -17924 

86 

 

 
 
“เทพไท” เสนอ กกต.แยกจัดเลือกต้ังสท.-อบต. 
 19 ธันวาคม 2020 - 12:27 
 

 
 
"เทพไท" เสนอ กกต.จัดเลือกต้ัง สท.-อบต. แยกกันคนละครั้ง แบ่งเบาการทํางานของเจ้าหน้าที่ 
 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเลือกต้ังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่า ในวันพรุ่งน้ี (20 ธ.ค.) จะมีการเลือกต้ังผู้บริหารองค์กรครองส่วนท้องถิ่น ในตําแหน่งนายก อบจ.และ สมาชิก
สภา อบจ.ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสของประชาชนที่จะใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ว่างเว้นการ
เลือกต้ังมาเป็นเวลา 7 ปีแล้ว ซึ่งเป็นองค์กรปกครองถิ่นที่ทํางานใกล้ชิดกับพ่ีน้องประชาชน และเมื่อมีการเลือกต้ังระดับ 
อบจ.และ สจ.เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการเลือกต้ัง (กกต.) และกระทรวงมหาดไทย จะต้องเร่งรัดจัดให้มีการเลือกต้ัง
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระดับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ต่อไป 
 ทั้งน้ี จาก กระแสข่าวที่แชร์กันในโลกโซเชียลระบุว่า กกต. จะจัดให้มีการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นระดับเทศบาลและ อบต. พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 น้ัน ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับ
แนวความคิดดังกล่าว จึงอยากจะขอเสนอให้ กกต. ได้จัดการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 ระดับเทศบาล และ อบต. คนละคร้ังกัน เพ่ือเป็นการแบ่งเบาการทํางานของ กกต. ที่ต้องจัดการเลือกต้ัง
ในคราวเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นภาระท่ีหนักเกินไป และเป็นการสร้างความสับสนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหาเสียงให้กับ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ติดต่อกัน จึงขอเสนอให้ กกต. ได้พิจารณาถึงผลดีผลเสียด้วยความรอบคอบในการจัดการ
เลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ยังเหลืออยู่ต่อไป 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_847554/ 
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‘คุณหญิงหน่อย’ ลุยหาเสียงช่วย ‘เฉลิมขวัญ’ ชิงนายกอบจ.กาฬสินธุ์ จ้ีกกต.เข้มซ้ือเสียง 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 - 15:17 น. 
 

 
 
เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เดินตลาดทุ่งนาทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ช่วย “ไข่มุก” น.ส.
เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ผู้สมัครนายก อบจ. เบอร์ 2 ในนามพรรคเพื่อไทย หาเสียงวันสุดท้าย 
 คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ระหว่างการเดินหาเสียง มีกลุ่มชาวบ้านจากอําเภอกมลาไสยร้องเรียนว่า
กระทรวงมหาดไทยและนายทุนมีความพยายามจะมาตั้งโรงไฟฟ้าขยะในพ้ืนที่ ซึ่งขัดแย้งกับที่ชาวบ้านจะทําการเกษตร
ปลอดภัย ชาวบ้านไม่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ตนเกรงว่าจะมีการใช้อํานาจรัฐและอิทธิพลในพ้ืนที่ เน่ืองจากที่ผ่านมา
ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม ไม่รู้ความเคลื่อนไหว รู้แต่เพียงว่าซื้อที่ดินไว้แล้วและจะดําเนินการในปี 2564 แต่ไม่บอก
ข้อมูลและพูดคุยกับประชาชน ตนจึงขอฝากไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยให้พิจารณาการต้ัง
โรงไฟฟ้า โดยต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและการทํามาหากินของประชาชน 
 “ถ้าชาวบ้านจะทําเกษตรปลอดภัย แล้วเอาขยะทั้งจังหวัดไปไว้ที่น่ันคงไม่ได้” 
 ส่วนวันน้ีเป็นโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกต้ัง นายกฯ อบจ. จากการตระเวนหลายจังหวัดมีการกระซิบ
ว่าจ่ายเงินกันเยอะ จึงขอให้ กกต. เข้มงวดและตระหนักในการทําหน้าที่ ซึ่งคืนน้ีเป็นคืนหมาหอนและ การลงคะแนน
พรุ่งน้ีอาจจะมีคนไปเคาะประตูบ้านจ่ายเงินให้ลงคะแนน อยากฝาก กกต. ให้เข้มข้น เอาจริงกับการซื้อสิทธิขายเสียง 
 คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวอีกว่า ขอเชิญชวนให้คนกลับบ้านไปใช้สิทธิเลือกต้ังนายก อบจ. ให้มาก เพราะ
ประเทศไม่มีการเลือกต้ังมานาน การเลือกต้ังท้องถิ่น คือ นายก อบจ. และ ส.อบจ. จะเป็นการกระจายอํานาจ อุดสิ่งที่
รัฐบาลกลางส่งงบประมาณและนโยบายมา แต่ไม่รู้ปัญหาจริงของประชาชน ดังน้ันท้องถิ่นจะสามารถปกครองตนเอง รู้
ปัญหาจากประชาชนท่ีมีส่วนร่วม เช่น จังหวัดกาฬสินธ์ุมีศักยภาพ ทั้งแหล่งท่องเท่ียวและสินค้า แต่รายได้ประชากรตํ่า 
การพัฒนาไม่ตรงจุด จึงอยากชวนให้มาลงคะแนนกันเยอะๆ เพ่ือให้มีนายกท้องถิ่นมาแก้ปัญหาปากท้องของตัวเอง 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2492269 
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สุดารัตน์ จ้ี กกต. เข้มตรวจซ้ือเสียงคืนหมาหอน ชวนใช้สิทธิ์เลือก "นายกท้องถ่ิน" 
ไทยรัฐออนไลน์  19 ธ.ค. 2563 14:48 น. 
 

 
 
คุณหญิงหน่อย จ้ี กกต.เข้มตรวจซื้อเสียงโค้งสุดท้าย บอกมีชาวบ้านมากระซิบบอก "จ่ายกันเยอะ" กระทุ้งมท. 
ทบทวนต้ังโรงไฟฟ้าขยะกาฬสินธุ์ เชิญชวนออกมาใช้สิทธิ์เลือก "นายกท้องถ่ิน" มีส่วนร่วมการกระจายอํานาจ  
 วันที่ 19 ธ.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ เดินทางไปที่ตลาดทุ่งนาทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ ช่วย ‘ไข่มุก-
เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล’ ผู้สมัครนายก อบจ. เบอร์ 2 ในนามพรรคเพ่ือไทย หาเสียงวันสุดท้าย 
 คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่าระหว่างการเดินหาเสียง มีกลุ่มชาวบ้านจากอําเภอกมลาไสย ได้ร้องเรียนว่า
กระทรวงมหาดไทยและนายทุนมีความพยายามจะมาต้ังโรงไฟฟ้าขยะในพ้ืนที่ ซึ่งขัดแย้งกับที่ชาวบ้านทําการเกษตร
แบบปลอดภัย ชาวบ้านจึงไม่ต้องการ 
 อย่างไรก็ตาม ตนเกรงว่าจะมีการใช้อํานาจรัฐและอิทธิพลในพื้นที่ เน่ืองจากที่ผ่านมาประชาชนไม่ได้มีส่วน
ร่วม ไม่รู้ความเคลื่อนไหว รู้แต่เพียงว่าซื้อที่ดินไว้แล้วและจะดําเนินการในปี 2564 แต่ไม่บอกข้อมูลและพูดคุยกับ
ประชาชน ตนจึงขอฝากไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยให้พิจารณาการต้ังโรงไฟฟ้า โดยต้องคํานึงถึง
สิ่งแวดล้อมและการทํามาหากินของประชาชน 
“ถ้าชาวบ้านจะทําเกษตรปลอดภัย แล้วเอาขยะทั้งจังหวัดไปไว้ที่น่ันคงไม่ได้” 
 ส่วนวันน้ีเป็นโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกต้ัง นายก อบจ. จากการตระเวนหลายจังหวัดมีการกระซิบ
ว่า จ่ายเงินกันเยอะ จึงขอให้ กกต. เข้มงวดและตระหนักในการทําหน้าที่ ซึ่งคืนน้ีเป็นคืนหมาหอนและการลงคะแนน
พรุ่งน้ีอาจจะมีคนไปเคาะประตูบ้านจ่ายเงินให้ลงคะแนน อยากฝาก กกต. ให้เข้มข้น เอาจริงกับการซื้อสิทธ์ิขายเสียง 
 พร้อมกันน้ียังเชิญชวนให้คนกลับบ้านไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังนายก อบจ. ให้มาก เพราะประเทศไม่มีการ
เลือกต้ังมานาน การเลือกต้ังท้องถิ่น คือ นายก อบจ. และ ส.อบจ. จะเป็นการกระจายอํานาจ อุดสิ่งที่รัฐบาลกลางส่ง
งบประมาณและนโยบายมา แต่ไม่รู้ปัญหาจริงของประชาชน ดังน้ันท้องถิ่นจะสามารถปกครองตนเอง รู้ปัญหาจาก
ประชาชนที่มีส่วนร่วม เช่น จังหวัดกาฬสินธ์ุมีศักยภาพ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวและสินค้า แต่รายได้ประชากรตํ่า การพัฒนา
ไม่ตรงจุด จึงอยากชวนให้มาลงคะแนนกันเยอะๆ เพ่ือให้มีนายกท้องถิ่นมาแก้ปัญหาปากท้องของตัวเอง 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1997748 
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วันที่ 18 ธันวาคม 2563 - 16:04 น. 
เลือกต้ังนายก อบจ. แจ้งเบาะแสทุจริต กกต. จ่ายจริง 1 แสน – 1 ล้านบาท 
 

 
 
พ้นโค้งสุดท้ายสู่ทางตรง นับถอยหลังชั่วโมงตัดเชือก การเลือกต้ังท้องถ่ิน นายกองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 20 
ธันวาคม 2563 
 ศึกการเมืองบ้านใหญ่ ชน การเมืองคลื่นลูกใหม่ อย่างคณะก้าวหน้า ที่ส่ง 42 ผู้สมัครนายก อบจ. 
ศึกสายเลือดคนพรรคเดียวกัน ฟัดกันเดือด ไม่ว่าเพ่ือไทยในศึกแดงเดือดภาคเหนือ หรือสงครามสีฟ้า สายเลือด
ประชาธิปัตย์แท้ – เทียม ในพ้ืนที่ภาคใต้ การเลือกต้ังการเมืองท้องถิ่นในรอบ 7 ปี เล่นเอาพรรคการเมืองป่ันป่วนไปทั้ง
องคาพยพ แต่ที่ไหวตัวทัน ไม่มีพรรคแตก คือพรรคพลังประชารัฐ ที่ปล่อยมือไม่ส่งผู้สมัครในนามพรรค ไม่ถือหางใคร 
ให้ใช้ฝีมือสู้กันเอง เมื่อการเลือกต้ังท้องถิ่น นายก อบจ.อันถือเป็น “รากฐาน” ของการเมืองระดับชาติ ที่เว้นว่างต้ังแต่
คณะรัฐประหารยึดอํานาจ 22 พฤษภาคม 2557  
 การแข่งขันจึงนําทุกกลเม็ดเด็ดพรายข้ึนมาสู่กันทั้งบนดิน – ใต้ดิน บรรดาผู้สมัครนายก อบจ.ต่างออกมา
โวยผ่านสื่อถึงการแจกซื้อเสียง ทั้งในจังหวัด สงขลา นครศรีธรรมราช พิจิตร ฯลฯ 
 กระทั่งก่อนถึงคืนหมาหอน “พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา” เลขาธิการการเลือกต้ัง (กกต.) เปิดเผยว่า เรื่อง
ร้องเรียนที่มีเข้ามาในขณะน้ีทั้งหมด 93 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องความปรากฏ โดยทางสํานักงาน กกต.จังหวัดก็ได้มีการ
ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อแล้วเสร็จก็จะทยอยส่งมายัง กกต.กลาง ซึ่ง กกต.ก็จะพยายามพิจารณาเร่ืองให้เสร็จสิ้น
ก่อนการประกาศผล พร้อมกับ “ช้ีช่อง” การจับทุจริตเลือกต้ังท้องถิ่น “พ.ต.อ.จรุงวิทย์” กล่าวว่า ในการเลือกต้ังครั้งน้ี
กฎหมายกําหนดให้มีสินบนรางวัลให้กับผู้ที่นําพยานหลักฐานมาย่ืนให้ กกต. หากสามารถเก็บหลักฐานได้ การถ่ายคลิป
วิดีโอ หรือถ่ายภาพผู้ที่มาแจกเงินซื้อเสียง หรือทําทุจริตเก่ียวกับการเลือกต้ัง เช่น มีการแจกเงิน 500 บาท หรือ 1,000 
บาท โดยหลักฐานน้ันสามารถนําไปสู่การที่ กกต.ระงับสิทธ์ิสมัคร ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง หรือสั่งเลือกต้ังใหม่ ผู้ให้
เบาะแสจะได้รับเงิน 1 แสนบาท “เงินซื้อเสียง 1,000 บาท ก็จะเปลี่ยนเป็น 100,000 บาทได้ และเป็นสินบนรางวัลนํา
จับที่ถูกต้องตามกฎหมาย” 
 ต้นทาง เรื่อง “รางวัลสินบน” การจับทุจริตเลือกต้ังน้ัน บังคับใช้จริงครั้งแรกต้ังแต่การเลือกต้ังใหญ่ 24 
มีนาคม 2562 ก็เพราะ กกต.ชงให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) พิจารณา ในคราวร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 
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 ที่สุดแล้วก็บัญญัติอยู่ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว มาตรา 47 ที่ระบุว่า “เพ่ือประโยชน์ใน
การสืบสวนหรือไต่สวน ให้คณะกรรมการมีอํานาจจัดต้ัง งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการกระทําใดอันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกต้ังและพรรคการเมือง หรือจะมีผล
ให้การเลือกต้ังมิได้เป็นไป โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมตลอดทั้งให้รางวัลแก่ผู้ช้ี
เบาะแส การกระทําการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกต้ัง” 
 ต่อมา กกต.ได้ออกระเบียบ กกต.อีกหน่ึงฉบับช่ือว่า ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ช้ีเบาะแสการกระทําการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกต้ัง พ.ศ. 
2562 กําหนดขั้นตอนการ “ช้ีเบาะแส”ตามข้อ 22 ของระเบียบดังกล่าว ว่า จะต้องช้ีเบาะแสการทุจริตด้วยตนเองต่อ
พนักงานสืบสวนและไต่สวนหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย ที่สํานักงาน กกต.กลาง หรือ สํานักงาน กกต.จังหวัด โดย
ผู้ช้ีเบาะแสจะต้อง 
1. ระบุช่ือและที่อยู่ของผู้ช้ีเบาะแส 
2. ช่ือและที่อยู่ของผู้กระทําการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกต้ัง ผู้เก่ียวข้อง และบุคคลที่อาจเป็นพยาน เท่าที่
สามารถระบุได้ 
3.ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกต้ังที่ชัดเจนเพียงพอ 
4.ลายมือช่ือผู้ช้ีเบาะแสทุกหน้าของเอกสาร และจะได้รับรางวัลสินบนนําจับตามข้อ 22 ต่อเมื่อ 1. คณะกรรมการมีคําสั่ง
ให้มีการเลือกต้ังใหม่ หรือสั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผู้สมัครไว้เป็นการช่ัวคราว 
2.ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์มีคําสั่งให้มีการเลือกต้ังใหม่ เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้สมัคร หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกต้ัง แล้วแต่กรณี 
3.ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของ คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
4.คณะกรรมการมีคําสั่งให้ดําเนินการออกเสียงประชามติใหม่ 
ทั้งน้ี ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ระบุรางวัลนําจับ ในการทุจริตเลือกต้ัง 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี (เทศบาลนคร) 
นายกเทศมนตรี (เทศบาลเมือง) ได้รางวัลนําจับ 

  ในกรณีที่ กกต. มีสั่งเลือกต้ังใหม่ 1 แสนบาท ไม่เกิน 2 แสนบาท 
  กกต.ระงับการใช้สิทธิ สมัครรับเลือกต้ัง เป็นการช่ัวคราว ต้ังแต่ 1 แสนบาท ไม่เกิน 3 แสนบาท 
  ในกรณีที่ศาลฎีกา / ศาลอุทธรณ์ สั่งเลือกต้ังใหม่ ต้ังแต่ 1 แสนบาท ไม่เกิน 4 แสนบาท 
  ในกรณีที่ศาลฎีกา / ศาลอุทธรณ์ เพิกถอนสิทธิ สมัครรับเลือกต้ัง /เพิกถอนสิทธิ เลือกต้ังต้ังแต่ 1 แสนบาท ไม่

เกิน 1 ล้านบาท ส่วนเรางวัลนําจับทุจริต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ในกรณีที่ กกต. มีสั่งเลือกต้ังใหม่ 5 หมื่น แสนบาท ไม่เกิน 1 แสนบาท 
  กกต.ระงับการใช้สิทธิ สมัครรับเลือกต้ัง เป็นการช่ัวคราว ต้ังแต่ 5 หมื่น ไม่เกิน 2 แสนบาท 
  ในกรณีที่ศาลฎีกา / ศาลอุทธรณ์ สั่งเลือกต้ังใหม่ ต้ังแต่ 5 หมื่น ไม่เกิน 2 แสนบาท 
  ในกรณีที่ศาลฎีกา / ศาลอุทธรณ์ เพิกถอนสิทธิ สมัครรับเลือกต้ัง /เพิกถอนสิทธิ เลือกต้ังต้ังแต่ 5 หมื่น ไม่เกิน 

5 แสนบาท 
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 แต่ก่อนจะได้รับสินบนนําจับ ต้องผ่านคณะการพิจารณาให้รางวัลนําจับจะผ่านการกลั่นกรองของ 
“คณะกรรมการพิจารณารางวัล” เสียก่อนจึงจะได้รับรางวัล 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว มีเลขาธิการ กกต.เป็นประธาน และกรรมการประกอบด้วย รอง
เลขาธิการที่ได้รับมอบหมาย ผู้อํานวยการสํานักการคลัง ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายและคดี ผู้อํานวยการสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ผู้อํานวยการสํานักวินิจฉัยและคดี เป็นกรรมการ และผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 การ “ลงมติ” ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยประธานในที่ประชุมและกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนน
เสียงเพ่ือมีมติ ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้น อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
การตบรางวัลให้คนช้ีเบาะแสทุจริตเลือกต้ังจะไม่นับ ผู้ตรวจการเลือกต้ัง เจ้าหน้าที่สํานักงาน กกต.เป็นผู้สมัคร หรือ
พรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง ในเขตเลือกต้ังที่มีการช้ีเบาะแส 
ในคืนหมาหอนเงินซื้อเสียงอาจปลิวว่อน แต่สามารถนํามาแลกเป็นเงินรางวัลนําจับได้เช่นกัน 
 
อ้างอิง   : https://www.prachachat.net/politics/news-576506 
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วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 14.40 น. 
เจาะลึกศึกชิงเก้าอ้ี นายก อบจ.ปราจีนฯ "โกทร" ยังเบียด "เกียรติกร" 
 

 
 
 จ.ปราจีนบุรี เวที ผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ.) มี 4 คน  คือ  เบอร์ 1 นาง
กฤษณ์กมล แพงศรีอายุ 56 ปี  คณะก้าวหน้า , เบอร์ 2 นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ อายุ 56ปี  พรรคเพ่ือไทย , เบอร์
3 นายสุนทร วิลาวัลย์ อายุ 81 ปี  ผู้สมัครอิสระ อดีต รมช.สาธารณะสุข เบอร์ 4 นายอิสสรา วณิชชากรอายุ 52
ปี  ผู้สมัครอิสระ  
 “เต็งหน่ึง”  ที่ใครๆ คาดไว้ ในการเป็นว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ ) คือ  นาย
สุนทร หรือ  โกทร อันดับ 2 รองลงมาคือ  นายเกียรติกร หรือ หรั่ง อันดับ 3 และ 4 คือ กฤษณ์กมล และ นายอิสรา 
ตามลําดับ 
 นายสุนทร หรือ  โกทร น้ัน  เป็นนักการเมืองที่คนปราจีนฯ  ทั้งจังหวัดรู้จัก ปูรากฐานทางการเมืองมา
ยาวนาน  นับต้ังแต่ เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี(สท . )  จากน้ันก้าวสู่การเมืองระดับชาติ เป็น
สมาชิกสภาผู้แทน จ.ปราจีนบุรี (สส.) รวมถึง 8 สมัย    เคยเป็นอดีต รมช. สาธารณสุข  ล่าสุดเป็น "บ้านใหญ่"  แห่งซุ้ม
บางปะกง   นํา “พรรคภูมิใจไทย" กวาดที่น่ัง สส.ปราจีนฯ ทั้ง 3 เขตเลือกต้ัง  ได้แก่ เขต1  นายอํานาจ  วิลาวัลย์ 
หลานชาย  เขต 2  นายสฤษฎ์ิ   บุตรเนียร เขต 3  นายชยุต  ภุมมะกาญจนะ  พร้อมด้วย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ลูก
สาว สส. บัญชีรายช่ือ เป็น รมช.ศึกษาธิการ  ฐานเสียงที่แน่นปึกทั้งจังหวัดฯ  น้ี  จึงยากที่ใครหน้าไหนจะโค่นล้มลงได้ 
 พร้อมกันน้ี ยังมีน้องสาวคือ นางบังอร วิลาวัลย์ น้องสาว อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
(อบจ ) 4 สมัย ที่ปีน้ี ไม่ได้ลง แต่ก่อนหน้าเข้าถึงรากหญ้าทุกหนแห่งโดยตลอดมาต่อเน่ือง ไม่เคยทิ้งพ้ืนที่เลย ฐานเสียง
จึงแน่นสุดๆ และในการลงศึก นายก อบจ.ครั้งน้ี  นายสุนทร หรือ  โกทร  ลงประกบ  ส่วนใหญ่คู่กับอดีตสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ส.อบจ.) ในเกือบทุกเขต จึงเป็นการยํ้าว่า เต็งหน่ึง! ในครั้งน้ี  คือ  นายสุนทร 
หรือ โกทร ที่มาแรงที่สุด 
 ใน ส่วนด้านของนายเกียรติกร หรือ หรั่ง พากเพียรศิลป์น้ัน เป็นผู้โชกโชนคนหน่ึง มีฐานเสียงจากความ
เป็นตระกูล นักการเมือง "ท้องถิ่น" ทั้งบ้านนับจาก นายบุญเก้ือ หรือ เล็กนํ้า พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี ที่คุมฐานเสียงในเขตเทศบาลเมืองปราจีนฯ ทั้ง 17 ชุมชน ล้วนเป็นของเล็กนํ้า มีน้องชายคือ นายสมดุลย์ 
พากเพียรศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรอบเมือง (อบต.) อ.เมืองปราจีนบุรี และหลานชาย นายนุกูลกิจ หรือ 
เบ๊นซ์   พากเพียรศิลป์ อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ส.อบจ.)  เขต อ.เมืองปราจีนบุรี ซึ่งยัง
เป็นรอง โกทร  หลายขุม เพราะไม่ครอบคลุมลงรากลึก!!! ทั่วทั้งจังหวัดเหมือนกับ โกทร 
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 แม้นายเกียรติกร หรือ หรั่ง อดีต เคยเป็น อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ส.อบจ.) 
อดีต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ.) และอดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปราจีนบุรี (สส.) แม้
ที่ผ่านมา นายเกียรติกร หรือ หรั่ง ทําการบ้านตลอด ไม่เคยท้ิงพ้ืนที่ และต่อสู้ เป็นปากเสียง ให้ประชาชนชาวปราจีนฯ 
ทุกปัญหา  หรือโหมโค้งสุดท้ายเร่งเบียด-แซง ลงพ้ืนที่หนักเท่าใด แต่ความแรง!ยังไม่ถึงเทียบกับนายสุนทร หรือโกทรได้ 
ขณะที่นางกฤษณ์กมล แพงศรีอายุ 56 ปี คณะก้าวหน้า เป็นเพียงอดีตผู้สมัคร สส.ปราจีนบุรีสอบตก มีฐานเสียงกลุ่มเล็ก 
ๆ นักเรียน – นักศึกษา หนุ่มสาวฉันทนาย่านนิคมอุตสาหกรรมใน อ.ศรีมหาโพธิ ,  อ.เมืองปราจีนบุรี และ อ.กบินทร์บุรี
เท่าน้ัน และ นายอิสสรา วณิชชากร เป็นผู้สมัครหน้าใหม่  เป็นนักธุรกิจย่านนิคมอุตสาหกรรม 304  ยังไม่มีฐานเสียง 
  
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/216333 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะทาํงานวิเคราะหแ์ละผลิตข่าวในคณะกรรมการสือสารองคก์รฯและสาํนกัประชาสมัพนัธ ์   
ติดต่อ -17924 

94 

 

 
 
18 ธันวาคม 2563 - 17:21 น. 
เดิมพัน อบจ.ชี้อนาคต 'แม้ว-ทอน' 
 

 
 
เกมชิง อบจ. "ค่ายทักษิณ" ตัดแต้ม "ค่ายธนาธร" ส่งผลพันธมิตรข้ามพรรค เป็นตาอยู่คว้าชัยชนะ 
 การเลือกต้ังนายก อบจ. และ ส.อบจ. ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.2563 นับว่าเป็นครั้งแรก ที่มี
การเลือกต้ังท้องถ่ินตรงกันวันเดียวทั้งประเทศ ปกติ การเลือกต้ังท้องถ่ินไม่ได้รับความสนใจประชาชนมากนัก ต่าง
จากการ เลื อก ต้ั งผู้ แทนฯ  ยก เ ว้น ในปี นี้  ที่ มี ก ร ะแส เลื อก ต้ั งนายก  อบจ .  เพราะตั วละครอ ย่ า ง   
“ธนาธร” และ “ทักษิณ” กระโจนมาเล่นเต็มตัว แถมโค้งสุดท้าย กองเชียร์ของคณะก้าวหน้า และพรรคเพื่อไทย 
ต้องมาปั่นกระแสโหวตเชิงยุทธศาสตร์ว่า ฝ่ายประชาธิปไตย ต้องเลือกเบอร์ใดเบอร์หนึ่ง  
ธนาธรปั่นกระแส 
 จะว่าไปแล้ว ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และปิยบุตร แสงกนกกุล เปิดแคมเปญ “เขย่าการเมืองท้องถิ่น” มา
แต่สมัยพรรคอนาคตใหม่ ยังไม่ถูกยุบ หลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ “ธนาธร” และสหาย ถูกตัดสิทธ์ิการเมือง จึงต้ังคณะ
ก้าวหน้า เป็นองค์กรการเมืองภาคประชาชน และประเดิมด้วยการส่งคนลงสมัครนายก อบจ. และ ส.อบจ. ธนาธรมี
เ ว ล า เ ต็ ม ที่ กั บ ค ณ ะ ก้ า ว ห น้ า  จึ ง ส่ ง ผู้ ส มั ค ร น า ย ก  อ บ จ . ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ  จํ า น ว น  42 จั ง ห วั ด 
     คณะก้าวหน้าได้ถอดแบบการหาเสียงของพรรคอนาคตใหม่มาใช้ ราวกับเป็นผลงานของทีมงานการตลาด
การเมืองทีมเดียวกัน ผู้สมัครนายก อบจ.ของคณะก้าวหน้า ร้อยละ 90 เป็นคนรุ่นใหม่ ไม่มีประสบการณ์การเมือง แต่ก็
ขายความเป็น “ธนาธร” จาก 42 จังหวัด คณะก้าวหน้าก็คาดหวังว่า จะได้นายก อบจ.ประมาณ 10 จังหวัด เฉพาะภาค
อีสาน 4 จังหวัด รวมปริมณฑลกรุงเทพฯ 5-6 จังหวัด อีกด้านหน่ึง ธนาธรเช่ือว่า กระแสม็อบราษฎร มีผลต่อการ
เลือกต้ังท้องถิ่นไม่น้อย เน่ืองจากสื่อใหม่ได้ทะลุทะลวงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ทุกหลังคาเรือน การรับรู้ข่าวสารเท่ากันหมด ดู
เหมือนว่า กระแสม็อบ 3 น้ิว จะเป็นคุณแก่ผู้สมัครคณะก้าวหน้าระดับหน่ึง 
เฮือกสุดท้ายทักษิณ 
 เป็นเรื่องประหลาดมาก พรรคเพื่อไทย ส่งผู้สมัครในนามพรรคเป็นครั้งแรก โดยคณะกรรมการบริหาร
พรรคเพ่ือไทย มีมติส่งผู้สมัครนายก อบจ. 25 จังหวัด ในอดีต “ทักษิณ ชินวัตร จะปล่อยให้การเลือกต้ังท้องถิ่น เป็น
เรื่องของ ส.ส.ในพ้ืนที่ แข่งขันกันเอง ใครชนะก็คนของทักษิณ 
 สําหรับปีน้ี พรรคเพ่ือไทยรู้ดีว่า คณะก้าวหน้าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในอนาคต จึงต้องส่งผู้สมัครในนามพรรค 
โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคอีสาน การเลือกต้ัง ส.ส.ครั้งที่ผ่านมา พรรคเพ่ือไทยยังได้ ส.ส.เขตมาเป็นกอบเป็นกํา จาก
ภาคเหนือตอนบน และภาคอีสาน เพราะกินบุญเก่าสมัยไทยรักไทย และช่ือทักษิณ ชินวัตร ยังขายได้ 
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 ประเมินกันว่า 25 ผู้สมัครนายก อบจ. พรรคเพื่อไทย อาจได้รับชัยชนะ ไม่ถึงครึ่ง เพราะจะเจอผู้สมัคร
ค่ายก้าวหน้ามาแบ่งแต้ม ที่สําคัญ นักการเมืองระดับชาติ ต่างพรรคต่างขั้วร่วมมือกันส่งผู้สมัครนายก อบจ. ใน
นาม “กลุ่มผลประโยชน์” ไมเ่ก่ียวกับพรรค ฉะน้ัน โค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกนายก อบจ. จึงมีการรณรงค์ “โหวต
เชิงยุทธศาสตร์” ฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องเลือกโหวตให้ขาด พรรคใดพรรคหน่ึง กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ไม่มีแทงกั๊ก โหวต
แบบนี้ ฝ่ายประชาธิปไตยจะเสียเปรียบ แถมยังตัดแต้มกันเอง ปล่อยให้ “พันธมิตร อบจ.” ต่างพรรค คว้าชัยไปได้ใน
ที่สุด เหนืออ่ืนใด การเลือกต้ังท้องถิ่น จะพิสูจน์บารมี “ทักษิณ” เสื่อมถอยหรือยัง และช้ีชะตาอนาคต “ธนาธร” จะไป
ต่อได้หรือไม่? 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/452249 
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คมชัด 
 
18 ธันวาคม 2563 - 19:09 น. 
สายหมอลํา 'หน่อย' เจ้าเก่านางเอกหลงโรง 
 

 
 
ปานนางเอกหมอลํา คนนอกพรรค "หญิงหน่อย" เอฟซีเยอะ ว่ิงรอกช่วยเพื่อไทย 4 จังหวัด 
 เก็บตกการหาเสียงเลือกต้ังนายก อบจ. ฤดูกาล 2563 มีความน่าสนใจจากความเคลื่อนไหว
ของ “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ” ที่ว่ิงรอกเดินสายราวกับ “นางเอกหมอลํา” ไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครนายก 
อบจ. สังกัดพรรคเพ่ือไทย 4 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ จ.หนองบัวลําภู, จ.ร้อยเอ็ด ,จ.กาฬสินธุ์ และ จ.นครพนม 
 แม้ว่า “คุณหญิงสุดารัตน์” ได้ลาออกจากประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย และสมาชิกพรรคไปแล้ว 
แต่บรรดาผู้สมัครนายก อบจ.หลายจังหวัด ก็ว่ิงหาคุณหญิงหน่อยไปช่วยหาเสียง เนื่องจากชื่อเสียง และภาพลักษณ์
ของคุณหญิงหน่อย ยังเรียกเรตต้ิงจากชาวอีสานได้ ประหนึ่งเป็นนางเอกหมอลํา ที่มีเอฟซีเยอะ เจ้าภาพจึงว่ิงหาถึง
บ้าน 
ไม่สนพรรค 
 แม้จะรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยว่า มีคําสั่งห้ามเชิญคุณหญิงหน่อยไปปราศรัย หากผู้สมัครคนใดไม่
เช่ือฟัง จะตัดการสนับสนุนทันที แต่ปรากฏว่า ทีมงานผู้สมัครนายก อบจ.หลายจังหวัด ต้องยอมขัดคําสั่งพรรค ขอตัว
คุณหญิงหน่อยไปช่วยหาเสียง และยังขึ้นป้ายรูปคู่หญิงหน่อยในการหาเสียงด้วย  
 อย่างช่วงโค้งสุดท้าย(วันที่ 16-18 ธ.ค.2563) คุณหญิงหน่อยออกเดินสายรวดเดียว 4 จังหวัด เริ่มไปช่วย วิชัย 
 สามิตร ผู้สมัครนายก อบจ.หนองบัวลําภู พรรคเพื่อไทย ซึ่งการติดภาพคู่คุณหญิงสุดารัตน์ ที่รถหาเสียง 
และป้ายหาเสียงตามจุดต่างๆ ถัดมา ว่ิงรอกไปหัวเมืองชายโขง ขึ้นเวทีปราศรัยของ สมชอบ นิติพจน์ ผู้สมัครนายก 
อบจ.นครพนม พรรคเพ่ือไทย  จากน้ัน ข้ามเทือกเขาภูพานไปเมืองร้อยเกิน ไปช่วย มังกร ยนต์ตระกูล ผู้สมัครนายก 
อบจ.ร้อยเอ็ด พรรคเพ่ือไทย ปิดท้ายที่เมืองนํ้าดํา ช่วย “ไข่มุก” เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ผู้สมัครนายก อบจ.กาฬสินธุ์ 
น่าสังเกตว่า ทั้ง 4 จังหวัดน้ี คุณหญิงหน่อยเดินสายมาหาเสียงช่วยเป็นครั้งที่ 2 
ไม่ว่าเวทีไหน คุณหญิงสุดารัตน์จะยํ้าว่า ต้องเลือกฝ่ายประชาธิปไตย เพื่อเอาชนะฝ่ายเผด็จการ  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/452284 
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