
 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

1 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 21 ธนัวาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ 

โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ 
INN ออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
MGR ออนไลน์ 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ว่า ภาพรวม
การเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิก อบจ.ทั่วประเทศ เท่าที่ได้รับรายงานไม่มี
เหตุการณ์ผิดปกติ แม้ที่ จ.นราธิวาสจะประสบกับปัญหาน้้าท่วมแต่ก็สามารถ
ลงคะแนนเลือกตั้งได้ ส่วนที่ จ.สมุทรสาคร ทราบว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ
จ้านวนหนึ่งอาจจะไม่มากเท่าที่คาดไว้แต่ก็สามารถเลือกตั้งได้ โดยพบผู้มีอุณหภูมิ
สูงกว่า 37.5 จ้านวน 1 คน จากการตรวจสอบโดยละเอียดพบว่าป่วยเป็นไข้ไม่ได้ 
ติดเชื้อโควิด-19 

15 
16 
17 
18 
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2 คมชัดลึกออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
Nation TV ออนไลน์ 
ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 
ส้านักข่าวไทยออนไลน์ 
INN ออนไลน์ 
MGR ออนไลน์ 
โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ 
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
ไทยพีบีเอสออนไลน์ 
ส้านักข่าวอิสราออนไลน ์
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
Bright TV ออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 
PP TV ออนไลน์ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงผล 
การเลือกตั้ง อบจ. หลังปิดหีบการเลือกตั้งเวลา 17.00 น. ว่า การเลือกตั้ง 
ทั่วประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกหน่วยเลือกตั้ง สามารถเปิดหีบ
ลงคะแนน และปิดหีบลงคะแนนได้ไม่มีปัญหา แต่ยอมรับการ การใช้สิทธิ
เลือกตั้ง อบจ. ของประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปอย่างเบาบาง โดยคาดว่า
จะสามารถสรุปผลอย่างไม่เป็นทางการ และทราบคะแนนผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 
ได้ประมาณ 24.00 น.ของคืนนี้ 
ส้าหรับภาพรวมการกระท้าความผิดที่หน่วยเลือกตั้ง มีการฉีกบัตรเลือกตั้ง 8 
คดี รวม 8 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี พัทลุง ราชบุรี สงขลา อุตรดิตถ์ บึงกาฬ 
อุดรธานี อุบลราชธานี โดยพบลักษณะผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก อายุ 18 ปี หลัง
รับบัตรมาในลักษณะพับ หลังกาบัตรแล้วก็ฉีกบัตรเหลือส่วนที่ตัวเองกาหย่อน
ลงบัตร ซึ่งถือว่ากระท้าไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
ส่วนการประกาศรับรองผลตามมาตรา 17 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ก้าหนดว่า หาก
การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตไม่มีเรื่องร้องเรียน กกต.สามารถประกาศรับรอง
ผลได้ภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่หากพบว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต มีเรื่อง
ร้องเรียนร้องคัดค้านก็ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในไม่เกิน 60 วัน นับ
แต่วันเลือกตั้ง  
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ แกนน้าม็อบกรุงเก่าจ่อร้อง กกต. โวยเลือกตั้ง อบจ.ซื้อเสียงอ้ือ! 47 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ ไม่มีใครดีสักคน! หนุ่มใหญฉีกบัตรเลือกตั้งทิ้งกลางคูหา 48 
3 มติชนออนไลน์ อุดรฯ จับชายฉีกบัตรเลือกตั้ง บอก “ไม่ดีสักคน” 49 

4 ข่าวสดออนไลน์ รวบหนุ่มใหญ่ สุดห้าว! ฉีกบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ  คาคูหา บอกสาเหตุที่ท้าแบบนั้น 50 

5 ไทยรัฐออนไลน์ ต้ารวจจับแล้ว 3 ราย ฉีกบัตรเลือกตั้ง เรื่องซื้อเสียง ยังไม่ได้รับรายงาน 51 

6 แนวหน้าออนไลน์ โผล่อีกราย! ชายใบ้เข้าคูหา ลงคะแนนเสร็จขย้าบัตรทิ้งลงพ้ืน 52 

7 มติชนออนไลน์ ‘สนธิญา’ ยื่น กกต.สั่งเลื่อนเลือกตั้ง อบจ.สมุทรสาคร  53 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้ว่าฯ ก้าแพงเพชรใช้สิทธิ 'เลือกตั้ง อบจ.' ป้องกันโควิด-19  54 

9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ พ่ีน้องชาวกะเหรี่ยงไป 'เลือกตั้ง อบจ.' คึกคักที่ล้าปาง 56 

10 คมชัดลึกออนไลน์ พัทลุงฝนตกหนัก ประชาชนเดินลุยน้้าท่วมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 57 

11 แนวหน้าออนไลน์ 'จุรินทร์'ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ.ที่พังงา ชี้อีกก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตย 58 

12 คมชัดลึกออนไลน์ ครบแม่ฮ่องสอน-ลงคะแนน100% 59 

13 คมชัดลึกออนไลน์ กองพิสูจน์หลักฐาน รุดตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งที่ถูกเพลิงไหม้ 60 

14 แนวหน้าออนไลน์ 'ผู้ว่าฯกาญจน์' ระบุกรณี 'จนท.ของรัฐ' วางตัวไม่เป็นกลาง 4 ราย  62 

15 แนวหน้าออนไลน์ ชาวบ้านพัทลุงเดินลุยน้้าไปเลือกตั้ง อบจ.ไม่นอนหลับทับสิทธิ 64 
16 เดลินิวส์ออนไลน์ รวบหัวคะแนนผู้สมัคร ส.อบจ. จอดรถรอซื้อเสียงข้างคูหา 65 

17 ข่าวสดออนไลน์ รวบ! 'ทวี' หัวคะแนน คาหน่วยเลือกตั้ง อ้ึงซื้อเสียงพกเงินเป็นฟ่อน 66 

18 แนวหน้าออนไลน์ เลือกตั้ง อบจ.ทั่วไทยช่วงบ่ายคึกคัก ปชช.ตื่นตัวแห่ออกมาใช้สิทธิ  67 

19 มติชนออนไลน์ “เพ่ือไทย” จ่อชง กมธ.แก้ รธน. เรียกประชุมชดเชย เพ่ือให้การพิจารณาทัน

ตามกรอบ หลังประชุมล่มอาทิตย์ที่แล้ว 

71 

20 INN ออนไลน์ กกต.โคราช เร่งสอบสวมสิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. 72 

21 ไทยรัฐออนไลน์ ผู้สมัครสมุทรสาครร้องโมฆะเลือกตั้ง อบจ. จับแจกเงินหน้าคูหา ฉีกบัตรทิ้ง 73 

22 เดลินิวส์ออนไลน์ 'นันทิดา'นั่งนายกอบจ.ปากน้้า 'แจ๊ด'ส่อล้ม'ชาญ'ตกเก้าอ้ี 76 

23 มติชนออนไลน์ ‘ตระกูลเทียนทอง’ ยังครอง ‘ก้านันกี’่  77 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
24 มติชนออนไลน์ เพ่ือไทยยังแน่น! โค่นแชมป์เก่า ‘บุญเลิศ’ เตรียมนั่งนายกอบจ.เชียงใหม่ 78 

25 มติชนออนไลน์ หนุ่มใหญ่อุดร ฉีกบัตรเลือกตั้งอบจ. ลั่น “ไม่เลือกใคร ไม่มีใครดีซักคน” 80 

26 มติชนออนไลน์ เปิดผลอย่างไม่เป็นทางการ เลือกตั้งอบจ. เช็ก 76 รายชื่อว่าที่นายกฯ 81 

27 มติชนออนไลน์ ส.อบจ.เขต 10 ระนอง ลงคนเดียวแพ้โนโหวต กกต.ต้องจัดเลือกตั้งใหม่  85 

28 มติชนออนไลน์ ทั้งหมู่บ้านใช้สิทธิแค่คนเดียว ประท้วง อบจ.ไม่สร้างถนน 86 

29 เดลินิวส์ออนไลน์ ประท้วงถนนพังไม่สนสร้าง ไม่ไปเลือกอบจ.ยกหมู่บ้าน 88 

30 ไทยรัฐออนไลน์ ส่อวุ่น "สาวุฒิ" อ้างกลิ่นตุ บี้ กกต.เบรกประกาศผลเลือกตั้ง อบจ.ตรัง 90 

31 77 kaoded ออนไลน์ ตรัง – เลือกตั้ง อบจ.ล้มเหลวควรทบทวนบทบาท กกต. 92 

32 เดลินิวส์ออนไลน์ เปิดผลส้ารวจเลือกตั้งท้องถิ่น ระบุ8.7%กาคนซื้อเสียง 94 

33 แนวหน้าออนไลน์ 'สนธิญา'ยื่น กกต.สั่งเลื่อนเลือกตั้ง'อบจ.สุมทรสาคร' เหตุโควิด-19 95 

34 MGR ออนไลน์ “สนธิญา” ยื่นเลื่อนเลือก อบจ.สมุทรสาคร เพ่ือความเป็นธรรม ปชช.  96 

35 INN ออนไลน์ “สนธิญา”ขอ กกต.พิจารณาจัดการเลือกตั้งใหม่ 97 

36 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ผู้สมัคร อบจ.สมุทรสาคร" ยื่น กกต. เบรกหย่อนบัตร หลังโควิด-19  98 

บทความ / ภาพข่าว 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ ศึกษาบทเรียน ศึกเลือกตั้ง อบจ.! 99 

2 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เลือกตั้ง อบจ. : บ้านใหญ่ชนะถ้วนหน้า “พิชัย” ตัวแทน “ชินวัตร”  101 

3 มติชนออนไลน์ ความเป็นจริง เลือกตั้ง ท้องถิ่น อิทธิพล บ้านใหญ่ ด้ารง คงอยู่ 103 
4 ไทยรัฐออนไลน์ ปลุกพลังประชาชนเปลี่ยนประเทศ : ยุติวงจรอุบาทว์ 104 
5 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ การต่อสู้ เดือน มีนาคม 2562 การต่อสู้ เดือนธันวาคม 2563 107 
6 ข่าวสดออนไลน์ อ้านาจ ปะทะ หลังเลือกตั้ง “ท้องถิ่น” 20 ธันวาคม 108 
7 คมชัดลึกออนไลน์ ดับฝันราษฎร "ธนาธร" พ่ายยับ บ้านใหญ่ยืนยง 109 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘เลือกตั้ง อบจ.’ ส่องรายได้ 4 ปี กางบัญชีเงินเดือน 'อบจ.' 111 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ เผยโฉมว่าที่นายก อบจ. 76 จังหวัด 114 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง โดยมี นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง และผู้บริหารของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 604  
ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพือ่การพัฒนาพรรคการเมือง 
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วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ
สังเกตการณ์การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในช่วงภาคบ่ายของเขตพ้ืนที่ 
อ้าเภอบ้านไผ่ จ้านวน 9 หน่วย และอ้าเภอโนนศิลา จ้านวน 7 หน่วย รวม 16 หน่วย โดยมี  นายจารึก เหล่าประเสริฐ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล ผู้บังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น นายชยพล อินทรสุภา 
รักษาการนายอ้าเภอโนนศิลา นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้ อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ้าจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในหน่วยเลือกตั้งสุดท้าย  
ถึงภาพรวมของการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและทั่วประเทศภายใต้
สถานการณ์แพร่ ระบาดของโร คติด เชื้ อ ไว รั ส โคโรน่ า  2019 (โควิด  19)  ณ หน่ วย เลื อกตั้ งที่  5 หมู่ที่  5  
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านตอประดู่ เทศบาลต้าบลโนนศิลา อ้าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

6 

 

กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตรวจคูหา : นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ตรวจเยี่ยมการลงคะแนนเลือกตั้ ง 
นายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. ใน จ.ขอนแก่น ซึ่งพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการลงคะแนนเลือกตัง้ นายก อบจ. - ส.อบจ. จังหวัดขอนแก่น 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใช้สิทธิ : นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.นนทบุรี ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 7  
อ้าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และตรวจหน่วยเลือกตั้งด้วย. 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. นนทบุรี หนว่ยเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดนนทบุรี 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตรวจเลือกตั้ง : พันต ารวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงพ้ืนที่ตรวจหน่วยเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หลังมีการล็อกดาวน์จังหวัด 
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการให้ได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดี  โดยมี ผู้บริหาร และพนักงานของ
ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ได้รับเงิน 

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทีด่ ี



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าวภาพรวมหลังปิดหีบ 
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมี ผู้บริหาร และพนักงาน
ของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้สื่อข่าวประจ้าส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมรับฟังการแถลงข่าว 
ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
แถลงข่าวภาพรวมหลังปิดหีบการเลือกตั้งนายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและให้ก้าลังใจ 
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร สายด่วน 1444 โดยมี นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้บริหาร และพนักงานของส้านักประชาสัมพันธ์  ให้การต้อนรับ ณ ห้องปฏิบัติการสายด่วน 1444 ชั้น 2 
ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจการปฏิบัติหน้าท่ีของบคุลากร สายด่วน 1444 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
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  สัปดาห์น้ีมีอะไร
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

21 ธันวาคม 
2563 

09.30 น. 
 
 
 

13.00 น. 
 

ห้องประชุม 604 ชั้น 6 
 
 
 

ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ ง นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการ
เลือกตั้ ง  ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือพัฒนา 
พรรคการเมือง 
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

22 ธนัวาคม 
2563 

10.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

23 ธันวาคม 
2563 

10.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

21 ธันวาคม 
2563 

09.30 น. 
 
 

10.00 น. 
 
 

13.00 น. 

ห้องประชุม 604 ชั้น 6 
 
 

ห้องประชุม 701 ชั้น 7 
 
 

ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือพัฒนา
พรรคการเมือง 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ได้รับ
เงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดี 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

22 ธันวาคม 
263 

10.00 น. 
 

13.30 น. 

ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

ห้องประชุม 502 ชั้น 5 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ประประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือชี้แจง
รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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  สัปดาห์น้ีมีอะไร
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

23 ธันวาคม  
2563 

10.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

24 ธันวาคม 
2563 

 

- รัฐสภา พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เ ลื อ ก ตั้ ง  ชี้ แ จ ง ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
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ข่าวอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
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ภาพรวมเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศเรียบร้อยดี ใครไม่มาใช้สิทธิต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน 
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 - 17:46 น. 
 

 

 

 

 

 ปธ.กกต.ขอบคุณ ปชช.ออกมาเลือกตั้ง อบจ. เผยภาพรวมทั่วประเทศเรียบร้อยดี มีร้องเรียน 41 จังหวัด 
ส่วนใหญ่ทุจริต เตือนใครไม่มาใช้สิทธิต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน 
 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ว่า ภาพรวมการ
เลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิก อบจ.ทั่วประเทศ เท่าท่ีได้รับรายงานไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ แม้ท่ี จ.นราธิวาสจะประสบ
กับปัญหาน้้าท่วมแต่ก็สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ ส่วนที่ จ.สมุทรสาคร ทราบว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิจ้านวนหนึ่ง
อาจจะไม่มากเท่าที่คาดไว้แต่ก็สามารถเลือกตั้งได้ โดยพบผู้มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 จ้านวน 1 คน จากการตรวจสอบโดย
ละเอียดพบว่าป่วยเป็นไข้ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 
 นายอิทธิพรกล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการร้องเรียนนั้นได้รับรายงานว่าทั่วประเทศ มี จ้านวน 129 เรื่อง แบ่งเป็น 
เรื่องร้องเรียน 122 เรื่อง ความปรากฏต่อ กกต. 7 เรื่อง มีจังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียน 41 จังหวัด ไม่มีเรื่องร้องเรียน 35 
จังหวัด ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องทุจริต ซื้อเสียง 40 เรื่อง การใส่ร้ายหาเสียง 36 เรื่อง เจ้าหน้าที่ไม่เป็นกลาง 
28 เรื่อง โดยหลังจากนี้จะเข้าสู่การพิจารณาว่าค้าร้องเหล่านี้มีมูลเพียงพอที่จะรับไว้ด้าเนินการหรือไม่ อย่างไรก็ตาม 
ขอขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและระมัดระวังตัวเอง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และขอเน้นย้้าว่าส้าหรับผู้ที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ ยังมีเวลา 7 วันในการแจ้งเหตุที่ไม่
สามารถไปใช้สิทธิได้เพ่ือป้องกันการถูกจ้ากัดสิทธิ 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า หากเทียบความรุนแรงเรื่องการร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้ง ส.ส.กับ อบจ. แบบใด
รุนแรงมากกว่ากัน นายอิทธิพรกล่าวว่า ยังเทียบไม่ได้ ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียน 129 เรื่อง ถือว่าเป็นจ้านวนที่ถ้าจะเอา
ความรู้สึกส่วนตัวจากที่ได้ยินมาว่าตอนปี 2554 มีเยอะไหมก็น่าจะมีน้อยกว่า ส่วนการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อปี 2562 มี
ส้านวนที่เข้ามาถึง กกต. จ้านวน 590 เรื่อง พิจารณาไปครบเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หวังว่าจะมีเรื่องร้องเรียนมาไม่
มาก เพราะอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากกว่าที่ผ่านมา 
อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2493593 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2493593
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B5.jpg
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ประธาน กกต.ของคุณที่ออกมาใช้สิทธิเผยภาพรวมทั่วประเทศเรียบร้อยดี 
วันที่ 20 ธ.ค. 2563 เวลา 18:10 น. 

 

 

 

 
 
ประธานกกต.ขอบคุณประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นเผยได้รับรายงานทั่วประเทศแจ้งเหตุทุจริต 129 เรื่อง 
ระบุใครไม่ได้มาใช้สิทธิมีเวลา 7 วันแจ้งเหตุขัดข้องเพื่อป้องกันถูกจ ากัดสิทธิ 
 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมเวลา 16.30 น.นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้
สัมภาษณ์ภายหลังตรวจความเรียบร้อยที่หน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 5 ศาลาอเนกประสงค์บ้านต่อประดู่ เทศบาลต้าบล
โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ว่า ภาพรวมการเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิก อบจ.ทั่วประเทศ เท่าที่ได้รับรายงาน
ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ แม้ที่ จ.นราธิวาส จะประสบกับปัญหาน้้าท่วม แต่ก็สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ ส่วนที่ จ.
สมุทรสาคร ทราบว่า มีประชาชนออกมาใช้สิทธิจ้านวนหนึ่ง อาจจะไม่มากเท่าที่คาดไว้แต่ก็สามารถเลือกตั้งได้ โดยพบผู้
มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 จ้านวน 1 คน จากการตรวจสอบโดยละเอียดพบว่าป่วยเป็นไข้ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 
 ทั้งนี้ เรื่องการร้องเรียนนั้นได้รับรายงานว่าทั่วประเทศ มีจ้านวน 129 เรื่อง แบ่งเป็น เรื่องร้องเรียน 122 เรื่อง 
ความปรากฏต่อ กกต.7 เรื่อง มีจังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียน 41 จังหวัด ไม่มีเรื่องร้องเรียน 35 จังหวัด ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียน
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องทุจริต ซื้อเสียง 40 เรื่อง การใส่ร้ายหาเสียง 36 เรื่อง เจ้าหน้าที่ไม่เป็นกลาง 28 เรื่อง โดยหลังจากนี้จะ
เขา้สู่การพิจารณาว่าค้าร้องเหล่านี้มีมูลเพียงพอที่จะรับไว้ด้าเนินการหรือไม่ฃ 
   อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และระมัดระวังตัวเองรวมทั้งให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และขอเน้นย้้าว่าส้าหรับผู้ที่ไม่ได้มาใช้สิทธิยังมีเวลา 7 
วันในการแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้เพ่ือป้องกันการถูกจ้ากัดสิทธิ 
 ประธานกกต.กล่าววว่า ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียน 129 เรื่อง ถือว่าเป็นจ้านวนที่ถ้าจะเอาความรู้สึกส่วนตัวจากที่ได้
ยินมาว่า ตอนปี 54 มีเยอะไหมก็น่าจะมีน้อยกว่า ส่วนการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อปี 2562 มีส้านวนที่เข้ามาถึง กกต.จ้านวน 
590 เรื่อง พิจารณาไปครบเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หวังว่าจะมีเรื่องร้องเรียนมาไม่มาก เพราะอยากจะสะท้อนให้
เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากกว่าที่ผ่านมา 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640760 
  

https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640760
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ปธ.กกต.ขอบคุณปชช.ร่วมมือใช้สิทธิ์ 
 20 ธันวาคม 2020 - 18:41 
 

 
 
ปธ.กกต.เผยการเลือกตั้งท้องถิ่น พบอุณหภูมิสูงท่ีสมุทรสาครและขอนแก่น พร้อมขอบคุณปชช.ร่วมมือใช้สิทธิ์ 
 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงภาพรวมของการเลือกตั้งท้องถิ่น
ทั้งประเทศ ว่า ที่จังหวัดนราธิวาสมีเหตุการณ์น้้าท่วมแต่ก็ยังด้าเนินการเลือกตั้งได้ ส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีประชาชนไป
ใช้สิทธิ์จ้านวนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เท่ากับที่ได้คาดการไว้ และพบคนที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 จ้านวน 1 คน ซึ่งเมื่อ
ตรวจสอบพบว่าป่วยเป็นไข้ธรรมดา ส่วนที่จังหวัดขอนแก่น จากการลงพ้ืนที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี แต่มีประชาชน
อุณหภูมิเกิน 37.5 จ้านวน 1 คน เป็นไข้ธรรมดา 
 ส่วนเรื่องร้องเรียนขณะนี้ 129 เรื่อง เรื่องร้องเรียน 122 เรื่อง ความปรากฏต่อกกต.7เรื่อง ส่วนจังหวัดที่ไม่มี
เรื่องร้องเรียนเลย 35 จังหวัด จังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียน41 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นร้องเรียนซื้อเสียง ทุจริต 40 เรื่อง เป็น
การใส่ร้ายหาเสียง 36 เรื่อง อีก 28 เรื่องเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ไม่เป็นกลาง ซึ่งทั้งหมด ก็จะน้าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาว่า
มีมูลเพียงพอ ที่จะรับไว้พิจารณาต่อหรือไม่ 
 พร้อมขอขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ส่วนใครที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ให้ไปแจ้ง
เหตุเพื่อป้องกันเรื่องการจ้ากัดสิทธิ์ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_848486/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_848486/
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ประธานกกต.ขอบคุณปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้งอบจ. เผยภาพรวมทั่วประเทศเรียบร้อยดี 
วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 17.57 น. 
 
 
 
 

 
 

ประธานกกต.ขอบคุณประชาชนออกมาเลือกตั้งอบจ. เผยภาพรวมทั่วประเทศเรียบร้อยดี หวังเรื่องร้องเรียน
จะน้อยกว่าจัดการเลือกตั้งในอดีต ย้ าเตือนใครไม่มาใช้สิทธิต้องแจ้งเหตุภายใน7วัน 

เมื่อเวลา 16.15 น.วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ จ.ขอนแก่น นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจความเรียบร้อยที่หน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 5 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านต่อ
ประดู่ เทศบาลต้าบลโนนศิลา อ.โนนศิลา ว่า ภาพรวมการเลือกตั้งนายกฯ อบจ.และสมาชิก อบจ.ทั่วประเทศ เท่าที่
ได้รับรายงานไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ แม้ที่ จ.นราธิวาส จะประสบกับปัญหาน้้าท่วม แต่ก็สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ 
ส่วนที่ จ.สมุทรสาคร ทราบว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิจ้านวนหนึ่ง อาจจะไม่มากเท่าที่คาดไว้แต่ก็สามารถเลือกตั้งได้ 
โดยพบผู้มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 จ้านวน 1 คน จากการตรวจสอบโดยละเอียดพบว่าป่วยเป็นไข้ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 

ส่วนเรื่องการร้องเรียนนั้นได้รับรายงานว่าทั่วประเทศ มีจ้านวน 129 เรื่อง แบ่งเป็น เรื่องร้องเรียน 122 เรื่อง ความ
ปรากฏต่อ กกต.7 เรื่อง มีจังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียน 41 จังหวัด ไม่มีเรื่องร้องเรียน 35 จังหวัด ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องทุจริต ซื้อเสียง 40 เรื่อง การใส่ร้ายหาเสียง 36 เรื่อง เจ้าหน้าที่ไม่เป็นกลาง 28 เรื่อง โดยหลังจากนี้จะเข้า
สู่การพิจารณาว่าค้าร้องเหล่านี้มีมูลเพียงพอที่จะรับไว้ด้าเนินการหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม ตนขอขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และระมัดระวังตัวเองรวมทั้งให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และขอเน้นย้้าว่าส้าหรับผู้ที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ ยังมีเวลา 7 
วันในการแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้เพ่ือป้องกันการถูกจ้ากัดสิทธิ 

เมื่อถามว่า หากเทียบความรุนแรงเรื่องการร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้ง ส.ส.กับ อบจ.แบบใดรุนแรง
มากกว่ากันนั้น นายอิทธิพร กล่าวว่า ยังเทียบไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียน 129 เรื่อง ถือว่าเป็นจ้านวนที่
ถ้าจะเอาความรู้สึกส่วนตัวจากท่ีได้ยินมาว่าตอนปี 54 มีเยอะไหมก็น่าจะมีน้อยกว่า ส่วนการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อปี 2562 มี
ส้านวนที่เข้ามาถึง กกต.จ้านวน 590 เรื่อง พิจารณาไปครบเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หวังว่าจะมีเรื่องร้องเรียนมาไม่
มาก เพราะอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากกว่าที่ผ่านมา 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/539917 
  

https://www.naewna.com/politic/539917
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21 ธ.ค. 2563 09:18    
กกต.ขอบคุณปชช.เลือกอบจ. เรียบร้อยดีแม้สมุทรสาครมาน้อย ย้ าไม่ใช้สิทธิแจ้งใน 7 วัน 
 
ปธ.กกต. ขอบคุณปชช.ออกมาเลือกตั้งอบจ. เผยภาพรวมทั่วประเทศเรียบร้อยดี แต่สมุทรสาคร ใช้สิทธิน้อย ย้้าใครไม่
มาใช้สิทธิต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน 

วันนี้ (20 ธ.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. กล่าวภายหลังสิ้นสุดเวลาเลือกตั้งนายกและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด( อบจ.) ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 5 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านต่อประดู่ เทศบาลต้าบล
โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น .ว่าภาพรวมการเลือกตั้งนายกฯอบจ.และสมาชิกอบจ.ทั่วประเทศ เท่าที่ได้รับรายงาน
ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ แม้ที่จ.นราธิวาสจะประสบกับปัญหาน้้าท่วมแต่ก็สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ ส่วนที่จ.
สมุทรสาคร ทราบว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิจ้านวนหนึ่งอาจจะไม่มากเท่าที่คาดไว้แต่ก็สามารถเลือกตั้งได้ โดยพบผู้มี
อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 จ้านวน 1 คน จากการตรวจสอบโดยละเอียดพบว่าป่วยเป็นไข้ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 

ส่วนเรื่องการร้องเรียนนั้นได้รับรายงานว่าทั่วประเทศ มีจ้านวน 129 เรื่อง แบ่งเป็น เรื่องร้องเรียน 122 เรื่อง 
ความปรากฏต่อกกต. 7 เรื่อง มีจังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียน 41 จังหวัด ไม่มีเรื่องร้องเรียน 35 จังหวัด ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียน
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องทุจริต ซื้อเสียง 40 เรื่อง การใส่ร้ายหาเสียง 36 เรื่อง เจ้าหน้าที่ไม่เป็นกลาง 28 เรื่อง หลังจากนี้จะเข้า
สู่การพิจารณาว่าค้าร้องเหล่านี้มีมูลเพียงพอที่จะรับไว้ด้าเนินการหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้
สิทธิเลือกตั้ง และระมัดระวังตัวเองรวมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไวรัสโค
วิด-19 และขอเน้นย้้าว่าส้าหรับผู้ที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ ยังมีเวลา 7 วันในการแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้เพ่ือป้องกัน
การถูกจ้ากัดสิทธิ 

เมื่อถามว่า หากเทียบความรุนแรงเรื่องการร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งส.ส.กับอบจ. แบบใดรุนแรง
มากกว่ากัน นายอิทธิพร กล่าวว่า ยังเทียบไม่ได้ ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียน 129 เรื่อง ถือว่าเป็นจ้านวนที่ถ้าจะเอาความรู้สึก
ส่วนตัวจากที่ได้ยินมาว่าตอนปี 54 มีเยอะไหมก็น่าจะมีน้อยกว่า ส่วนการเลือกตั้งส.ส. เมื่อปี 2562 มีส้านวนที่เข้ามาถึง 
กกต. จ้านวน 590 เรื่อง พิจารณาไปครบเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หวังว่าจะมีเรื่องร้องเรียนมาไม่มาก เพราะ
อยากจะสะท้อนให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากกว่าที่ผ่านมา 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000129803 
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เลขาฯ กกต. เผยเลือกตั้งสมุทรสาครปชช.ใช้สิทธิบางตา พบฉีกบัตร 8 จังหวัด 
20 ธันวาคม 2563 - 18:35 น. 
 

 
 
เลขาฯกกต. คาดทราบผลเลือกตั้งอบจ. ไม่เป็นทางการภายใน 24.00 น. ยอมรับสมุทรสาครประชาชนมาใช้สิทธิ
บางตา พบฉีกบัตร 8 จังหวัด 
 วันที่ 20 ธ.ค. 2563 พันต้ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงผลการ
เลือกตั้ง อบจ. หลังปิดหีบการเลือกตั้งเวลา 17.00 น. ว่า การเลือกตั้งทั่วประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกหน่วย
เลือกตั้ง สามารถเปิดหีบลงคะแนน และปิดหีบลงคะแนนได้ไม่มีปัญหา แต่ยอมรับการ การใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ของ
ประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปอย่างเบาบาง โดยคาดว่าจะสามารถสรุปผลอย่างไม่เป็นทางการ และทราบคะแนน
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดได้ประมาณ 24.00 น.ของคืนนี้ 
  โดยแต่ละอ้าเภอจะรายงานไปยังจังหวัด ก่อนที่จังหวัดจะส่งผลคะแนนมายังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ซึ่งหากการเลือกตั้งเชื่อได้ว่าเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม คาดว่าจะสามารถประกาศได้ภายใน 30 วัน แต่หากพบข้อ
ร้องเรียนก็จะต้องไต่สวน และประกาศผลให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังเปิดเผยถึงการกระท้าความผิดของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามหน่วยละเลือกต่าง  ๆ ว่า พบการฉีก
บัตรเลือกตั้ง ใน 8 จังหวัง ได้แก่ ปทุมธานี , พัทลุง , ราชบุรี , สงขลา , อุตรดิตถ์ , บึงกาฬ , อุดรธานี และอุบลราชธานี 
โดยบางจังหวัด พบเป็นการกระท้าของผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ที่เกิดความเข้าใจผิด คิดว่าจะต้องฉีกบัตร
ลงคะแนนก่อนหย่อนลงหีบบัตรเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องมีการสอบสวนมูลเหตุต่อไป 
  ส้าหรับจ้านวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด เลขาธิการ กกต. คาดว่าจะสามารถจ้านวนได้ในวันพรุ่งนี้ (21 
ธ.ค.) แต่ กกต. ตั้งเป้าผู้ที่ออกมาใช้สิทธิไว้ประมาณร้อยละ 70  
 ส่วนผู้ร้องเรียนขณะนี้พบการร้องเรียนประมาณ 140 เรื่อง ซึ่งมีทั้งเรื่องที่ส้านักงาน กกต. รับเป็นค้าร้องเพ่ือ
คัดค้านแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบมูลคดี 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452577 
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"จรุงวิทย์" แถลง ไมม่ีพื้นที่ใด  
สั่งงดเลือกตัง้ อบจ. แม้เจอ "โควิด-น้ าท่วม" 
20 ธันวาคม 2563 

 

 เลขา กกต. แถลงเดินหน้าเลือกตั้ง อบจ. พร้อมรับมือโควิด-19 และน้ าท่วม ย้ า กกต.ประจ าหน่วยมีอ านาจสั่งงด
ลงคะแนน ตามกฎหมายแต่ยังไม่มีพื้นที่ไหนใช้อ านาจ 
      พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงที่ส้านักงานกกต.ต่อการเลือกตั้ง สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และ นายก อบจ. ว่า ตนได้ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่จ.สมุทรสาคร หลังพบว่ามี
แรงงานต่างชาติ ติดเชื้อโควิด-19 กว่า 500 คน ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ประชุม และได้รับการยืนยันจาก
ผู้อ้านวยการเลือกตั้งในพ้ืนที่ ที่ได้หารือร่วมกับกรมควบคุมโรคติดต่อ ว่าสามารถจัดการเลือกตั้งได้ เพราะได้จัดมาตรการ
และพ้ืนที่เพ่ือควบคุมโรคอย่างเข้มข้น อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิ หากพบผู้มีอุณหภูมิที่สูงกว่า 37.5 จะให้ใช้สิทธิในคูหา
ถัดไป นอกจากนั้นจะท้าความสะอาดพ้ืนที่ทุก 1 ชั่วโมง ดังนั้นขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมั่นใจต่อการออไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง อย่างไรก็ด ี ตั้งแต่การเปิดให้ใช้สิทธิ 08.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ไม่พบประชาชนที่มีอุณหภูมิสูงมาใช้สิทธิใน
พ้ืนที่จ.สมุทรสาคร ส่วนกรณีที่คาดว่ากกต. พ้ืนที่จะสั่งงดการลงคะแนนหรือย้ายจุดลงคะแนน ตามกฎหมายนั้น ยังไม่ได้
รับแจ้งหรือประสาน อย่างไรก็ตามต้องฟังกกต.ในพื้นที่และ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดด้วย 
      “ในพ้ืนที่จ.สมุทรสาคร ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากพ้ืนที่พักอาศัย ตามเวลา
ที่ก้าหนดนั้น ไม่กระทบต่อการนับคะแนนเลือกตั้ง อบจ. แน่นอน แม้กระบวนการนับคะแนนจะเลยเที่ยงคืนก็ตาม เพราะ
ประกาศดังกล่าวคือการขอความร่วมมือ” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว 
       พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวด้วยว่าส้าหรับพื้นที่เลือกตั้ง ที่จ.นราธิวาส ที่พบว่ามีน้้าท่วมในหน่วยเลือกตั้ง จากรายงาน
พบว่าได้ย้ายจุดแล้ว 2 ครั้ง และผู้ใช้สิทธิตามปกติ ทั้งนี้อนุกรรมการประจ้าอ้าเภอได้ประเมินสถานการณ์ ทั้งนี้หากจะ
ย้ายจุดหรืองดลงคะแนนสามารถท้าได้ และเป็นไปตามดุลยพินิจของกรรมการประจ้าหน่วย ตามมาตรา 93 ของ
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เลือกตั้งท้องถิ่น แต่จนถึงขณะนี้ยังพบว่ามีประชาชนทะยอยมาใช้สิทธิต่อเนื่อง ทั้งนี้ กกต.ต้อง
ติดตามต่อไป 
        เลขาธิการ กกต. กล่าวด้วยว่าส้าหรับเรื่องร้องคัดค้าน นั้น ล่าสุดพบมีเรื่องทั้งหมด 129 เรื่อง และได้รับรายงาน
เพ่ิมเติมที่ จังหวัดนครปฐม โดยต้ารวจเคลื่อนที่เร็ว พร้อมผู้ตรวจการเลือกตั้ง เข้าจับกุมหัวคะแนนและอยู่ระหว่างการ
ควบคุมตัว และสอบสวน ขณะที่กกต. ต้องด้าเนินการไต่สวนว่าเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ.หรือไม่, จังหวัด
กาญจนบุรี ที่พบการแจกเงินซื้อเสียง และจับกุมหัวคะแนนได้พร้อมของกลาง และที่จังหวัดสุโขทัย. 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913194 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913194
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ถึงจะมาใช้สิทธิ์น้อยไม่มีผลการรับรองผลเลือกตั้ง เผยมี 8 จังหวัดที่ฉีกบัตร 
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 - 19:06 น. 
 

 
 
เลขากกต.เผย ปิดหีบเลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศ ไร้ปัญหา แม้พบมีฉีกบัตร 8 จว. ระบุ คนใช้สิทธิน้อยไม่มีผลเรื่องการ
รับรอง 
 เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 20 ธันวาคม ที่ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 

เลขาธิการกกต. กล่าวแสดงความพอใจภาพรวมการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(อบจ.) ทั่วประเทศที่ปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วเมื่อเวลา 17.00 น. โดยจากรายงานไม่มีจังหวัดใดที่มีปัญหา มีที่จ.

สุมทรสาครที่พบว่าผู้มาใช้สิทธิอาจจะเบาบางไปบ้างเท่านั้น และขณะนี้ทุกหน่วยเลือกตั้งอยู่ระหว่างการนับคะแนนซึ่ง

จากจ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยที่เหลือราว 600 คนก็เชื่อว่าไม่เกิน 20.00 น. การนับคะแนนจะเสร็จสิ้นและ

กรรมการประจ้าหน่วยสามารถติดประกาศผลคะแนนที่หน้าหน่วยเลือกตั้งได้ ก่อนที่จะมีการส่งผลคะแนนมารวมที่

จังหวัดซึ่งจะมีการติดป้ายเพ่ือประกาศผู้ได้รับคะแนนสูงสุดอย่างไม่เป็นทางการ คาดว่าทุกจังหวัดจะทราบผลได้ไม่เกิน 

24.00 น.ส้าหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่กกต.ตั้งเป้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 คาดว่าจะทราบในวันที่ 21 ธันวาคมว่าจะถึง

หรือไม ่

 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ส่วนการประกาศรับรองผล ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ก้าหนดว่าหากการ

เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตไม่มีเรื่องร้องเรียน กกต.สามารถประกาศรับรองผลได้ภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่หาก

พบว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านก็ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในไม่เกิน 60 วันนับแต่วัน

เลือกตั้ง อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าพบการฉีกบัตรเลือกตั้งใน 8 จังหวัด คือ ปทุมธานี พัทลุง ราชบุรี สงขลา อุตรดิตถ์ บึง

กาฬ อุดรธานี และอุบลราชธานี ซึ่งมีในบางจังหวัดคาดว่าเป็นการกระท้าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิ

เลือกตั้งครั้งแรกของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปี ที่เข้าใจว่าเมื่อกาบัตรแล้วต้องฉีกส่วนที่กาไปหย่อนในหีบบัตร 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3.jpg
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 เลขาธิการกกต.กล่าวอีกว่า ส้าหรับสถิติที่ประชาชนใช้บริการสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งอบจ.ผ่านแฟนเพจ 

ส้านักงานกกต.จ้านวน 266 ครั้ง และช่องทางสายด่วน 1444 ระหว่างวันที่ 1 -20 ธันวาคม จ้านวน 9,318 ครั้ง ส่วน

ใหญ่จะสอบถามเกี่ยวกับที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้ง ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้องท้าอย่างไร หย่อนบัตรผิดหีบท้าอย่างไร และถ้า

ลืมบัตรประชาชนท้าอย่างไร ท้าไมใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.ไม่ได้ 

 ผู้สื่อข่าวถามว่าการมาใช้สิทธิน้อยจะมีผลต่อการรับรองผลการเลือกตั้ งหรือไม่ เลขาธิการกกต. กล่าวว่า ไม่

น่าจะเกี่ยว กรณีจะมีผลต้องเป็นเป็นเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียว กฎหมายก้าหนดให้ต้องได้คะแนนเกินร้อยละ 

10 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่วนการร้องเรียนล่าสุดกกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 140 เรื่อง มีทั้งที่รับเป็นค้าร้องคัดค้าน

แล้วและที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งจ้านวนเรื่องร้องเรียน140 เรื่องถือว่าไม่เยอะเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งอบจ.ที่

ผ่านมา แต่อาจจะมีเพ่ิมเติมในภายหลังได้ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2493724 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2493724
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กกต. คาดทราบผล "เลือกตั้ง อบจ." ภายในเที่ยงคืน-พบฉีกบัตรเลือกตั้ง 8 จังหวัด 
20 ธ.ค. 2563 

 

เลขาฯกกต. คาดทราบผลเลือกตั้ง อบจ. อย่างไม่เป็นทางการภายในเที่ยงคืนวันนี้ ยอมรับสมุทรสาคร ประชาชนใช้
สิทธิบางตา พบมีการฉีกบัตรเลือกตั้ง 8 จังหวัด  
 20 ธันวาคม 2563 พันต้ารวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงผลการเลือกตั้ง 
อบจ. หลังปิดหีบการเลือกตั้งเวลา 17.00 น. ว่า การเลือกตั้งทั่วประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกหน่วยเลือกตั้ง 
สามารถเปิดหีบลงคะแนน และปิดหีบลงคะแนนได้ไม่มีปัญหา แต่ยอมรับการ การใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ของประชาชน 
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปอย่างเบาบาง โดยคาดว่า จะสามารถสรุปผลอย่างไม่เป็นทางการ และทราบคะแนนผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดได้ ประมาณ 00.00 น. ของคืนนี้ โดยแต่ละอ้าเภอ จะรายงานไปยังจังหวัด ก่อนที่จังหวัด จะส่งผลคะแนน
มายังคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ซึ่งหากการเลือกตั้งเชื่อได้ว่า เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม คาดว่า จะสามารถ
ประกาศได้ภายใน 30 วัน แต่หากพบข้อร้องเรียน ก็จะต้องไต่สวน และประกาศผลให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน  
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังเปิดเผยถึงการกระท้าความผิดของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามหน่วยละเลือกต่าง ๆ ว่า พบการฉีก
บัตรเลือกตั้ง ใน 8 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี พัทลุง ราชบุรี สงขลา อุตรดิตถ์ บึงกาฬ อุดรธานี และ อุบลราชธานี โดยบาง
จังหวัด พบเป็นการกระท้าของผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ที่เกิดความเข้าใจผิด คิดว่าจะต้องฉีกบัตรลงคะแนนก่อน
หย่อนลงหีบบัตรเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องมีการสอบสวนมูลเหตุต่อไป  
 ส้าหรับจ้านวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด เลขาธิการ กกต. คาดว่าจะสามารถจ้านวนได้ในวันพรุ่งนี้ (21 
ธ.ค.) แต่ กกต. ตั้งเป้าผู้ที่ออกมาใช้สิทธิไว้ประมาณร้อยละ 70 ส่วนผู้ร้องเรียน ขณะนี้ พบการร้องเรียนประมาณ 140 
เรื่อง ซึ่งมีท้ังเรื่องที่ส้านักงาน กกต. รับเป็นค้าร้องเพ่ือคัดค้านแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบมูลคดี 
 
อ้างอิง : 
https://www.nationtv.tv/main/content/378810651?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics 
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378810651?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378810651?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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เพ่ือไทย ลุ้น อบจ.เชียงใหม่ ตัวโก่ง คณะก้าวหน้า ยังมั่นใจได้ 10 ที่นั่ง 
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 - 19:05 น. 

 

กกต. คาดไม่เกิน 2 ทุ่ม นับคะแนนเลือกตั้ง อบจ.เสร็จ คณะก้าวหน้า ลุ้นได้ 10 ที่นั่ง เกินเป้าที่คาดไว้แค่ 5 ที่นั่ง 
ส่วนเพื่อไทย รอลุ้นคะแนนเลือกนายก อบจ.เชียงใหม่ 
 วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการปิดหีบเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศในเวลา 17.00 น. นายช้านาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า กล่าวว่า 
ภายหลังปิดหีบเลือกตั้ง คณะก้าวหน้าประเมินในเบื้องต้นว่าจะชนะเลือกตั้งนายก อบจ.ประมาณ 10 จังหวัด โดย
เบื้องต้น 
 อาทิ จ.สกลนคร จ.ฉะเชิงเทรา จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.แพร่ จ.ตาก จ.มุกดาหาร จ.ยโสธร ซึ่งได้มากกว่าที่

ประเมินไว้ในช่วงแรก ที่คาดว่าจะได้นายก อบจ.เพียง 5 ที่นั่งเท่านั้น แต่หลังจากเดินหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายเริ่มมีกระแส

ตอบรับค่อนข้างดี โดยเฉพาะเขตปริมณฑล ซึ่งอยู่ติดกับ กทม.ไม่จ้าเป็นต้องพ่ึงพาวันหยุดยาว จึงท้าให้ประชาชนซึ่งเป็น

คนรุ่นใหม่ไปใช้สิทธิได้ 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แกนน้าพรรคเพ่ือไทย ได้ให้ความส้าคัญกับการเกาะติดสนามเลือกตั้ง อบจ.เชียงใหม่เป็น
พิเศษ โดย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค ให้สัมภาษณ์ว่า ก้าลังรอลุ้นคะแนนเลือกตั้ง นายก อบจ.
เชียงใหม่ ส่วนจังหวัดอ่ืนขณะนี้นับคะแนนได้เพียง 40 – 50% คาดว่าจะทราบผลช่วงดึกวันนี้ 
 ทั้งนี้ การเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นการขับเคี่ยวระหว่างนายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร อดีต ส.ว.เชียงใหม่ ที่
นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ส่งจดหมาย และคลิปวีดีโอถึงชาวเชียงใหม่ให้เลือกนายพิชัย ต้องแข่งกับแชมป์
เก่านายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนายก อบจ.ซึ่งมีนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) ให้การสนับสนุน 
 ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงว่า พอใจภาพรวมการจัดการเลือกตั้ง 
โดยจากรายงานไม่มีจังหวัดใดที่มีปัญหา มีที่ จ.สุมทรสาครที่พบว่าผู้มาใช้สิทธิอาจจะเบาบางไปบ้างเท่านั้น และขณะนี้
ทุกหน่วยเลือกตั้งอยู่ระหว่างการนับคะแนนซึ่งจากจ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยที่เหลือราว 600 คนก็เชื่อว่าไม่เกิน 
20.00 น. 
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 การนับคะแนนจะเสร็จสิ้นและกรรมการประจ้าหน่วยสามารถติดประกาศผลคะแนนที่หน้าหน่วยเลือกตั้งได้ 
ก่อนที่จะมีการส่งผลคะแนนมารวมที่จังหวัดซึ่งจะมีการติดป้ายเพ่ือประกาศผู้ได้รับคะแนนสูงสุดอย่างไม่เป็นทางการ 
คาดว่าทุกจังหวัดจะทราบผลได้ไม่เกิน 24.00 น.ส้าหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่ กกต.ตั้งเป้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70คาดว่า
จะทราบในวันพรุ่งนี้ว่าจะถึงหรือไม่ 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ส่วนการประกาศรับรองผล ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ก้าหนดว่าหากการ
เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตไม่มีเรื่องร้องเรียน กกต.สามารถประกาศรับรองผลได้ภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่หาก
พบว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านก็ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในไม่เกิน 60 วันนับแต่วัน
เลือกตั้ง 
 นอกจากนี้ยังพบการฉีกบัตรเลือกตั้งใน 8 จังหวัด คือ ปทุมธานี พัทลุง ราชบุรี สงขลา อุตรดิตถ์ บึงกาฬ 
อุดรธานี และอุบลราชธานี ซึ่งมีในบางจังหวัดคาดว่าเป็นการกระท้าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิ
เลือกตั้งครั้งแรกของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปี ที่เข้าใจว่าเมื่อกาบัตรแล้วต้องฉีกส่วนที่กาไปหย่อนในหีบบัตร 
 ส้าหรับสถิติที่ประชาชนใช้บริการสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งอบจ.ผ่านแฟนเพจ ส้านักงานกกต.จ้านวน 266 
ครั้ง และช่องทางสายด่วน 1444 ระหว่างวันที่ 1 -20 ธ.ค. จ้านวน 9,318 ครั้ง ส่วนใหญ่จะสอบถามเกี่ยวกับที่ตั้งของ
หน่วยเลือกตั้ง ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้องท้าอย่างไร หย่อนบัตรผิดหีบท้าอย่างไร และถ้าลืมบัตรประชาชนท้าอย่างไร 
ท้าไมใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.ไม่ได้ 
 ส่วนเรื่องร้องเรียนล่าสุดกกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 140 เรื่อง มีทั้งที่รับเป็นค้าร้องคัดค้านแล้วและที่ยังอยู่
ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งจ้านวนเรื่องร้องเรียน 140 เรื่องถือว่าไม่เยอะเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งอบจ.ที่ผ่านมา แต่
อาจจะมีเพ่ิมเติมในภายหลังได้ 
 ขณะที่ สถาบันพระปกเกล้า โดยส้านักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตยและส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 
ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและภาคีเครือข่ายภาควิชาการภาคประชาสังคมทั่วประเทศ เปิดเผยผลการ
ส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนก่อนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 20 ธันวาคม 2563 
 โดยพบว่า ประชาชนให้ความสนใจต่อการเลือกตั้ง อบจ. เฉลี่ยอยู่ที่ 7.36 จากคะแนนเต็ม 10 ปัจจัยที่ใช้
พิจารณาเลือกตั้งผู้สมัคร นายก อบจ.ส่วนใหญ่ 46.8% เลือกจากนโยบายของผู้สมัคร รองลงมา 39.9% เป็นผู้สมัคร 
และชื่อพรรคการเมือง กลุ่ม/สังกัด 13.3% ค้าถามว่า ผลการเลือกตั้งจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหน 53.4% 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างแน่นอน 26.8% เห็นว่า เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก และ 19.8% แทบจะไม่
เปลี่ยนแปลง 
 ส่วนช่องทางที่ใช้ติดตามข่าวสาร ติดตามจากการหาเสียงมากท่ีสุด 47.6% รองลงมาเป็นอินเตอร์เน็ต / โซเชียล
มีเดีย Facebook, Line 21.9% ค้าบอกเล่าจากบุคคล 10.5% โทรทัศน์ 5.3% อ่ืนๆ 14.7% เมื่อถามว่า ในการเลือกตั้ง
ครั้งนี้จะมีการซื้อเสียงในเขตเลือกตั้งของท่านหรือไม่ ประชาชน 37.4% ตอบว่า “มีแน่นอน” 36.0% ตอบว่า น่าจะมี 
ในขณะที่ 22.3% ตอบว่า ไม่น่าจะมี และ 4.3% ตอบว่า ไม่มีแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-577887 
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กกต. แถลงภาพรวมจัดการเลือกตั้ง 76 จังหวัด 
20/12/2563 18:58 
 

 
 
กกต. แถลงภาพรวมจัดการเลือกตั้ง 76 จังหวัด ปิดหีบไร้ปัญหา แม้พบมีฉีกบัตร 8 จังหวัด ระบุคนใช้สิทธิน้อยไม่มี
ผลเรื่องการรับร้อง เผยเรื่องร้องเรียน 140 เรื่อง ยังน้อยกว่าเลือกตั้ง อบจ.ที่ผ่านมา 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวแสดงความพอใจภาพรวมการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั่วประเทศที่ปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วเมื่อเวลา 17.00 น. โดยจากรายงานไม่มี
จังหวัดใดที่มีปัญหา จังหวัดสมุทรสาครที่พบว่าผู้มาใช้สิทธิอาจจะเบาบางไปบ้างเท่านั้น และขณะนี้ทุกหน่วยเลือกตั้งอยู่
ระหว่างการนับคะแนนซึ่งจากจ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยที่เหลือราว 600 คน ก็เชื่อว่าไม่เกิน 20.00 น. การนับ
คะแนนจะเสร็จสิ้นและกรรมการประจ้าหน่วยสามารถติดประกาศผลคะแนนที่หน้าหน่วยเลือกตั้งได้ ก่อนที่จะมีการ
ส่งผลคะแนนมารวมที่จังหวัด ซึ่งจะมีการติดป้ายเพื่อประกาศผู้ได้รับคะแนนสูงสุดอย่างไม่เป็นทางการ คาดว่าทุกจังหวัด
จะทราบผลได้ไม่เกิน 24.00 น.ส้าหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่ กกต. ตั้งเป้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 คาดว่าจะทราบในวัน
พรุ่งนี้ว่าจะถึงหรือไม่ 
 ส่วนการประกาศรับรองผล ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ก้าหนดว่าหากการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต
ไม่มีเรื่องร้องเรียน กกต.สามารถประกาศรับรองผลได้ภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่หากพบว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต 
มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านก็ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในไม่เกิน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 
 อย่างไรกต็ามมีรายงานว่าพบการฉีกบัตรเลือกตั้งใน 8 จังหวัด คือ ปทุมธานี พัทลุง ราชบุรี สงขลา อุตรดิตถ์ บึง
กาฬ อุดรธานี และอุบลราชธานี ซึ่งมีในบางจังหวัดคาดว่าเป็นการกระท้าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิ
เลือกตั้งครั้งแรกของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปี ที่เข้าใจว่าเมื่อกาบัตรแล้วต้องฉีกส่วนที่กาไปหย่อนในหีบบัตร 
 ส้าหรับสถิติท่ีประชาชนใช้บริการสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบจ.ผ่านแฟนเพจ ส้านักงาน กกต.จ้านวน 266 
ครั้ง และช่องทางสายด่วน 1444 ระหว่างวันที่ 1 -20 ธ.ค. จ้านวน 9,318 ครั้ง ส่วนใหญ่จะสอบถามเกี่ยวกับที่ตั้งของ
หน่วยเลือกตั้ง ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้องท้าอย่างไร หย่อนบัตรผิดหีบท้าอย่างไร และถ้าลืมบัตรประชาชนท้าอย่างไร 
ท้าไมใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.ไม่ได้ 
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 เมื่อถามว่าการมาใช้สิทธิน้อยจะมีผลต่อการรับรองผลการเลือกตั้งหรือไม่ เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ไม่น่าจะ
เกี่ยว กรณีจะมีผลต้องเป็นเป็นเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียว กฎหมายก้าหนดให้ต้องได้คะแนนเกินร้อยละ 10 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 ทั้งนี้ในเรื่องการร้องเรียนล่าสุด กกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 140 เรื่อง มีทั้งที่รับเป็นค้าร้องคัดค้านแล้ว
และท่ียังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งจ้านวนเรื่องร้องเรียน 140 เรื่องถือว่าไม่เยอะเมื่อเทียบกับการเลือกตั้ง อบจ.ที่ผ่าน
มา แต่อาจจะมีเพ่ิมเติมในภายหลังได้ 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-603364 
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เลขาธิการกกต.เผยเลือกตั้ง อบจ.เรียบร้อยดี 
20 ธันวาคม 2020 - 18:51 
 

 
 
เลขาธิการกกต.เผย เลือกตั้งอบจ.เรียบร้อย คาดนับคะแนนเสร็จก่อนเที่ยงคืน 

 พันต้ารวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงผลการเลือกตั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) หลังปิดหีบการเลือกตั้ง 17.00 น. ว่า การเลือกตั้งทั่วประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุก
หน่วยเลือกตั้ง สามารถเปิดหีบลงคะแนน และปิดหีบลงคะแนนได้ไม่มีปัญหา แต่ยอมรับการ การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. 
ของประชาชน จังหวัดสมุทรสาครไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยคาดว่า จะสามารถสรุปผลอย่างไม่เป็นทางการ และ
ทราบคะแนนผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดได้ ประมาณ 24.00 น. ของคืนนี้ โดยแต่ละอ้าเภอ จะรายงานไปยังจังหวัด ก่อนที่
จังหวัด จะส่งผลคะแนนมายังกกต. ซึ่งหากการเลือกตั้งเชื่อได้ว่า เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม คาดว่า จะสามารถประกาศ
ได้ภายใน 30 วัน แต่หากพบข้อร้องเรียน ก็จะต้องไต่สวน และประกาศผลให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_848495/ 
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กกต.รับภาพรวมเลือก อบจ.ไร้ปัญหา แม้ฉีกบตัร 8 จว.ชี้ใช้สิทธิน้อยไร้ผลเร่ืองร้องเรียน 
20 ธ.ค. 2563 18:57   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 

 
 
เลขาฯ กกต. เผย ภาพรวมจัดการเลือกตั้ง 76 จว.ปิดหีบไร้ปัญหา แม้พบมีฉีกบัตร 8 จว. ระบุคนใช้สิทธิน้อยไม่มี
ผลเรื่องการรับร้อง เผยเรื่องร้องเรียน 140 เรื่อง ยังน้อยกว่าเลือกตั้ง อบจ.ที่ผ่านมา 
 วันนี้ (20 ธ.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวแสดงความพอใจภาพรวมการจัดการเลือกตั้ง
นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ ที่ปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วเมื่อเวลา 17.00 
น. โดยจากรายงานไม่มีจังหวัดใดที่มีปัญหา มีที่ จ.สุมทรสาคร ที่พบว่า ผู้มาใช้สิทธิอาจจะเบาบางไปบ้างเท่านั้น และ
ขณะนี้ทุกหน่วยเลือกตั้งอยู่ระหว่างการนับคะแนน ซึ่งจากจ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยที่เหลือราว 600 คน ก็เชื่อว่า 
ไม่เกิน 20.00 น. การนับคะแนนจะเสร็จสิ้นและกรรมการประจ้าหน่วยสามารถติดประกาศผลคะแนนที่หน้าหน่วย
เลือกตั้งได้ ก่อนที่จะมีการส่งผลคะแนนมารวมที่จังหวัด ซึ่งจะมีการติดป้ายเพื่อประกาศผู้ได้รับคะแนนสูงสุดอย่างไม่เป็น
ทางการ คาดว่า ทุกจังหวัดจะทราบผลได้ไม่เกิน 24.00 น.ส้าหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่ กกต..ตั้งเป้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 คาดว่า จะทราบในวันพรุ่งนี้ว่าจะถึงหรือไม่ 
 ส่วนการประกาศรับรองผลตามมาตรา 17 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ก้าหนดว่า หากการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต
ไม่มีเรื่องร้องเรียน กกต.สามารถประกาศรับรองผลได้ภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่หากพบว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต 
มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านก็ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม มี
รายงานว่า พบการฉีกบัตรเลือกตั้งใน 8 จังหวัด คือ ปทุมธานี พัทลุง ราชบุรี สงขลา อุตรดิตถ์ บึงกาฬ อุดรธานี และ 
อุบลราชธานี ซึ่งมีในบางจังหวัดคาดว่าเป็นการกระท้าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปี ที่เข้าใจว่าเมื่อกาบัตรแล้วต้องฉีกส่วนที่กาไปหย่อนในหีบบัตร 
 ส้าหรับสถิติท่ีประชาชนใช้บริการสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบจ.ผ่านแฟนเพจ ส้านักงาน กกต.จ้านวน 266 
ครั้ง และช่องทางสายด่วน 1444 ระหว่างวันที่ 1-20 ธ.ค. จ้านวน 9,318 ครั้ง ส่วนใหญ่จะสอบถามเกี่ยวกับที่ตั้งของ
หน่วยเลือกตั้ง ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้องท้าอย่างไร หย่อนบัตรผิดหีบท้าอย่างไร และถ้าลืมบัตรประชาชนท้าอย่างไร 
ท้าไมใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.ไม่ได้ 
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 เมื่อถามว่า การมาใช้สิทธิน้อยจะมีผลต่อการรับรองผลการเลือกตั้งหรือไม่ เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ไม่น่าจะ
เกี่ยว กรณีจะมีผลต้องเป็นเป็นเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียว กฎหมายก้าหนดให้ต้องได้คะแนนเกินร้อยละ 10 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 ทั้งนี้ ในเรื่องการร้องเรียนล่าสุด กกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 140 เรื่อง มีทั้งที่รับเป็นค้าร้องคัดค้านแล้ว
และที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งจ้านวนเรื่องร้องเรียน 140 เรื่อง ถือว่าไม่เยอะเมื่อเทียบกับการเลือกตั้ง อบจ.ที่
ผ่านมา แต่อาจจะมีเพ่ิมเติมในภายหลังได้ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000129703 
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000129703
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"เลขา กกต." พอใจผลเลือกตั้ง อบจ. หลงัพบเรื่องร้องเรียน 140 เร่ือง-ฉีกบตัร8คด ี
20 ธันวาคม 2563 

 

 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เผยพอใจภาพรวมเลือกตั้ง อบจ.76 จังหวัด คาดทราบผลเที่ยงคืน สรุปเรื่องร้องเรียน 140 เรื่อง มี
ฉีกบัตรเลือกตั้ง 8 คดี 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงเมื่อเวลา 18.00 น. หลังจากการปิด
ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และ นายก อบจ. ว่าภาพรวมของการเลือกตั้ง อบจ. 
76 จังหวัดทั่วประเทศนั้น พอใจ ส่วนการร้องเรียนเรื่องทุจริตเลือกตั้ง นั้น ยอดล่าสุดอยู่ที่ 140 เรื่องโดยส่วนใหญ่อยู่
ระหว่างตรวจสอบ เช่น จังหวัดนครราชสีมาพบการสวมสิทธิ์ ซึ่งกกต.ต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง อย่างไรก็ดี
ระหว่างการเลือกตั้ง ได้รับรายงานว่ามีผู้ที่ฉีกบัตรเลือกตั้ง เบื้องต้นจ้านวน 8 กรณี โดยเกิดที่ จ.ปทุมธานี,จ.พัทลุง, จ.
ราชบุรี, จ.สงขลา, จ.อุตรดิตถ์, จ.บึงกาฬ, จ.อุดรธานีและจ.อุบลราชธานี 
 “ส่วนจ้านวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่กกต.ตั้งเป้าไว้กว่า 70% นั้นขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานจากพ้ืนที่ ดังนั้น
คงต้องรอรายงานอีกครั้ง จากนั้นในวันที 21 ธันวาคม กกต.จะประมวลให้ทราบอีกครั้ง อย่างไรก็ตามในหน่วยเลือกตั้ง
บางพ้ืนที่อาจมีผู้ใช้สิทธิเบาบาง เพราะได้ลดจ้านวนผู้ใช้สิทธิจากเดิม 800 - 1,000 คน เป็นหน่วยละ 600 คน” พ.ต.อ.
จรุงวิทย์ กล่าว 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวด้วยว่าส่วนการนับคะแนนนั้น เชื่อว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จประมาณเที่ยงคืน จากนั้นใน
พ้ืนที่จะส่งคะแนนผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุดมายังกกต. ตามกฎหมายก้าหนดให้กกต. ประกาศผลเลือกตั้ง ภายใน 
30 วันหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต ส่วนกรณีที่พบการเลือกตั้งที่ไม่สุจริต แม้จะมีผู้ร้องเรียน
หรือไม่ก็ตามนั้น กกต.มีเวลาไต่สวนให้แล้วเสร็จ หรือจัดการเลือกตั้งใหม่ ไม่ช้ากว่า 60 วัน. 
 
อ่างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640760 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640760
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20 Dec 2020 18:56 น. 
กกต.สรุปเลือกตั้ง อบจ.ไร้ปัญหา พบฉีกบัตร 8 จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.เผยภาพรวมเลือกตั้ง อบจ. 76 จว.ไร้ปัญหา พบฉีกบัตร 8 จว. เรื่องร้องเรียน 140 เรื่อง น้อยกว่าเลือกตั้ง
อบจ.ที่ผ่านมา 
 วันนี้ (20 ธ.ค.63) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. กล่าวแสดงความพอใจภาพรวมการจัดการเลือกตั้ง
นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศที่ปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วเมื่อเวลา 17.00 น. 
โดยจากรายงานไม่มีจังหวัดใดที่มีปัญหา มีที่ จ.สุมทรสาคร ที่พบว่าผู้มาใช้สิทธิอาจจะเบาบางไปบ้างเท่านั้น และขณะนี้
ทุกหน่วยเลือกตั้งอยู่ระหว่างการนับคะแนน 
 จากจ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยที่เหลือราว 600 คน ก็เชื่อว่าไม่เกิน 20.00 น. การนับคะแนนจะเสร็จสิ้น
และกรรมการประจ้าหน่วยสามารถติดประกาศผลคะแนนที่หน้าหน่วยเลือกตั้งได้ ก่อนที่จะมีการส่งผลคะแนนมารวมที่
จังหวัดซึ่งจะมีการติดป้ายเพ่ือประกาศผู้ได้รับคะแนนสูงสุดอย่างไม่เป็นทางการ คาดว่าทุกจังหวัดจะทราบผลได้ไม่เกิน 
24.00 น.ส้าหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่กกต..ตั้งเป้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 คาดว่าจะทราบในวันพรุ่งนี้ว่าจะถึงหรือไม่ 
 ส่วนการประกาศรับรองผล ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ก้าหนดว่าหากการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต
ไม่มีเรื่องร้องเรียน กกต.สามารถประกาศรับรองผลได้ภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่หากพบว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต 
มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านก็ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในไม่เกิน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 
 อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าพบการฉีกบัตรเลือกตั้งใน 8 จังหวัด คือ ปทุมธานี พัทลุง ราชบุรี สงขลา อุตรดิตถ์ 
บึงกาฬ อุดรธานี และอุบลราชธานี ซึ่งมีในบางจังหวัดคาดว่าเป็นการกระท้าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องจากเป็นการใช้
สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปี ที่เข้าใจว่าเมื่อกาบัตรแล้วต้องฉีกส่วนที่กาไปหย่อนในหีบบัตร 
ส้าหรับสถิติท่ีประชาชนใช้บริการสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งอบจ.ผ่านแฟนเพจ ส้านักงานกกต.จ้านวน 266 ครั้ง และ
ช่องทางสายด่วน 1444 ระหว่างวันที่ 1 -20 ธ.ค. จ้านวน 9,318 ครั้ง ส่วนใหญ่จะสอบถามเกี่ยวกับที่ตั้งของหน่วย
เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้องท้าอย่างไร หย่อนบัตรผิดหีบท้าอย่างไร และถ้าลืมบัตรประชาชนท้าอย่างไร  ท้าไมใช้
สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.ไม่ได้  
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เมื่อถามว่าการมาใช้สิทธิน้อยจะมีผลต่อการรับรองผลการเลือกตั้งหรือไม่  เลขาธิการกกต. กล่าวว่า ไม่น่าจะ
เกี่ยว กรณีจะมีผลต้องเป็นเป็นเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียว กฎหมายก้าหนดให้ต้องได้คะแนนเกินร้อยละ 10 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
 ทั้งนี้ในเรื่องการร้องเรียนล่าสุดกกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 140 เรื่อง มีทั้งที่รับเป็นค้าร้องคัดค้านแล้วและ
ที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ  ซึ่งจ้านวนเรื่องร้องเรียน140 เรื่องถือว่าไม่เยอะเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งอบจ.ที่ผ่านมา 
แต่อาจจะมีเพ่ิมเติมในภายหลังได้ 
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/politics/461030 
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วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 19.10 น. 
ปิดหีบไร้ปัญหา! กกต.พอใจภาพรวมเลือกตั้ง 76 จว. คาดรู้ผลก่อนเที่ยงคืน 
 

 
 

กกต.พอใจภาพรวมจัดการเลือกตั้ง76จว.ปิดหีบไร้ปัญหา แม้พบมีฉีกบัตร8จว. รู้ผลเลือกตั้งภายในเที่ยงคืน 
ยอมรับ"สมุทรสาคร"มีผู้มาใช้สิทธิบางตา เผยมีร้องเรียน140เรื่อง 

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการ กกต.กล่าวแสดงความพอใจภาพรวมการจัดการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) ทั่วประเทศที่ปิดหีบการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วเมื่อเวลา 17.00 น.โดยจากรายงานไม่มีจังหวัดใดที่มีปัญหา แต่ที่ 
จ.สุมทรสาคร พบว่าผู้มาใช้สิทธิอาจจะเบาบางไปบ้างเท่านั้น และขณะนี้ทุกหน่วยเลือกตั้งอยู่ระหว่างการนับคะแนนซึ่ง
จากจ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยที่เหลือราว 600 คน ก็เชื่อว่าไม่เกิน 20.00 น.การนับคะแนนจะเสร็จสิ้นและ
กรรมการประจ้าหน่วยสามารถติดประกาศผลคะแนนที่หน้าหน่วยเลือกตั้งได้ ก่อนที่จะมีการส่งผลคะแนนมารวมที่
จังหวัดซึ่งจะมีการติดป้ายเพ่ือประกาศผู้ได้รับคะแนนสูงสุดอย่างไม่เป็นทางการ คาดว่าทุกจังหวัดจะทราบผลได้ไม่เกิน 
24.00 น.ส้าหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่ กกต.ตั้งเป้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 คาดว่าจะทราบในวันพรุ่งนี้ว่าจะถึงหรือไม่ 

ส่วนการประกาศรับรองผล ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ก้าหนดว่าหากการเลือก ตั้งเป็นไปโดยสุจริตไม่
มีเรื่องร้องเรียน กกต.สามารถประกาศรับรองผลได้ภายใน 30 วันนับจากวันเลือกตั้ง แต่หากพบว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต 
มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านก็ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วรับรองผลภายในไม่เกิน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง  อย่างไรก็
ตาม มีรายงานว่าพบการฉีกบัตรเลือกตั้งใน 8 จังหวัด คือ ปทุมธานี พัทลุง ราชบุรี สงขลา อุตรดิตถ์ บึงกาฬ อุดรธานี 
และอุบลราชธานี ซึ่งมีในบางจังหวัดคาดว่าเป็นการกระท้าโดยรู้เท่าไม่ ถึงการณ์ เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้ง
แรกของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปี ที่เข้าใจว่าเมื่อกาบัตรแล้วต้องฉีกส่วนที่กาไปหย่อนในหีบบัตร 

ส้าหรับสถิติที่ประชาชนใช้บริการสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบจ.ผ่านแฟนเพจ ส้านักงาน กกต.มีจ้านวน 266 
ครั้ง และช่องทางสายด่วน 1444 ระหว่างวันที่ 1 - 20 ธ.ค.จ้านวน 9,318 ครั้ง ส่วนใหญ่จะสอบถามเกี่ยวกับที่ตั้งของ
หน่วยเลือกตั้ง หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้องท้าอย่างไร ถ้าหย่อนบัตรผิดหีบท้าอย่างไร และถ้าลืมบัตรประชาชนท้า
อย่างไร ท้าไมใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.ไม่ได้ 
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เมื่อถามว่ าจ้านวนผู้มาใช้สิทธิน้อยจะมีผลต่อการรับรองผลการเลือกตั้งหรือไม่ เลขาธิการ กกต.กล่าวว่า ไม่น่าจะ
เกี่ยว ซึ่งจะมีผลในกรณีที่ต้องเป็นเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียวนั้น กฎหมายก้าหนดให้ต้องได้คะแนนเกินร้อยละ 
10 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เลขาธิการ กกต.เผยว่า ล่าสุดทาง กกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 140 เรื่อง มีทั้งที่รับเป็นค้าร้องคัดค้านแล้วและ
ที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซ่ึงจ้านวนเรื่องร้องเรียน 140 เรื่อง ถือว่าไม่เยอะเมื่อเทียบกับการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งที่ผ่าน
มา แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะมีจ้านวนเพิ่มเติมในภายหลังได้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/539950 
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19:32 | 20 ธันวาคม 2563  
กกต.สรุปเลือกตั้ง อบจ. "ฉีกบัตร 8 จังหวัด - ร้องเรียน 140 เรื่อง" 
  

 
 
เลขาธิการ กกต. แถลงภาพรวมการเลือกตั้ง อบจ. พบเรื่องร้องเรียน 140 เรื่อง และการกระท าผิด 8 คดี เป็นการ
ฉีกบัตรเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คาดไม่เกินเที่ยงคืนนี้รู้ผลคะแนนสูงสุดของ
แต่ละจังหวัด 

วันนี้ (20 ธ.ค.2563) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.แถลงข่าวการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยระบุว่า การ
เลือกตั้ง อบจ.ในวันนี้ 96,191 หน่วย ปิดหีบเรียบร้อยแล้ว โดยแต่ละจังหวัดคาดว่าจะทราบผลคะแนนสูงสุดของแต่ละ
จังหวัดไม่เกิน 24.00 น. หลังจากนั้น แต่ละจังหวัดจะน้าคะแนนส่งผลไปที่ กกต. ก่อนที่ กกต.จะประกาศผลการเลือกตั้ง 
ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น หลังตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม ซึ่งต้องประกาศผลภายใน 30 
วัน แต่หากพบข้อร้องเรียน ก็จะต้องไต่สวน และประกาศผลให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

ส้าหรับภาพรวมการกระท้าความผิดที่หน่วยเลือกตั้ง มีการฉีกบัตรเลือกตั้ง 8 คดี รวม 8 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี 
พัทลุง ราชบุรี สงขลา อุตรดิตถ์ บึงกาฬ อุดรธานี อุบลราชธานี โดยพบลักษณะผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก อายุ 18 ปี หลัง
รับบัตรมาในลักษณะพับ หลังกาบัตรแล้วก็ฉีกบัตรเหลือส่วนที่ตัวเองกาหย่อนลงบัตร ซึ่งถือว่ากระท้าไปด้วยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์  

ส่วนจ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คาดว่าจะสามารถประเมินได้ในวันพรุ่งนี้ แต่ กกต.คาดว่ามีผู้มาใช้สิทธิประมาณ 
70% ส่วนเรื่องร้องเรียนล่าสุด พบแล้ว 140 เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ อย่างกรณีนครราชสีมามีการสวมสิทธิ 
กกต.อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่เช่นกัน ขณะที่กรณีซื้อเสียง เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้แจกเงินซื้อเสียงแล้ว หลังจากนี้จะเข้า
สู่กระบวนการไต่สวนว่าเกี่ยวพันกับผู้สมัครคนใดตามกระบวนการทางกฎหมาย 
 
อ้างอิง  : https://news.thaipbs.or.th/content/299413 
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วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 20:13 น. 
ร้องเรียน 140 เรื่อง-8 จว.ฉีกบัตร! กกต.พอใจภาพรวมเลือกตั้ง อบจ.-คู่ชิงหลายจังหวัดสูสี 

 

 
 

กกต.สรุปภาพรวมจัดเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ เผยพอใจ ไม่มีรายงานจังหวัดมีปัญหา แต่มี 8 จังหวัดมีฉีกบัตร
เลือกตั้ง ส่วนใหญ่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีร้องเรียนเบื้องต้น 140 เรื่อง-ถือว่าไม่เยอะถ้าเทียบครั้งก่อน - พีเน็ตอ้างพบ
ทุจริตเลือกตั้ง 18 จว. ช่วงคืนหมาหอนมากสุด - เชียงใหม่ ‘อดีต ส.ว.ก๊อง-บุญเลิศ’สูสี-‘ตู่ นันทิดา-ค ารณวิทย์’ทิ้ง
ห่างคู่แข่งเยอะ นครปฐม จิรวัฒน์ น าหลายหน่วย  

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563 เวลา 18.00 น. ที่ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงภาพรวมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ ที่มีการปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งไปแล้วเมื่อวันที่ 17.00 น. และขณะนี้อยู่ระหว่างการ
นับคะแนนว่า ภาพรวมพอใจ โดยจากรายงานไม่มีจังหวัดใดที่มีปัญหา แต่ที่ จ.สุมทรสาคร พบว่า ผู้มาใช้สิทธิอาจจะเบา
บางไปบ้างเท่านั้น ขณะนี้ทุกหน่วยเลือกตั้งอยู่ระหว่างการนับคะแนน จากจ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยที่เหลือราว 
600 คน เชื่อว่าไม่เกิน 20.00 น.การนับคะแนนจะเสร็จสิ้น และกรรมการประจ้าหน่วยสามารถติดประกาศผลคะแนนที่
หน้าหน่วยเลือกตั้งได้ ก่อนที่จะมีการส่งผลคะแนนมารวมที่จังหวัด โดยจะมีการติดป้ายเพื่อประกาศผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
อย่างไม่เป็นทางการ คาดว่าทุกจังหวัดจะทราบผลได้ไม่เกิน 24.00 น.ส้าหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่ กกต.ตั้งเป้าไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 คาดว่าจะทราบในวันพรุ่งนี้ว่าจะถึงหรือไม ่
พบมี 8 จังหวัดมีคนฉีกบัตรเลือกตั้ง ส่วนใหญ่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่า การประกาศรับรองผล ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ ก้าหนดว่าหากการ
เลือก ตั้งเป็นไปโดยสุจริตไม่มีเรื่องร้องเรียน กกต.สามารถประกาศรับรองผลได้ภายใน 30 วันนับจากวันเลือกตั้ง แต่หาก
พบว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านก็ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วรับรองผลภายในไม่เกิน 60 วัน
นับแต่วันเลือกตั้ง อย่างไรก็ดีมีรายงานว่าพบการฉีกบัตรเลือกตั้งใน 8 จังหวัด คือ ปทุมธานี พัทลุง ราชบุรี สงขลา 
อุตรดิตถ์ บึงกาฬ อุดรธานี และอุบลราชธานี มีบางจังหวัดคาดว่าเป็นการกระท้าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องจากเป็นการ
ใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปี ที่เข้าใจว่าเมื่อกาบัตรแล้วต้องฉีกส่วนที่กาไปหย่อนในหีบบัตร 
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เมื่อถามว่าจ้านวนผู้มาใช้สิทธิน้อยจะมีผลต่อการรับรองผลการเลือกตั้งหรือไม่ เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ไม่
น่าจะเกี่ยว จะมีผลในกรณีที่ต้องเป็นเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียวนั้น กฎหมายก้าหนดให้ต้องได้คะแนนเกินร้อย
ละ 10 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
มีเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น 140 เรื่อง-ถือว่าไม่เยอะถ้าเทียบครั้งก่อน 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ กกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 140 เรื่อง มีทั้งที่รับเป็นค้าร้องคัดค้าน
แล้วและท่ียังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ จ้านวนเรื่องร้องเรียน 140 เรื่อง ถือว่าไม่เยอะเมื่อเทียบกับการเลือกตั้ง อบจ.ครั้ง
ที่ผ่านมา แต่อาจจะมีจ้านวนเพิ่มเติมในภายหลังได้ 
พีเน็ต อ้างตรวจสอบพบมีทุจริตเลือกตั้ง 18 จว.-มากสุดเกิดขึ้นช่วงคืนหมาหอน 

วันเดียวกัน มูลนิธิองค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตย (P-NET) ออกแถลงการณ์ กรณีตรวจสอบพบการทุจริต
เลือกตั้ง อบจ. ผ่านเครือข่ายทั่วประเทศที่อุทิศเป็นพลเมืองอาสา โดยไม่ได้รับการสนับสนุนจาก กกต.แต่อย่างใด ท้าให้
เป็นอุปสรรคท้าให้ไม่สามารถตรวจสอบการเลือกตั้งได้อย่างเต็มพ้ืนที่ ด้วยข้อจ้ากัดในการตรวจสอบการเลือกตั้ง อย่างไร
ก็ดี พีเน็ต พบว่า มีการทุจริตในหลายพ้ืนที่ จากรายงานการรับแจ้งเหตุทางอีเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการทุจริตการ
เลือกตั้ง ที่รายงานเข้ามาในช่วงวันที่ 18 -20 ธ.ค. 2563 พบว่า มีจ้านวน 29 ราย จาก 18 จังหวัด ทั่วทุกภาค คือ 
สมุทรปราการ นครนายก นครราชสีมา พิษณุโลก ก้าแพงเพชร เชียงใหม่ นครปฐม นครสวรรค์ บุรีรัมย์  
พระนครศรีอยุธยา พะเยา ระยอง สงขลา สระบุรี สระแก้ว สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อุบลราชธานี 

เหตุการณ์ส่วนใหญ่ เกิดขึ้นในวันที่ 19 ธ.ค. 2563 ในช่วงเวลา 16.00-19.00 น.ที่เป็นเรื่องการแจกเงินซื้อเสียง 
28 ราย ก้านันผู้ใหญ่บ้าน วางตัวไม่เป็นกลาง 7 ราย การสัญญาว่าจะให้ 4 ราย และ ข้าราชการวางตัวไม่เป็นกลาง 3 
ราย จ้านวนเงินที่ใช้ในการซื้อเสียง มีตั้งแต่ 50 บาท จนถึง 500 บาท โดย ร้อยละ 25.9 ระบุว่ามีการซื้อเสียง 500 บาท 
รองลงมา ร้อยละ 18.5 ระบุว่ามีเงินซื้อเสียง 100 และ 200 บาท และ ร้อยละ 17.9 ระบุว่ามีเงินซื้อเสียง 300 บาท 

พฤติกรรมอื่นที่ระบุ เช่น มีการระบุว่ามีการแจกเงินทั้งหมู่บ้าน 1 ราย มีหัวคะแนน ควบคุม ข่มขู่ ผู้มาใช้สิทธิ 5 
ราย มีการขนคนมาใช้สิทธิ 2 ราย กรรมการประจ้าหน่วยวางตัวไม่เป็นกลาง 1 ราย และให้ลงคะแนนโดยไม่ตรวจบัตร
ประชาชน 1 ราย มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนและเลือกหัวคะแนนและเลือกบ้านไปทาน พร้อมขอให้เลือกหมายเลขของตน 

ผู้แจ้งเหตุยังได้ส่งภาพหลักฐานและคลิปวีดิโอมาให้ และมีจ้านวนหนึ่งพร้อมให้การเป็นพยานในกรณีที่ กกต.
สามารถรับรองเรื่องการรักษาความลับและรับประกันความปลอดภัย  พีเน็ต ระบุด้วยว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ มี
ความส้าคัญที่จะมีส่วนช่วยท้าให้ท้องถิ่นใช้อ้านาจตัดสินใจจัดการตนเองได้อย่างแท้จริง หากการเลือกตั้งเป็นไปอย่าง
สุจริต เที่ยงธรรม แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่า กกต.ไม่ให้ความส้าคัญกับความพยายามที่จะท้าให้การเลือกตั้งสุจริต เที่ยง
ธรรม ทั้งที่มีกลไก งบประมาณ อีกทั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ที่ไม่ทราบว่ามีผลงานจับผิดทุจริตอะไรบ้าง  กกต. จึงไม่
สามารถจัดการการทุจริต เอาผิดผู้ท้าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

พีเน็ต ยังได้ร่วมกับภาคีไม่ว่าจะเป็น สภาองค์กรชุมชน สถาบันการศึกษา จัดกิจกรรมเพ่ือช่วยผลักดันพัฒนา
คุณภาพการเลือกตั้งท้องถิ่น ด้วยการขับเคลื่อนให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นโอกาสที่ชุมชนผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้งมีพ้ืนที่น้าเสนอ
นโยบายที่ต้องการต่อผู้สมัครด้วยหวังว่าจะเป็นส่วนช่วยให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ ใช้เสียงอย่างมีคุณค่า ก้าวพ้น
อิทธิพลของการซื้อเสียง จากการใช้อ้านาจหรือเงินตรา 
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ส้าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมาถึง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง อบต. เทศบาล กรุงเทพฯ พัทยา มูลนิธิองค์กร
กลาง ฯ ขอเรียกร้อง กกต. ให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมขององค์การเอกชน ประชาสังคม สภาองค์กรชุมชนในการ
ตรวจสอบการเลือกตั้งเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สุจริต เที่ยงธรรม และรณรงค์สร้างการเรียนรู้ให้การใช้
สิทธิ์ใช้เสียงเป็นไปเพ่ือคุณค่าในอธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริง 
เชียงใหม่ ‘อดีต ส.ว.ก๊อง-บุญเลิศ’สูสี-‘ตู่ นันทิดา-ค ารณวิทย์’ทิ้งห่างคู่แข่งเยอะ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการปิดหีบลงคะแนนรับสมัครเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ.ทั่วประเทศ ขณะนี้ 
กกต.จังหวัดอยู่ระหว่างการนับคะแนน โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นการนับ และส่งผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการมาให้ กกต.
ส่วนกลางรวบรวม และจะมีการเผยแพร่ผลคะแนนอีกครั้งในวันที่ 21 ธ.ค. 2563 

ทั้งนี้ในส่วนจังหวัดใหญ่ ๆ ที่น่าสนใจ เช่น จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 
3 กลุ่มผึ้งหลวง อดีตนายก อบจ.นนทบุรี 3 สมัย มีคะแนนน้านายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ ผู้สมัครหมายเลข 1 จากคณะ
ก้าวหน้าเล็กน้อย ขณะที่นายฉลอง เรี่ยวแรง หมายเลข 2 อดีต ส.ส.นนทบุรี ลงสมัครในนามกลุ่มพลังนนท์ ยังมีคะแนน
ตามมาเป็นล้าดับที่ 3 

ส่วน จ.เชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรืออดีต ส.ว.ก๊อง ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 1 จากพรรคเพ่ือ
ไทย และนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนายก อบจ.เชียงใหม่ หลายสมัย หมายเลข 2 ในนามกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม 
คะแนนยังสูสี 

ส่วน จ.สมุทรปราการ นางนันทิดา แก้วบัวสาย หรือตู่ อดีตภรรยานายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ผู้สมัครนายก อบจ. 
หมายเลข 1 ในนามกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ยังมีคะแนนน้าผู้สมัครรายอื่นเยอะ 

เช่นเดียวกับที่ จ.ปทุมธานี พล.ต.ท.ค้ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีต ผบช.น. ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 2 มี
คะแนนน้าผู้สมัครรายอื่นเยอะเหมือนกัน 

จ.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์  นักธุรกิจ ผู้สมัคร นายก อบจ. หมายเลข 2 มีคะแนนน้า นายพเยาว์ 
เนียะแก้ว อดีต นายก อบจ. และนายชัชวาล นันทะสาร คณะก้าวหน้า ในหลายหน่วยเลือกตั้ง  
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews-news/94366-isranews-713.html 
  

https://www.isranews.org/article/isranews-news/94366-isranews-713.html
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20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 20:44 น.    
กกต. พอใจภาพรวมเลือกตั้ง  
อบจ.ทั่วปท.ฟุ้งเรื่องร้องเรียนน้อยกว่าครั้งก่อน 
 

 
 

20 ธ.ค.63-ที่ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.  
สรุปภาพรวมการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศว่า พอใจภาพรวมการ
จัดการเลือกตั้งนายกและส.อบจ. โดยจากรายงานไม่มีจังหวัดใดที่มีปัญหา มีที่จ.สมุทรสาครที่พบผู้มาใช้สิทธิอาจจะเบา
บางไปบ้างเท่านั้น และขณะนี้ทุกหน่วยเลือกตั้งอยู่ระหว่างการนับคะแนนซึ่งจากจ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยที่เหลือ
ราว 600 คน การนับคะแนนจะเสร็จสิ้นและกรรมการประจ้าหน่วยสามารถติดประกาศผลคะแนนที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง
ได้ ก่อนที่จะมีการส่งผลคะแนนมารวมที่จังหวัดซึ่งจะมีการติดป้ายเพ่ือประกาศผู้ได้รับคะแนนสูงสุดอย่างไม่เป็นทางการ 
คาดว่าทุกจังหวัดจะทราบผลได้ไม่เกิน 24.00 น.ส้าหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่กกต.ตั้งเป้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70คาดว่าจะ
ทราบในวันที่ 21ธ.ค.ว่าจะถึงหรือไม่ 

ส่วนการประกาศรับรองผล ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ก้าหนดว่าหากการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต
ไม่มีเรื่องร้องเรียน กกต.สามารถประกาศรับรองผลได้ภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่หากพบว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต 
มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านก็ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในไม่เกิน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง  อย่างไรก็ตามมี
รายงานว่าพบการฉีกบัตรเลือกตั้งใน 8 จังหวัด คือ ปทุมธานี พัทลุง ราชบุรี สงขลา อุตรดิตถ์ บึงกาฬ อุดรธานี และ
อุบลราชธานี ซึ่งมีในบางจังหวัดคาดว่าเป็นการกระท้าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปี ที่เข้าใจว่าเมื่อกาบัตรแล้วต้องฉีกส่วนที่กาไปหย่อนในหีบบัตร 

ส้าหรับสถิติที่ประชาชนใช้บริการสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งอบจ.ผ่านแฟนเพจ ส้านักงานกกต.จ้านวน 266 
ครั้ง และช่องทางสายด่วน 1444  ระหว่างวันที่ 1 -20 ธ.ค. จ้านวน 9,318 ครั้ง  ส่วนใหญ่จะสอบถามเกี่ยวกับที่ตั้งของ
หน่วยเลือกตั้ง  ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้องท้าอย่างไร หย่อนบัตรผิดหีบท้าอย่างไร และถ้าลืมบัตรประชาชนท้าอย่างไร 
ท้าไมใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.ไม่ได้   

ถามว่าการมาใช้สิทธิน้อยจะมีผลต่อการรับรองผลการเลือกตั้งหรือไม่ เลขาธิการกกต. กล่าวว่า ไม่น่าจะเกี่ยว 
กรณีจะมีผลต้องเป็นเป็นเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียว กฎหมายก้าหนดให้ต้องได้คะแนนเกินร้อยละ 10 ของผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  ทั้งนี้ในเรื่องการร้องเรียนล่าสุดกกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 140 เรื่อง มีทั้งที่รับเป็นค้าร้องคัดค้าน
แล้วและที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ  ซึ่งจ้านวนเรื่องร้องเรียน140 เรื่องถือว่าไม่มากเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งอบจ.ที่
ผ่านมา แต่อาจจะมีเพ่ิมเติมในภายหลังได้ 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/87481 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/87481
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20 ธ.ค. 2020การเมือง  
กกต. แถลงเปิดหน่วยเลือกตั้ง อบจ. 76 จังหวัด จับหัวคะแนนซื้อเสียง 3 จว. 
 

 
 

เลือกตั้งอบจ 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการส้านักงาน กกต. แถลงภาพรวมการเปิดลงคะแนนเลือกตั้ง
นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  โดยภาพรวมทุกหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 96,191 
หน่วยเลือกตั้ง ส่วนใน จ.สมุทรสาคร กกต.ได้ติดตามสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อค่้าวานนี้ เพราะเกรงว่าจะต้องใช้มาตรา 94 
พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น แต่ทางคณะกรรมการควบคุมโรคของ จ.สมุทรสาคร ยืนยันว่าสามารถจัดการเลือกตั้งได้ 
เนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของ กกต.ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่กระจายเชื้อ และมีการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
เช่นเดียวกับท่ีจัดเลือกตั้ง ส.ส.ล้าปาง และสมุทรปราการ 

ส่วนพื้นที่จ.นราธิวาส มีรายงานว่า มีหน่วยเลือกตั้งที่ประสบอุทุกภัย แม้ว่าจะย้ายที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งมาแล้ว 
2 ครั้งแต่การเปิดหน่วยในช่วงเช้าก็ยังมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ ซึ่งคณะอนุกรรมการอ้าเภอ และผอ.กกต.
จังหวัดก้าลังลงพ้ืนที่ตรวจสอบว่าเหตุน้้าท่วมจะเป็นปัญหาต่อการลงคะแนนเลือกตั้งเพียงใด แต่ทั้งนี้อ้านาจในการระงับ
การเลือกตั้งเป็นของประธานกรรมการประจ้าหน่วยซึ่งกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น มาตรา 93 เปิดช่องให้ใช้ประธาน
กรรมการประจ้าหน่วยใช้ดุลยพินิจสั่งงดลงคะแนนได้ แล้วแจ้งต่อผอ.กกต. ก่อนที่จะก้าหนดวันลงคะแนนใหม่ภายใน 15 
วันนับแต่เหตุนั้นหมดไป 

ส้าหรับเรื่องร้องเรียนเมื่อวานมีรายงานเข้ามาล่าสุดรวม 129 เรื่องใน 41 จังหวัด โดย จ.นครปฐม ชุดเคลื่อนที่
เร็วและต้ารวจ รวมถึงผู้ตรวจการเลือกตั้ง ได้เข้าจับกุมหัวคะแนน พร้อมของของกลางเงินซื้อเสียง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
สอบสวนของต้ารวจ ในส่วนของ กกต. จะมีการตั้งกรรมการขึ้นไต่สวนว่าเกี่ยวข้องกับผู้สมัครหรือไม่ ส่วนที่ จ.กาญจนบุรี 
มีการจับกุมผู้ซื้อเสียง รวมถึง จ.สุโขทัย 
 
อ้างอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/arrest-election 
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21 ธันวาคม 2563 00:10 น.    
กกต.เล็งเช็กบิล เลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 

“กกต.”เปิดหน่วยเลือกตั้ง อบจ. 76 จังหวัด ระบุภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่ “จนท.” พบซื้อเสียง
“นครปฐม-กาญจนบุรี-สุโขทัย” ด้าน “จุรินทร์” เชื่อการเมืองปีหน้าเบาลง หากไม่มีใครสร้างเงื่อนไข “วันชัย”แนะ
ใช้อ านาจ 3 เสาหลัก “ประธานรัฐสภา-นายกฯ-ผบ.เหล่าทัพ” จับมือสร้างสมานฉันท์จริงจัง จี้ยกเลิกพิธีกรรมเขียน
รายงานไร้ประโยชน์ “ซูเปอร์โพล” เผยวิกฤตชาติเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวผลประโยชน์ 

เมื่ อวันที่  20 ธ .ค.63 นายจุ รินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  หั วหน้าพรรคประชาธิปัตย์  รองนายกรัฐมนตรี  
 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการแก้ปัญหา ของรัฐบาลในปีหน้า ว่า ถ้าไม่มีใครไปสร้าง
เงื่อนไขอะไรเพ่ิมเติมไปจากที่เป็นอยู่ สถานการณ์ก็น่าจะเบาบางลงได้ โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ทุกฝ่ายก็จับตา
ดูก็จะเป็นเรื่องที่มีจะความส้าคัญ ซึ่งตนไม่อยากให้สะดุดและไม่อยากให้มีอุปสรรคอะไร เพราะถ้าเกิดปัญหาก็จะกลาย 
เป็นการสร้างเงื่อนไขทางการเมืองโดยไม่จ้าเป็นให้เกิดขึ้นและอาจไปผสมโรงกับเรื่องอ่ืนๆได้ 

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความในเพจ เฟซบุ๊ก เกี่ยวการสร้างความปรองสมานฉันท์ว่า คุณจะ
แก้รัฐธรรมนูญให้ดีเลิศประเสริฐศรีอย่างไร หรือจะแก้โควิดให้สงบเรียบร้อยได้ดีแค่ไหน แต่ถ้าแก้ปัญหาเรื่องความ
ปรองดองสมานฉันท์ไม่ได้ประเทศก็ล้มและเดินหน้าต่อไปไม่ได้ เหมือนคนสะดุดขาตัวเอง เรื่องปรองดองสมานฉันท์เป็น
เรื่องใหญ่ของประเทศ ความขัดแย้งเป็นสิบๆปีที่ผ่านมาก็เพราะความแตกแยกแตกสามัคคี ทุกคนรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ใหญ่แต่ท้าเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องเล่น ท้ากันเป็นแค่พิธีกรรมเท่านั้น ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาก็ได้ท้าเรื่องนี้เหมือนกันคือตั้ง
กรรมการสมานฉันท์แล้วเชิญคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ท้ารายงานเป็นปึกๆแล้วก็บอกว่าได้ท้าเรื่อง
ปรองดองสมานฉันท์แล้ว แม้แต่ในรัฐธรรมนูญปี 60 เขียนไว้ในเรื่องปฏิรูปประเทศก็มีเรื่องปรองดองสมานฉันท์ด้วย
เช่นกัน สรุปว่าท้ากันเป็นพิธีกรรมและความปรองดองสมานฉันท์ก็อยู่ในกระดาษเท่านั้น แต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เกิดขึ้น
จริง เคยค้นหาสาเหตุกันไหมว่าท้าไมมันไม่สามารถท้าได้หรือสักแต่ว่าพูดกันไว้ให้ดูดีเท่านั้นเอง” 

 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201221/64c758e1835cda53f4490aade14c5cc5c2b736f25dd458acc994c15d940856ea.jpg?itok=_1iHeU-f
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“เรื่องนี้ผมพูดมาโดยตลอด แม้แต่ในรัฐสภาและรัฐบาลนี้ว่าการปรองดองสมานฉันท์จะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากผู้มี
อ้านาจแต่ละภาคส่วนอย่างแท้จริง ไม่ใช่ท้าเหมือนวิธีการเก่าๆที่เขาท้ากันมาและก็คงจะไม่เก่ียวกับตัวบุคคลว่าใครจะมา
เป็นกรรมการสมานฉันท์และก็ไม่เกี่ยวกับสัดส่วนของ พรรคการเมืองใดหรือกลุ่มการเมืองหรือคู่ขัดแย้งใด ความ
ปรองดองสมานฉันท์จะเกิดขึ้นได้มาจากความตั้งใจของผู้มีอ้านาจที่แท้จริง คืออ้านาจจากการเมือง อ้านาจจากรัฐบาล 
และอ้านาจจากฝ่ายความมั่นคง ทั้ง 3 ส่วนนี้ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง รัฐสภาต้องโดยประธานรัฐสภา รัฐบาลต้องโดย
นายกรัฐมนตรี และผบ.เหล่าทัพ ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้และสามารถสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ได้ ลองจ้าลองรูปแบบจากกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมาใช้ในเรื่องสมานฉันท์ก็น่าจะได้ เพราะ
กรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีองค์ประกอบครบจากทุกภาคส่วนถึงเวลาแล้วที่ผู้มีอ้านาจทุกภาคส่วนจะได้รวมพลังท้างาน
เรื่องนี้ให้เป็นมรรคเป็นผล เลิกกันเสียที วิธีการเก่าๆ รายงานแบบเดิมๆ วนเวียนกันไปวนเวียนกันมา ไม่ก้าวหน้าเสียที 
คงต้องท้ากันแบบใหม่ วิธีการใหม่ ให้มีเป้าหมายสัมฤทธิ์ผล ผมเชื่อว่าใครท้าส้าเร็จได้ คนนั้นจะเป็นวีรบุรุษของประเทศที่
น้ามาซึ่งความสงบเรียบร้อย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามที่พูดกันมาตลอด” 

ขณะที่ ส้านักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลส้ารวจ เรื่อง ลุงตู่จบ คนโกงรอด พบร้อยละ 96.8 รู้สึกแย่ ที่ติดต่อ
ราชการกับเจ้าหน้าที่รัฐ ของส่วนราชการต่าง ๆ เพราะเกียร์ว่าง ปล่อยปละละเลยปัญหา ร้องเรียนไปก็เท่านั้น ไม่จริงจัง
ช่วยเหลือราษฎร เก็บเก่ียวผลประโยชน์ ในขณะที่ร้อยละ 96.1 ระบุระบบเงินใต้โต๊ะ ฟอกตัวแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิด
กฎหมาย ต้นเหตุ โควิดรอบใหม่ และร้อยละ 95.5 ระบุต้นตอปัญหาวิกฤตชาติ ที่จริง อยู่ที่ เจ้าหน้าที่รัฐและส่วนราชการ 
ปล่อยปละละเลยหน้าที่ ร้อยละ 93.8 ระบุมีการเรียกรับผลประโยชน์ เงินใต้โต๊ะ อยู่ทั่วไป และร้อยละ 91.2 ระบุ มีการ
ซื้อขายต้าแหน่งกันจริง เช่น 400 ล้านบาท กับต้าแหน่งระดับสูงของกระทรวง เป็นต้น 

ส่วนที่ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการส้านักงาน กกต. แถลง
ภาพรวมการเปิดลงคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ว่า ภาพรวม ทุกหน่วย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 96,191 หน่วยเลือกตั้ง ส่วนใน จ.สมุทรสาคร ที่มีประชาชนติดเชื้อโควิด-19 และสั่งล็อก
ดาวน์ ทางคณะกรรมการควบคุมโรคของ จ.สมุทรสาคร ได้ยืนยันว่าสามารถจัดการเลือกตั้งได้ เนื่องจากหน่วยเลื อกตั้ง
ของ กกต. ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่กระจายเชื้อ ส่วนเรื่องร้องเรียนพบ 129 เรื่องใน 41 จังหวัด โดย จ.นครปฐม ชุดเคลื่อนที่เร็ว
และต้ารวจ รวมถึงผู้ตรวจการเลือกตั้ง ได้เข้าจับกุมหัวคะแนน พร้อมของกลางเงินซื้อเสียง โดยกกต.จะมีการตั้ง
กรรมการขึ้นไต่สวนว่าเกี่ยวข้องกับผู้สมัครหรือไม่ ส่วนที่ จ.กาญจนบุรีและจ.สุโขทัย ได้จับกุมผู้ซื้อเสียง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/205868 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/205868
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21 ธ.ค. 2563,07:33น. 
เลือกตั้ง อบจ.พบร้องเรียนทุจริต 140 เรื่อง 
 

 
 

กกต.สรุปภาพรวม เลือกตั้งอบจ.พบร้องเรียนทุจริต 140 เรื่อง คาดรู้ผลไม่เป็นทางการวันนี้ ขณะที่ผลการ
เลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่ ที่หลายฝ่ายจับตามอง แม้ยังไม่เป็นทางการ เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร 
ผู้สมัครในนามพรรคเพ่ือไทย เอาชนะ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนายก อบจ. กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ด้วยคะแนนทิ้ง
ห่างเกือบ 1 แสนคะแนน 

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ ส.ว.ก๊อง ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ ของพรรคเพ่ือไทย ประกาศชัยชนะ โดยมี
แกนน้าพรรค หลายคนร่วมแสดงความยินดี หลังทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ว่า นายพิชัย ได้รับคะแนน
เสียงเป็นอันดับหนึ่ง กว่า 421,426คะแนน เอาชนะ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ผู้สมัคร กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม อดีตนายก 
อบจ.เชียงใหม่ ที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่สอง กว่า 353,010 คะแนน นายพิชัย ขอบคุณ และพร้อมจะท้าหน้าที่ตามที่
ประชาชนไว้วางใจ พร้อมแสดงความเสียใจกับผู้สมัครคนอ่ืน ๆ 
“วิทยา คุณปลื้ม” นั่งนายก อบจ.ชลบุรี 

ส่วนที่จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม เปิดบ้านใหญ่แสนสุข กล่าวเปิดใจหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็น
ทางการว่า มีคะแนนน้าในศึกเลือกตั้งนายก อบจ.ชลบุรี ว่า ขอบคุณประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ เชื่อว่าประชาชน
ตื่นตัวทางการเมืองมาก ส้าหรับเผยปัจจัยที่ชนะว่า ประชาชนยังไว้วางการท้างาน นโยบายที่ดี รวมถึงการประสานงาน
กับองค์ส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ และระดับชาติ นอกจากนั้นผลคะแนนยังตอกกลับข้อครหาที่คณะก้าวหน้ากล่าวอ้างว่า ตระกูล
ตนเองคือบ้านใหญ่อยู่ได้เพราะอิทธิพลนั้น ไม่เป็นความจริง แต่ที่ยังได้อยู่ต่อเพราะประชาชนไว้ใจ 
นันทิดา-บิ๊กแจ๊ด"ได้ เฮชิงอบจ.เดือด 

ส่วนที่จังหวัดอ่ืนๆที่น่าสนใจ เริ่มที่ปทุมธานี บิ๊กแจ๊ด พล.ต.ท.ค้ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ทีมคนรักปทุม มีคะแนน
น้า นายชาญ พวงเพ็ชร์ ทีมปทุมรักไทย อดีตนายก อบจ. 

ที่จังหวัfสมุทรปราการ ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ นางนันทิดา แก้วบัวสาย หรือ "ตู่" ผู้สมัครนายก อบจ.
สมุทรปราการ หมายเลข 1 ได้คะแนนน้าทิ้งห่างจากผู้สมัครรายอ่ืน 

https://img.pptvhd36.com/thumbor/2020/12/21/news-4eb5e3a159.jpg
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ส่วนที่บุรีรัมย์ นายภูษิต เล็กอุดากร อดีต สมาชิก อบจ.บุรีรัมย์ หลานชาย นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ผู้สมัครนายก อบจ.บุรีรัมย์ กลุ่มเพ่ือนเนวิน มีคะแนนน้า ผู้สมัครคู่แข่งคนอ่ืนๆ 
ส่วนจ.สระแก้ว ไม่พลิกโผเมื่อ ก้านันก่ี- นางขวัญเรือน เทียนทอง สะใภ้คนเล็กของ ป๋าเหนาะ-นายเสาะ เทียนทอง และ
เป็นมารดาของนายฐานิสร์และน.ส.ตรีนุช เทียนทอง สอง ส.ส.สระแก้ว พรรคพลังประชารัฐ มีคะแนนน้าห่างผู้สมัคร
นายกอบจ.อีก 7 คน แบบไม่เห็นฝุ่น 

ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการส้านักงาน กกต. แถลงภาพรวมการเปิดลงคะแนนเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ว่า ภาพรวมทุกหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 96,191 หน่วย
เลือกตั้งส่วนใน จ.สมุทรสาครยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 

อย่างไรก็ดีภาพรวมของการเลือกตั้ง อบจ. 76 จังหวัดทั่วประเทศนั้น พอใจ ส่วนการร้องเรียนเรื่องทุจริต
เลือกตั้งนั้น ยอดล่าสุดอยู่ที่ 140 เรื่องโดยส่วนใหญ่อยู่ระหว่างตรวจสอบ เช่น จังหวัดนครราชสีมา พบการสวมสิทธิ์ ซึ่ง
กกต.ต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง อย่างไรก็ดีระหว่างการเลือกตั้ง ได้รับรายงานว่ามีผู้ที่ ฉีกบัตรเลือกตั้ง เบื้องต้น
จ้านวน 8 กรณี โดยเกิดที่ จ.ปทุมธานี , จ.พัทลุง, จ.ราชบุรี, จ.สงขลา, จ.อุตรดิตถ์, จ.บึงกาฬ, จ.อุดรธานี และจ.
อุบลราชธานี 

ส่วนการประกาศรับรองผล ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ก้าหนดว่าหากการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต
ไม่มีเรื่องร้องเรียน กกต.สามารถประกาศรับรองผลได้ภายใน 30 วันนับแต่ วันเลือกตั้ง แต่หากพบว่าการเลือกตั้งไม่
สุจริต มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านก็ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในไม่เกิน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

 
อ้างอิง :  
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1
%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/138677 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/138677
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/138677
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แกนน าม็อบกรุงเก่าจ่อร้อง กกต. โวยเลือกตั้ง อบจ.ซื้อเสียงอื้อ ! 
อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. 
 

 
 
"ทวิวงศ์" แกนน าคณะราษฎรอยุธยา โวยเลือกตั้ง อบจ.เมืองกรุงเก่า ซื้อเสียง แฟนเพจ "คณะราษฎรอยุธยาเพื่อ
อยุธยาเพื่อประชาธิปไตย" แจ้งเบาะแสให้ข้อมูล ผู้น าชุมชนแจกเงิน ลั่นเร่งรวบรวมหลักฐานร้อง กกต.  
 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ภายหลังเปิดหีบลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่ว
ประเทศ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.พระนครศรีอยุธยา นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ แกนน้า คณะราษฎรอยุธยา ออกมาเปิดเผย
ว่า  หลังเพจ เฟซบุ๊ก คณะราษฎรอยุธยาเพ่ืออยุธยาเพ่ือประชาธิปไตย เปิดรับแจ้งการซื้อเสียงเลือกตั้ง อบจ.
พระนครศรีอยุธยา  พบว่ามีการแจ้งข้อมูลมาแล้ว 6 ราย พบมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันในจ.พระนครศรีอยุธยา โดยส่วน
ใหญ่เป็นผู้น้าชุมชนน้าเงินมาแจกเพ่ือให้ลงคะแนนเสียง บางรายมีการเชิญชวนผ่านไลน์เสนอถ้าลงคะแนนให้เงิน 500 
บาท ทางกลุ่มคณะราษฎรอยุธยา จึงขอขอบคุณประชาชนผู้รักประชาธิปไตยที่ให้ข้อมูลการซื้อเสียง และจะด้าเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐานที่ได้รับเข้าแจ้งต่อ กกต.ต่อไป และฝากถึงประชาชนว่าการท่ีเขาซื้อเสียง จ่ายเงินให้ได้รับเลือกตั้ง
แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้หวังที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนท้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/813885 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/813885
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ไม่มีใครดีสักคน! หนุ่มใหญฉีกบัตรเลือกตั้งท้ิงกลางคูหา  
อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 13.50 น. 
 

 
 
หนุ่มใหญ่เมืองอุดร ฉีกบัตรเลือกตั้งนายกอบจ.ทิ้งกลางคูหาเลือกตั้ง โดนรวบตัวส่งต ารวจ เจ้าตัวอ้างไม่ชอบใครเลย 
เหตุไม่มีใครดีซักคน เลยฉีกทิ้งซะ อยากจับก็จับได้เลย 
 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. นายสัมฤทธิ์ โสดาศรี ก้านันต้าบลเชียงพิณ ในฐานะประธานกรรมการประจ้าหน่วยเลือกที่ 6 
ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี ควบคุมตัวนายสุพจน์ โพธิ์ศรี อายุ 49 ปี ชาวบ้านหมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 
หลังจากมาใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ฉีกบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ. ทั้ง 2 ใบ พร้อมแจ้งนายมาลัยวรณ์ ตั้งอรุณ
สวัสดิ์ ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดอุดรธานี และนายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.อุดรธานี ต้ารวจ ให้เดินทางมา
ตรวจสอบ และควบคุมตัวไปด้าเนินคดี  
 จากการสอบสวนนายสุพจน์ ให้การว่า รู้ว่าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ. ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ 
โดยก่อนหน้านี้ประมาณ 3-4 วัน ได้คิดล่วงหน้าไว้แล้วว่าจะฉีกบัตรเลือกตั้ง เพราะว่าไม่ชอบผู้สมัครคนใดเลย ไม่เลือก
ใคร เพราะไม่ดีซักคน เมื่อคืนได้ดื่มเหล้ามา แต่เมื่อเช้าไม่ได้ดื่ม ก่อนจะออกมาฉีกบัตรทิ้ง อยากจับก็จับไปเลย จากนั้น
ต้ารวจ สภ.ห้วยหลวง อ.เมืองอดุรธานี ได้มาควบคุมตัว นายสุพจน์ ไปด้าเนินคดี  
 ด้าน นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.อุดรธานี เปิดเผยว่า หลังรับแจ้งจากคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้งว่า มีชาย
ท้าการฉีกบัตรเลือกตั้งทั้งนายก อบจ.และส.อบจ. ทั้ง 2ใบ จึงแจ้งต้ารวจเพ่ือด้าเนินการ น้าตัวไปส่งพนักงานสอบสวนที่ 
สภ.เมืองอุดรธานี เพ่ือด้าเนินคดีข้อหา ท้าบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจ้าหน่วยให้นั้น ช้ารุดหรือเสียหาย ตาม
มาตรา 121 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ถ้ามีเจตนาท้าให้การเลือกตั้ง
ไม่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม จะมีโทษปรับ 1 แสนบาทจ้าคุก และเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากนี้จะต้อง
มีการสอบสวนก่อนว่ามีเจตนาอย่างไร เพ่ือด้าเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ฝากเตือนประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งด้วยว่า 
กรณีลักษณะนี้เป็นการท้าลายทรัพย์สินทางราชการ ถ้าไม่ประสงค์เลือกผู้ใด ก็ให้กาช่องไม่เลือกผู้สมัครท่านใดลงในบัตร
เลือกตั้ง ส่วนเรื่องร้องเรียนการกระท้าความผิดเรื่องอ่ืน จะส่งกกต.กลาง ด้าเนินการต่อไป 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/813890  

https://www.dailynews.co.th/politics/813890
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อุดรฯ จับชายฉีกบัตรเลือกตั้ง บอก “ไม่ดีสักคน” 
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 - 13:39 น. 

 
 
 เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นายสัมฤทธิ์ โสดาศรี ก้านันต้าบลเชียงพิณ ในฐานะประธาน
กรรมการประจ้าหน่วยเลือกที่ 6 บ.หนองสวรรค์ หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี ควบคุมตัวนายสุพจน์ โพธิ์ศรี 
อายุ 49 ปี อยู่เลขท่ี 42 ม.5 ต.เชียงพิณ หลังจากมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เข้าไปในคูหาเลือกตั้ง แต่ฉีกบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. 
และ ส.อบจ. ทั้ง 2 ใบ พร้อมแจ้งนายมาลัยวรณ์ ตั้งอรุณสวัสดิ์ ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดอุดรธานี และนาย
กิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.อุดรธานี และต้ารวจควบคุมตัวไปด้าเนินคดี 
นายสุพจน์ ให้การว่า รู้ว่าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ. ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ โดยก่อนหน้านี้ประมาณ 2-
3 วัน ได้คิดล่วงหน้าไว้แล้วว่า จะฉีกบัตรเลือกตั้ง เพราะว่าไม่ชอบผู้สมัครคนใดเลย ไม่เลือกใคร เพราะไม่ดีสักคน จึงฉีก
บัตรทิ้ง เมื่อคืนนี้ได้กินเหล้า แต่วันนี้ไม่ได้กินเหล้ามา เคยเลือกตั้งมาหลายครั้งแล้ว อยากจับก็จับไปเลย 
 นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.อุดรธานี เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ้าหน่วยเลือกตั้ง แจ้งไป
ยังต้ารวจเพ่ือควบคุมตัว ไปส่งพนักงานสอบสวนที่ สภ.เมืองอุดรธานี ด้าเนินคดีข้อหา ท้าบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการ
ประจ้าหน่วยให้ไปนั้น ช้ารุดหรือเสียหาย ในมาตรา 121 ของ พรบ.การเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีโทษปรับไม่เกิน 
5,000 บาท แต่ถ้ามีเจตนาท้าให้การเลือกตั้ง ไม่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม จะมีโทษปรับ 1 แสนบาท จ้าคุก และ
เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 
 “ฝากเตือนประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ถ้าในกรณีนี้ คือการท้าลายทรัพย์สินทางราชการ ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่
ประสงค์เลือกผู้ใด ในบัตรเลือกตั้งมีช่องไม่เลือกผู้สมัครท่านใด ก็สามารถกาในช่องนั้นได้ ส่วนเรื่องร้องเรียนการกระท้า
ความผิดก็มีบ้าง ในเรื่องการกระท้าความผิดกฎหมายเลือกตั้งประมาณ 5-6 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแจกสิ่งของ แจก
เงิน ซึ่งจะได้มีการสอบสวนและส่งเรื่องไปยัง กกต.กลาง เพ่ือด้าเนินการต่อไป” นายกิตติคุณ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2493138 
  

https://www.matichon.co.th/region/news_2493138
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3-3.jpg
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รวบหนุ่มใหญ่ สุดห้าว! ฉีกบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ  
คาคูหา บอกสาเหตุที่ท าแบบนั้น 
ก20 ธ.ค. 2563-16:04 น.ารอง 

 
 รวบหนุ่มใหญ่ วัย 49 สุดจะห้าว! ฉีกบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คาคูหาเลือกตั้งท้องถิ่น จ.อุดรธานี เผย
สาเหตุที่ท าแบบนั้น ท้า อยากจะจับ ก็เชิญจับไปเลย 
 เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสัมฤทธิ์ โสดาศรี ก้านันต้าบลเชียงพิณ ใน
ฐานะประธานกรรมการประจ้าหน่วยเลือกที่ 6 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้ควบคุมตัวนายสุพจน์ โพธิ์ศรี 
อายุ 49 ปี ที่ได้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง หลังจากเข้าคูหา และได้รับบัตรเลือกตั้งทั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ.แล้วได้ฉีก
บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ พร้อมแจ้งนายมาลัยวรณ์ ตั้งอรุณสวัสดิ์  ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดอุดรธานี และ
นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.อุดรธานี ต้ารวจ ให้เดินทางมาตรวจสอบ และควบคุมตัวไปด้าเนินคดี  
 นายสุพจน์ฯ ให้การว่า ก็รู้อยู่ว่าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ. จึงได้เดินทางมาใช้สิทธิ์
ของตัวเอง แต่เมื่อ 2-3 วัน ก่อนหน้านี้ ได้คิดล่วงหน้าไว้แล้วว่าจะฉีกบัตรเลือกตั้ง  เพราะว่าไม่ชอบผู้สมัครคน
ใดเลย ไม่เลือกใคร เพราะไม่ดีซักคน จึงฉีกบัตรทิ้ง เม่ือคืนนี้ได้กินเหล้า แต่วันนี้ไม่ได้กินเหล้ามา เคยเลือกตั้ง
มาหลายครั้งแล้ว อยากจับก็จับไปเลย 
 นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.อุดรธานี เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้ง ว่ามีชาย
ท้าการฉีกบัตรเลือกตั้งทั้งนายก อบจ.และส.อบจ. ทั้ง 2ใบ เบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแจ้งไปยัง
เจ้าหน้าที่ต้ารวจ เพ่ือด้าเนินการ น้าตัวไปส่งพนักวานสอบสวนที่ สภ.เมืองอุดรธานี เพ่ือด้าเนินคดีข้อหา 
 “ท้าบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจ้าหน่วยให้นั้น ช้ารุดหรือเสียหาย ในมาตรา121 ของ พรบ.การ
เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2562มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท” แต่ถ้ามีเจตนาท้าให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปด้วยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม จะมีโทษปรับ1แสนบาท จ้าคุก และเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องมีการสอบสวนก่อนว่ามี
เจตนาอย่างไรเพื่อด้าเนินการตามขั้นตอน 
 ผอ.กกต.อุดรธานี เปิดเผยต่อว่า ฝากเตือนประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ถ้าในกรณีคือการท้ารายทรัพย์สิน
ทางราชการ ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ประสงค์เลือกผู้ใด ในบัตรเลือกตั้งมีช่องไม่เลือกผู้สมัครท่านใด ก็สามารถกาก
ในช่องนั้นได้ 
 ในส่วนเรื่องร้องเรียนการกระท้าความผิดก็มีบ้าง ในเรื่องการกระท้าความผิดกฎหมายเลือกตั้งประมาณ 
5-6 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแจกสิ่งของ แจกเงิน ซึ่งจะได้มีการสอบสวนและส่งเรื่องไปยัง กกต.กลาง เพื่อ
ด้าเนินการต่อไป 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5568184 
 

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5568184
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88.jpg
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ต ารวจจับแล้ว 3 ราย ฉีกบัตรเลือกตั้ง เร่ืองซื้อเสียง ยังไม่ได้รับรายงาน 
ไทยรัฐออนไลน์ 20 ธ.ค. 2563 16:01 น. 

 

  “บิ๊กเด่น-ด ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์” รอง ผบ.ตร. เผยภาพรวมเลือกตั้ง อบจ. พบผู้กระท าผิดฉีกบัตร
เลือกตั้ง 3 ราย ส่วนการซื้อเสียงยังไม่ได้รับรายงาน สั่งต ารวจคุมเข้มมาตรการโควิด-19 หลังยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง แย้ม
อาจพิจารณาสั่งกักตัวต ารวจคุมเลือกตั้งใกล้จุดเสี่ยงมากๆ 
 เมื่อเวลา 12.20 น. วันที่ 20 ธ.ค.2563 ที่ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ด้ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง 
ผบ.ตร. กล่าวถึงภาพรวมการดูแลรักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. และ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่า ภาพรวมช่วงเช้าพบการกระท้าความผิดฉีกบัตรเลือกตั้ง 3 ราย ใน 3 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดราชบุรี อุดรธานี และอุตรดิตถ์ โดยสาเหตุมาจากมึนเมา 2 ราย และอีก 1 รายคือ เข้าใจผิด ฟังผิดจากเจ้าหน้าที่
บอกให้ขีดบัตร เป็นฉีกบัตร จึงน้าไม้บรรทัดที่วางอยู่บนโต๊ะมาใช้ฉีกบัตร ส่วนการทุจริต หรือซื้อเสียงเลือกตั้งขณะนี้ ยัง
ไม่ได้รับรายงาน แต่หากพบการกระท้าความผิดก็จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เข้ามาตรวจสอบ
และพิจารณา 
 ส้าหรับการรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้งในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ก็
ได้ก้าชับให้ต้ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ระมัดระวังตนเอง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน และกวดขันมาตรการเว้นระยะห่างอย่าง
เคร่งครัด โดยส้านักงานต้ารวจแห่งชาติได้สั่งการให้จัดเตรียมอุปกรณ์ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ลงไปยังพ้ืนที่
ต่างๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยง ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้จุดเสี่ยงมากๆ จะให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณาว่าหลัง
เสร็จสิ้นภารกิจรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้งในวันนี้แล้ว เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจะต้องกักตัวตามมาตรการ 14 วัน
หรือไม่. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/crime/1998240 
  

https://www.thairath.co.th/news/crime/1998240
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โผล่อีกราย! ชายใบ้เข้าคูหา ลงคะแนนเสร็จขย าบัตรทิ้งลงพ้ืน 
วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 15.38 น. 
 

 
 

จ.อุบลราชธานี ต ารวจควบคุมตัวชายเป็นใบ้ ขย าบัตรเลือกตั้ง 
เจ้าหน้าที่ต้ารวจภูธรอ้าเภอเขมราฐ ควบคุมตัวคนใบ้วัย 55 ปี ส่งพนักงานสอบสวนหลังขย้าบัตรเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ทิ้งลงพ้ืน ด้านคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้ มีความผิดตาม พรบ.การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ซึ่งมีการระบุโทษของการกระท้าความผิดในลักษณะนี้ไว้ว่า ผู้ใดจงใจ
กระท้าให้บัตรเลือกตั้งช้ารุด เสียหาย หรือท้าให้บัตรเสีย เป็นบัตรที่ใช้ได้ มีโทษจ้าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี 

20 ธันวาคม 2563 ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 1 ต้าบลหนองผือ อ้าเภอเขมราฐ ซึ่งเป็นสถานที่ลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี 

ขณะประชาชนก้าลังเข้าแถวเรียงคิวเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่นั้น เจ้าหน้าที่ประจ้าหน่วยเลือกตั้ง มองเห็น นาย
เสริม (สงวนนามสกุล) อายุ 55 ปี ชาว อ้าเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นใบ้มาแต่ก้าเนิด เดินออกจากคูหาแล้วขย้า
บัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (สีชมพู) ขว้างทิ้งลงพ้ืนพร้อมบัตรเลือกสมาชิกสภาจังหวัด (สี
เขียว) ไม่หย่อนลงหีบเลือกตั้ง ก้าลังจะเดินออกจากเขตเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไว้ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่
ต้ารวจควบคุมตัวพร้อมบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบ ส่งพนักงานสอบสวนด้าเนินคดี 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ประสานกับ นายสัญญา กรุงแก้ว รองผู้อ้านวยการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ้าจังหวัดอุบลราชธานี เผยว่า การกระท้าดังกล่าวมีความผิดตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิน่ 2562 ซึ่งมีการระบุโทษของการกระท้าความผิดในลักษณะนี้ไว้ว่า ผู้ใดจงใจกระท้าให้บัตรเลือกตั้งช้ารุดเสียหาย
หรือท้าให้บัตรเสีย เป็นบัตรที่ใช้ได้ มีโทษจ้าคุก ไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี 

ล่าสุด พนักงานสอบสวนสอบปากค้าเสร็จแล้วพร้อมลงบันทึกประจ้าวันไว้เป็นหลักฐาน คนใบ้วัย 55 ปี ไม่มีเจตนา
ท้าลายบัตรเลือกตั้ง 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/539869 
  

https://www.naewna.com/local/539869
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‘สนธิญา’ ยื่น กกต.สั่งเลื่อนเลือกตั้ง อบจ.สมุทรสาคร อ้างเพื่อความเป็น ธรรม ปชช. 
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 - 12:56 น. 

 
 
 เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่  20 ธันวาคม ที่ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  นายสนธิญา 

สวัสดี ผู้สมัครนายก อบจ.สุมทรสาคร กลุ่มประชารัฐสุมทรสาคร เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต. ขอให้สั่งให้การเลือกตั้งนายก

และสมาชิกสภา อบจ.สุมทรสาคร ในวันนี้เป็นโมฆะ และก้าหนดวันเลือกตั้งใหม่ โดยไม่ต้องเปิดรับสมัครใหม่และหา

เสียงเลือกตั้ง เนื่องจากเห็นว่าขณะนี้สถานการณ์ในจังหวัดที่ประสบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ถือเป็นสถานการณ์

ที่เลวร้ายที่สุด ท้าให้ประชาชนตื่นตระหนก ไม่เหมาะสมที่จะมีการจัดเลือกตั้ง ดังนั้น หากมีการขยับและก้าหนดวัน

เลือกตั้งใหม่น่าจะมีความเหมาะสมกว่า 

 “ผมไม่ได้กลัวแพ้เลือกตั้ง แต่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเพราะเป็นผู้สมัคร เห็นว่าถ้าเลือกตั้งขยับได้จะเป็นธรรมกับ

ประชาชนมากกว่า และเลือกตั้งใหม่ก็ไม่ต้องเปิดสมัคร หรือหาเสียง ยืนยันว่าผมค้านึงถึงความถูกต้องของกระบวนการ 

และความสุจริตเที่ยงธรรม” นายสนธิญากล่าว และว่า ก่อนหน้านี้ไปที่ส้านักงาน กกต.จ.สมุทรสาครแล้ว เพ่ือยื่นเรื่อง 

แต่ได้รับค้าแนะน้าจาก ผอ.กกต.จังหวัดให้มายื่นเรื่องที่ กกต.กลาง จึงได้เดินทางมา แม้จะถูกมองว่าฝ่าฝืนค้าสั่ง ล็อก

ดาวน์ออกมาจากจังหวัดแต่ก็เห็นว่ามีความจ้าเป็น และตัวเองไม่ได้อยู่ หรือไปในบริเวณท่ีเป็นแหล่งแพร่ระบาด 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2493061 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2493061
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/S__14598407789465.jpg
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ผู้ว่าฯ ก าแพงเพชรใช้สิทธิ 'เลือกตั้ง อบจ.' ป้องกันโควิด-19 หน้าหน่วยเข้มข้น 
20 ธันวาคม 2563  

 

  
ก าแพงเพชรเปิดหีบ "เลือกตั้ง อบจ." ผู้ว่าฯ เดินทางไปใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ท่ามกลางการคัดกรองโควิด
อย่างเข้มข้น ขอให้ประชาชนมั่นใจปลอดโควิด-19 
 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าแพงเพชร พร้อมด้วยฝ่าย
ปกครอง ต้ารวจ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางไปที่หน่วยเลือกตั้งที่ 7 เขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ภายในสถานี
ดับเพลิงเทศบาลเมืองก้าแพงเพชรหลังเก่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก้าแพงเพชร ตรวจความเรียบร้อยในการลงคะแนนเสียง 
 บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้ง ปรากฏว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้ ที่หน่วยเลือกตั้งแปลกไปกว่าการเลือกตั้งครั้ง
ก่อน มีการตรวจคัดกรองผู้มาใช้สิทธิ เปิดหน้ากากอนามัยตรวจสอบใบหน้าช่วงระยะเวลาสั้นๆ ยืนยันกับใบหน้าบัตร
ประชาชน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง 
 ในส่วนของผู้มาใช้สิทธิ์หากพบว่า มีอุณหภูมิเกินกว่ามาตรฐาน ประธานประจ้าหน่วยเลือกตั้ง จะด้าเนินการให้
นั่งพักสักระยะและน้าเอกสารไปให้ลงในช่องพิเศษที่จัดเตรียมไว้ ส่วนเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติเช่น ให้ล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และใส่ถุงมือ เพ่ือความปลอดภัย ท้าความสะอาดสะถานที่ ทุก 2 ชั่วโมง 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนเดินทางมาเบาบาง ไม่คึกคัก แต่ในทางกลับกันเป็นเรื่องที่ดีส้าหรับการเดินทางมาใช้สิทธิ 
ประชาชนทยอยกันมาลงคะแนน ไม่เกิดการแออัด เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนเจ้าหน้าที่
ต้ารวจ ต้องไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ ต่างเดินทางกันมาใช้สิทธิลงคะแนนตามหน่วย
เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง 
 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าแพงเพชร เปิดเผยว่า ขอให้ประชาชนในจังหวัดก้าแพงเพชร 
เดินทางมาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก้าแพงเพชร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก้าแพงเพชร ขอให้มั่นใจว่าจังหวัดก้าแพงเพชรยังไม่พบผู้ติดเชื้อ และในหน่วยเลือกตั้งมีมาตรการการป้องกันเป็น
อย่างดี 
 เพราะเจ้าหน้าที่ก็มีการอบรมเป็นอย่างดี และมีขั้นตอนในการให้ประชาชนได้เข้าคิวใช้สิทธิอย่างถูกต้องเว้น
ระยะห่าง สวมหน้ากาก ท้าความสะอาดมือ 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

55 

 

 
 นอกจากนี้ทุก 2 ชั่วโมง จะมีการท้าความสะอาดหน่วยเลือกตั้งเช่นท้าความสะอาดปากกาและพ้ืนที่ การใช้สิทธิ์
มีความเรียบร้อยดี และฝากให้ประชาชนได้เตรียมหน้ากากอนามัยติดตัวมา ด้วยกันทุกท่าน และให้มั่นใจว่าจังหวัด
ก้าแพงเพชรนั้นไม่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที ่
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913214 
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พี่น้องชาวกะเหรี่ยงไป 'เลือกตั้ง อบจ.' คึกคักที่ล าปาง 
20 ธันวาคม 2563  

 

 
พี่น้องชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่อ าเภอเสริมงา จังหวัดล าปาง สวมชุดประจ าเผ่าออกมาใช้สิทธิ "เลือกตั้ง อบจ." อย่าง
คึกคัก ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านโป่งน้ าร้อน คาดมีประชาชนมาใช้สิทธิกว่า 80% 
 เมื่อเช้าวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ โรงเรียนบ้านโป่งน้้าร้อน หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.
ล้าปาง หลังเปิดหีบเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าปางและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าปาง 
ชาวบ้านซึ่งเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ได้พากันออกมาร่วมกันใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างคึกคัก ส่วนใหญ่จะสวมใส่ชุดประจ้าเผ่า
มารอตรวจสอบรายชื่อและเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งภายในหน่วยเลือกตั้ง 
 นายศรีมา ปาละอ้าย ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านโป่งน้้าร้อน เปิดเผยว่า หมู่บ้านโป่งน้้าร้อนเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ผู้
มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้นจ้านวน 384 คน ซึ่งจากการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมานั้น มีชาวบ้านมาใช้สิทธิมากกว่า 80% รวมถึง
การเลือกตั้งครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเป็นจ้านวนมากเช่นกัน 
 ส้าหรับความกังกลจะเป็นเรื่องของขั้นตอนการลงคะแนน ต้องกากบาทบัตรเลือกตั้งที่แยกเป็นสองใบ ได้แก่ "สี
ม่วง" คือ ส้าหรับเลือกนายกองค์การบริหารสส่วนจังหวัด และ "สีแดง" ส้าหรับเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
 ดั้งนั้นจึงได้ก้าชับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ท้าความเข้าใจกับชาวบ้านถึงวิธีการที่ถูกต้องก่อนการเลือกตั้ง
อย่างละเอียด นอกจากนี้ ยังคงเน้นย้้าการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมีการตั้งจุดคัดกรอง
วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือก่อนและหลังเข้าหน่วยเลือกตั้งด้วยเจลแอลล์กอฮอล์ และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913204 
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พัทลุงฝนตกหนัก ประชาชนเดินลุยน้ าท่วมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
20 ธันวาคม 2563 - 14:50 น. 
 

 
 
ฝนตกหนัก ประชาชนเดินลุยน้ าท่วมไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกฯอบจ.พัทลุง และสมาชิก อบจ.พัทลุง 

 ที่หน่วยเหลือกตั้งที่ 8 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งใช้อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เป็น
สถานที่เลือกตั้งนายกฯอบจ. และสมาชิก อบจ.พัทลุง ประชาชนต้องเดินลุยน้้าไปใช้สิทธิ์ หลังจากที่ได้เกิดฝนตกหนัก 
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ท้าให้เกิดน้้าท่วมขังทางเข้าหน่วยเลือกตั้ง เฉลี่ย 15-20 เซนติเมตร เนื่องจากระบายไม่ทัน 
  แต่ประชาชนยังตื่นตัวเดินทางไปใช้สิทธิ์ซึ่งส่วนใหญ่ต่างก็กล่าวว่า ไม่อยากนอนหลับทับสิทธิ์ ต้องการมาใช้สิทธิ
เพ่ือเลือกผู้แทนไปท้าหน้าที่ในสภา อบจ.พัทลุง ในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับ จ.พัทลุง ว่างเว้นการเลือกตั้ง นายกฯ
อบจ. และสมาชิก อบจ. มาร่วม 8 ปี จึงอยากออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองให้เต็มที่ 
  อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งนายกฯอบจ.พัทลุง และสมาชิก อบจ.พัทลุง ในครั้งนี้  ทาง กกต.พัทลุง  
ได้ตั้งเป้าจะมีผู้มาใช้สิทธิไม่ต้่ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และบัตรเสียไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต ์
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/local/452531 
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'จุรินทร์'ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ.ที่พังงา ชี้อีกก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตย 
วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 15.28 น. 
 

 
 
"จุรินทร์"ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจ.ที่พังงา จี้"กกต."เร่งรณรงค์คนมาหย่อนบัตร ชี้เป็นอีกก้าวสู่ความเป็นปชต. เปิด

ทางลต.รูปแบบอ่ืน 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ และสมาชิกในครอบครัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาลต้าบลท้ายเหมือง อ.ท้ายเมือง จ.พังงา โดยนายจุรินทร์เป็น
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งล้าดับที่ 412 

ต่อมาภายหลังการใช้สิทธิ์ นายจุรินทร์ ให้สัมภาษณ์ว่า การเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ จะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มาก
น้อยเพียงใดนั้นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่จะต้องรณรงค์ให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์  ส้าหรับตนนั้น
อยากเห็นพ่ีน้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันให้มาก เพราะการเลือกตั้ง อบจ.เที่ยวนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่ งในการที่ประเทศ
ของเราก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น เพราะได้เปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในรอบหลายปีที่ขาดหายไป 
การออกมาใช้สิทธิ์ก็จะมีส่วนส้าคัญในการที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าประชาชนทั่วทั้งประเทศให้ความส้าคัญกับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ซึ่งก็จะเป็นที่มาของการที่ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจจะได้เร่งรัดให้มีการเลือกตั้งในรูปแบบอ่ืนต่อไป ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และ อบต.ต่อไป จึงขอเชิญชวนว่าต้องช่วยกันออกมาใช้สิทธิ์ให้เยอะๆ 

เมื่อถามว่า รัฐบาลมีโรดแมปเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นอ่ืนๆ อย่างไร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ก็คงจะต้องคุย
กันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และคุยร่วมกันกับ กกต.ด้วย แต่ว่าการเลือก อบจ.เที่ยวนี้ก็ต้องถือว่านอกจากเป็นการนับ
หนึ่งในการก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นแล้ว ถ้าประชาชนมาใช้สิทธิ์เป็นจ้านวนมาก ก็หมายความว่าประชาชน
ก็ต้องการให้มีการเร่งรัดในการเลือกตั้งท้องถิ่นในรูปแบบอ่ืนต่อไปด้วย 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/539864 
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ครบแม่ฮ่องสอน-ลงคะแนน100% 
20 ธันวาคม 2563 - 15:32 น. 

 
 
แม่ฮ่องสอน -หน่วยเลือกตั้งที่15เขตเลือกตั้งที่ 3 บ้านห้วยส้านใน อ.เมือง ลงคะแนนเร็วสุดแค่ เวลา 14.36 น.มีผู้
มาลงคะแนนครบ100% 
 นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 14.36 น. ได้รับรายงานจาก  นายเฉลิม
ชัย สุขผิวพรรณ ผญบ.บ้านห้วยส้านในหน่วยเลือกตั้งที่15 เขตเลือกตั้งที่ 3 บ้านห้วยส้านใน ต.ห้วยผา อ.เมือง
แม่ฮ่องสอน ผู้มีสิทธิตามบัญชีรายชื่อ 155 คน  เวลา14.36 น. มาใช้สิทธิครบ 155 คน  
 ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยเลือกตั้ง หน่วยแรกที่มีการมาใช้สิทธิเลือกตั้งครบ และรวดเร็วที่สุดในอ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
          ส้าหรับหน่วยเลือกตั้งอ่ืนๆ ขณะนี้ยังรอการลงคะแนนของประชาชน สถานการณ์ทั่วไปปกติ ไม่มีเกตุร้ายหรือ
การคัดค้านการเลือกตั้งแต่อย่างใด 
 
 อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452541 
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กองพิสูจน์หลักฐาน รุดตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งที่ถูกเพลิงไหม้ 
20 ธันวาคม 2563 - 15:30 น. 
 

 
 
ต ารวจกองพิสูจน์หลักฐาน ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งที่ถูกเพลิงไหม้ ภายในวัดท่ามะเฟือง ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.
ราชบุรี ขณะที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ า จ.ราชบุรี ตรวจดูการน าเต๊นท์มากางเป็นคูหาเลือกตั้งช่ัวคราว เพื่อให้การ
เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 วันที่ 20 ธันวาคม 63  เจ้าหน้าที่ต้ารวจกองพิสูจน์หลักฐาน จ.ราชบุรี เข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ ภายในศาลา
ญาณภัทราประชารังสรรค์ ภายในวัดท่ามะเฟือง หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี  ซึ่งใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 3  ของ
เขตเลือกตั้งที่ 6 ของการเลือกตั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ.ราชบุรี  เพ่ือเก็บหลักฐานเพ่ิมเติมกรณีเมื่อเย็นวานนี้เกิด
เพลิงไหม้ในศาลาดังกล่าว ท้าให้มีอุปกรณ์การเลือกตั้งบางอย่างถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหาย โดยเบื้องต้นทาง
เจ้าหน้าที่ได้สันนิษฐานเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากมีแผงควบคุมวงจรไฟทั้งหมดที่อยู่ด้านในศาลามีคราบเขม่าถูก
เพลิงไหม้จนด้าเกรียม ถูกน้าออกมาไว้ด้านนอกเพ่ือรอตรวจสอบอย่างละเอียด  โดยมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก้าลังเข้า
ไปเก็บหลักฐานข้อมูลจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งมีทั้งโต๊ะ เก้าอ้ี คูหาเลือกตั้ง สภาพด้านในศาลาพบคราบเขม่าด้าไปทั่วทั้ง
ศาลา ส่วนบานหน้าต่างถูกเปลวเพลิงเผาไหม้จนเสียหาย 
 นายกิตติ โค้วถาวร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 เปิดเผยว่า  ศาลานี้ใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งของหมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง ช่วงเย็น
วานนี้เกิดเพลิงไหม้ จากเหตุไฟฟ้าลัดวงจร หลังจากที่ได้มีการจัดสถานที่เลือกตั้งไว้เรียบร้อย  แต่มาเกิดเพลิงไหม้ท้าให้
ต้องย้ายสถานที่เลือกตั้งใหม่กะทันหัน โดยเตรียมเต๊นท์มากางใช้เป็นสถานที่เลือกตั้ง พบคูหาเลือกตั้งได้รับความเสียหาย
จากเหตุเพลิงไหม้จ้านวน 1 คูหา  นายอ้าเภอเมืองจึงสั่งการให้ปลัดอ้าเภอน้าคูหาใหม่ พร้อมทั้งเชือกสายกั้นเขตคูหา
เลือกตั้งมาเปลี่ยนให้ใหม่ ส่วนศาลาที่ถูกเพลิงไหม้คงต้องบูรณะใหม่ จะมีเขม่าปกคลุมอยู่เต็มไปหมดทั้งศาลา  เนื่องจาก
ต้องท้าลายกุญแจที่ปิดล็อกประตูศาลาที่ใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความล่าช้า 
 ด้านนายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ้า จ.ราชบุรี กล่าวว่า  เป็นการตรวจพ้ืนที่ตามหน่วยเลือกตั้ง
ต่างๆทั้งจังหวัดมีอยู่กว่า 1,000  หน่วย   ส่วนของพ้ืนที่ อ.เมืองมีหน่วยเลือกตั้งจ้านวน 281 หน่วย   พยายามตรวจดู
ความเรียบร้อยการเลือกตั้งมีระเบียบ มีขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมาย ที่ส้าคัญจะเป็นเรื่องการคัดกรองโควิด -19 เป็น
เรื่องส้าคัญที่ทุกคนต้องมีเอกสารแสดงสิทธิ์ ต้องมีหน้ากากอนามัยติดตัวมาด้วยเพ่ือความปลอดภัย หน่วยนี้เป็นหน่วย
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เลือกตั้งที่อยู่ในวัดท่ามะเฟือง ต.อ่างทอง มีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์เรื่อยๆ จนกว่าจะถึงเวลา 17.00 น. ส้าหรับปัญหา
การเลือกตั้งยังไม่พบ  คงมีแต่ประชาชนไปเข้าหน่วยเลือกตั้งผิด การย้ายหน่วยเลือกตั้งบางทีที่เคยเลือกตั้งเดิมอาจจะ
เปลี่ยนไปเท่านั้น แต่เจ้าหน้าที่จะคอยแนะน้าให้ความรู้ประชาชนถือเป็นปัญหาเล็กน้อย  ส่วนหน่วยที่วัดท่ามะเฟืองที่ถูก
เพลิงไหม้เมื่อเย็นวานนั้น ถือเป็นเหตุที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เป็นอ้านาจของทางกกต.จังหวัดที่จะสามารถ
อนุมัติให้มีการย้ายหน่วยเพื่อให้การด้าเนินการเลือกตั้งเป็นไปได้ดี ภาพรวมจึงไม่มีปัญหา  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/local/452540 
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'ผู้ว่าฯกาญจน์' ระบุกรณี 'จนท.ของรัฐ' วางตัวไม่เป็นกลาง 4 ราย ยังไม่เปดิเผยผลสอบ 
วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 15.57 น. 
 

 
 
 "ผู้ว่าฯกาญจน์"ระบุกรณี"จนท.ของรัฐ"วางตัวไม่เป็นกลาง4ราย ยังไม่เปิดเผยผลสอบ ขณะที่"ผอ.กกต."
เผยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามา5เรื่อง เป็นเรื่องให้-เสนอให้-สัญญาว่าจะให้ อยู่ระหว่างสอบสวน ด้าน"ปลัด อบจ."คาดรู้
ผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการไม่เกินเที่ยงคืน 
 เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เดินทาง
มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิก อบจ.กาญจนบุรี ที่หน่วยเลือกตั้งที่  10 ศาลาขุนแผน เขตเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี ของเขตเลือกตั้งอ้าเภอเมือง เขต 2 โดยมี นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผอ.กกต.ประจ้าจังหวัดกาญจนบุรี , 
นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัด อบจ. ผอ.กกต.ประจ้า อบจ.กาญจนบุรี ร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยภายในหน่วย
เลือกตั้ง 
 ขณะที่ เจ้าหน้าที่ อสม.ได้ท้าการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกคน พร้อมจัดเตรียม
เจลแอลกอฮอล์ ไว้ส้าหรับล้างมือก่อนและหลังการลงคะแนน เพ่ือป้องกันไวรัสโควิด -19 บริเวณทางเข้าคูหาเลือกตั้ง 
โดยบรรยากาศการเลือกตั้งตั้งแต่เช้าประชาชนต่างทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ภาพรวมการเลือกตั้ง ตั้งแต่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ทาง กกต.
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ด้าเนินการปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความเรียบร้อย ส่วนปัญหาที่พบจะเป็นในเรื่องของการ
ร้องเรียน และความไม่เรียบร้อยที่เกิดขึ้นจากตัวผู้สมัครเอง ก็ด้าเนินการไปตามระเบียบกฎหมาย และรอผลการสืบสวน
สอบสวนอยู่ ที่ผ่านมาตนก็ได้ก้าชับเป็นระยะๆ เรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวเป็นกลาง ไม่ไปเข้าข้างผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งก็
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 
ส่วนกรณีที่มีผู้ร้องเรียนเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวไม่เป็นกลาง จ้านวน 4 ราย นั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน 
ยังไม่มีผลสรุปที่ชัดเจนออกมา โดยมีการส่งรายงานผลการสอบสวนเข้ามาบ้างแล้ว แต่ตอนนี้ขอยังไม่เปิดเผย 
 ด้าน นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผอ.กกต.ประจ้าจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า การเลือกตั้ง นายก อบจ.กาญจนบุรี 
และ ส.อบจ.กาญจนบุรี ทาง อบจ.กาญจนบุรี ได้รับรายงานว่าหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 1,079 หน่วยของจังหวัด มีความพร้อม
ในการจัดการเลือกตั้ง โดยเปิดให้มีการลงคะแนนได้ในเวลา 08.00 - 17.00 น.ทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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 ส้าหรับมาตรการป้องกันโคววิด-19 ในเรื่องของเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งในเรื่องของวัสดุ
อุปกรณ์ และการบริหารจัดการในหน่วยเลือกตั้ง เรามีการเน้นย้้า ตั้งแต่เม่ือวานกับคณะกรรมการประจ้าหน่วยทุกหน่วย
แล้ว ให้ใช้ความเข้มข้นในการตรวจคัดกรองและใช้ความระมัดระวัง เรื่องการสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจล
แอลกอฮอล์ ในทุกขั้นตอนของการลงคะแนน 
 ส้าหรับเรื่องร้องเรียน ทางส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเรื่องร้องเรียน
เพ่ือที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริง จ้านวน 5 เรื่อง เป็นเรื่องของการให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใด ขณะนี้อยู่ระหว่างการด้าเนินการสืบสวนไต่สวนข้อเท็จจริง 
ส่วนกรณีที่สามารถจับกุมผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับการซื้อเสียงได้ซึ่งๆ หน้านั้น ทางเจ้าหน้าที่ต้ารวจได้ด้าเนินการจับกุมและ
ส่งพนักงานสอบสวนแล้ว โดยเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ต้ารวจได้ประสานเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัด
กาญจนบุรี อย่างใกล้ชิด ผลการสอบสวนเป็นประการใด ก็จะได้ด้าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
 กรณีที่มีผู้ เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ กกต.ประจ้าจั งหวัด ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ 
มาตรา 157 เกี่ยวกับกรณีที่เอกสารที่หลุดออกมาจาก กกต.จนท้าให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย นั้น ขณะนี้ยังไม่ได้มีการ
ด้าเนินการใดๆ และอยู่ระหว่างรอการประสานงานจากพนักงานสอบสวน 
 อย่างไรก็ตาม ขอเรียนว่า หากผู้สมัครหรือประชาชน พบเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระท้าผิดกฎหมาย ก็สามารถใช้สิทธิ
ทางกฎหมายได้ แต่ทั้งนี้ตนในฐานะ ผอ.กกต.ขอยืนยันการท้างานว่า เราท้างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ
ชอบด้วยกฎหมาย สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน และเรายินดีให้ท่านตรวจสอบ 
 ขณะที ่นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัด อบจ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า อบจ.มีหน้าที่จัดการเลือกตั้ง แต่ในส่วนของ
เรื่องร้องเรียน เป็นหน้าที่ของ กกต.ที่ต้องด้าเนินการ ซึ่งทราบว่ามีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งเข้ามา และอยู่
ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว และยังไม่เป็นที่เปิดเผย 
 ส่วนเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมผู้กระท้าผิดกฎหมายเลือกตั้งได้ซึ่งหน้าเมื่อช่วงเย็นวานนี้ และได้ด้าเนินการ
เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี ไว้แล้วนั้น ก็เป็นหน้าที่ของทางต้ารวจและ กกต.จะต้องเข้าไป
ด้าเนินการร่วมกันสอบสวนข้อเท็จจริงให้ปรากฏต่อไป ส่วนผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.
กาญจนบุรี คาดว่าจะทราบผลคะแนนของผู้สมัครอย่างไม่เป็นทางการไม่เกินเที่ยงคืน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/539875 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/539875
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ชาวบ้านพัทลุงเดินลุยน้ าไปเลือกตั้ง อบจ.ไม่นอนหลับทับสิทธิ 
วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 15.36 น. 
 

 
 
 ที่หน่วยเหลือกตั้งที่ 8 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งใช้อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด  เป็น
สถานที่เลือกตั้งนายกฯ และสมาชิก อบจ.พัทลุง ประชาชนต้องเดินลุยน้้าไปใช้สิทธิ์ หลังจากที่ได้เกิดฝนตกหนัก ตั้งแต่
ช่วงเช้าที่ผ่านมา ท้าให้เกิดน้้าท่วมขังทางเข้าหน่วยเลือกตั้ง เฉลี่ย 15-20 เซนติเมตร เนื่องจากระบายไม่ทัน แต่
ประชาชนยังตื่นตัวเดินทางไปใช้สิทธิ์  ซึ่งต่างก็กล่าวว่า ไม่อยากนอนหลับทับสิทธิต้องการมาใช้สิทธิเพ่ือเลือกผู้แทนไป
ท้าหน้าที่ในสภา อบจ.พัทลุง ในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับ  จ.พัทลุง ว่างเว้นการเลือกตั้ง นายกฯ และ สมาชิก 
อบจ.มาร่วม 8 ป ีจึงอยากออกมาใช้สิทธิของตนเองให้เต็มที่   
 ทางด้านร้อยต้ารวจเอก พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้า
จังหวัดพัทลุง  กล่าวว่า  ขณะนี้ ทั้ง 767 หน่วยเลือกตั้งในจังหวัดพัทลุง  ยังไม่พบการกระท้าผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่
อย่างใด  ส่วนการร้องเรียนเรื่องทุจริตการเลือกตั้ง การซื้อสิทธิ์ขายสิทธิ์  ยังไม่ได้รับการร้องเรียน หรือแจ้งเหตุ
เช่นเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม  ในการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิก อบจ.พัทลุง ในครั้งนี้ ทาง กกต.พัทลุง ได้ตั้งเป้าจะมีผู้มาใช้สิทธิ ไม่ต่้า
กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และบัตรเสียไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต ์
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/539868 
  

https://www.naewna.com/local/539868
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รวบหัวคะแนนผู้สมัคร ส.อบจ. จอดรถรอซื้อเสียงข้างคูหา 
อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. 
 

 
 
รวบหัวคะแนน ผู้สมัครสมาชิก อบจ.ตรัง คาหน่วยเลือกตั้ง พร้อมเงินสด-บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอ้ือ แฉสาย
รายงานซื้อเสียงตลอดคืน แต่ตามจับไม่ได้ 
 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต้ารวจชุดเคลื่อนที่เร็ว สภ.เมือง จ.ตรัง ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีการ
ซื้อสิทธิขายเสียง บริเวณริมรั้วโรงเรียนบ้านควนปริง หมู่ 6 ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 5 ก่อนจะ
ประสานก้าลังเจ้าหน้าที่จ้านวนหลายนาย ลงไปตรวจสอบ ก่อนจะพบรถเก๋งฮอนด้า ซิตี้ สีบรอนซ์ทอง ทะเบียน กค 
6402 ตรัง จอดอยู่ริมถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ริมรั้วโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้ง ก่อน
จะท้าการเข้าตรวจสอบภายในรถเก๋งภายในพบ นายทวี เกลี้ยงรัตน์ นั่งอยู่บนเบาะคนขับ ก่อนจะขอตรวจค้นภายในรถ 
พบเงินจ้านวน 23,700 บาท และเงินสดอีกจ้านวนหนึ่ง ยังอยู่ภายในซองปิดผนึก พร้อมทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จ้านวนหลายราย จึงประสานไปยัง พ.ต.อ.สานิตย์ พลเพชร ผกก.สภ.เมืองตรัง มารับตัวไปสอบปากค้า 
 ด้าน พ.ต.อ.สานิตย์ เปิดเผยว่า นายนายทวี เป็นหัวคะแนนใหญ่ของผู้สมัครสมาชิก อบจ.รายหนึ่งใน จ.ตรัง โดย
เมื่อคืนที่ผ่านมา ต้ารวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีมาแล้วว่า นายทวี เป็นหัวคะแนนคอยซื้อเสี ยง แต่ไม่สามารถจับกุมได้ 
ก่อนจะท้าการเฝ้าระวังมาโดยตลอด จนกระทั่งมารับแจ้งและควบคุมตัวในครั้งนี้ และขณะนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวน
สอบสวน เบื้องต้นให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาผิด พ.ร.บ.เลือกตั้งนั้นจะด้าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป และได้ประสานไปทาง ผบ.ตร.แล้ว ข่าวคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/813936 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/813936


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

66 

 

 
รวบ! 'ทวี' หัวคะแนน คาหน่วยเลือกตั้ง อึง้ซื้อเสียงพกเงินเป็นฟ่อน 
20 ธ.ค. 2563-16:13 น. 
  

 
 
 
 

 
อบจ.ตรังเดือด! รวบ หัวคะแนน หนุนพรรคการเมืองใหญ่ คาหน่วยเลือกตั้ง พร้อมของกลางเงินสด -บัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพียบ 
20 ธ.ค. 2563-16:13 น. 
 เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ต้ารวจชุดเคลื่อนที่เร็ว สภ.เมืองตรั ง 
ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีการซื้อสิทธิขายเสียง บริเวณริมรั้วโรงเรียนบ้านควนปริง หมู่ 6 ต.ควนปริง อ.เมือง
ต ร ัง  ซึ ่ง เ ป ็น ห น ่ว ย เ ล ือ ก ตั ้ง ที ่ 5 ก ่อ น จ ะ ป ร ะ ส า น ก้ า ล ัง เ จ ้า ห น ้า ที ่จ้ า น ว น ห ล า ย น า ย  
ลงไปตรวจสอบ 
 ก่อนจะพบรถยนต์เก๋งต้องสงสัยจอดอยู่ริมถนนทางเข้า มหาวิทยาลัยส งขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง ริม
รั้วโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ท้าการเข้าตรวจสอบภายในรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซิตี้ ทะเบียน กค 
6402 ตรัง สีบรอนซ์ทอง ภายในรถพบนายทวี นั ่งอยู ่บนเบาะคนขับ ก่อนจะขอตรวจค้นภายในรถ พบเงิน
จ้านวน 23,700 บาท และเงินสดอีกจ้านวนหนึ่งยังอยู่ภายในซองปิดผนึก พร้อมทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จ้านวนหลายราย 
 เจ้าหน้าที่น้าตัวขึ้นรถต้ารวจสายตรวจ 191 และประสาน พ.ต.อ.สานิตย์ พลเพชร ผกก.สภ.เมืองตรัง มา
รับตัวและน้าตัวพร้อมของกลางไปท้าการสอบสวนที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการ สภ.เมืองตรัง ในทันที ซึ่ งในขณะนี้อยู่
ระหว่างการสอบสวน และประสานเจ้าหน้าที่ พิสูจน์หลักฐาน ภ.จว.ตรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในขณะนี้
อยู่ระหว่างสอบสวน 
 ข้อมูลจากการสอบสวนในเบื้องต้น พ.ต.อ.สานิตย์ พลเพชร ผกก.เปิดเผยว่า นายนายทวี เป็นหัวคะแนน
ใหญ่ของผู้สมัครนายก อบจ.พรรคการเมืองหนึ่ง ทั้งนี ้ เมื่อคืนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ต้ารวจยังได้รับแจ้งจาก
พลเมืองดีมาแล้วว่า มีนายทวีเป็นหัวคะแนนคอยซื้อเสียง แต่ไม่สามารถจับกุมได้  
 ก่อนจะท้าการเฝ้าระวังมาโดยตลอด จนกระทั่งมารับแจ้งและควบคุมตัวในครั้งนี้ ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การสืบสวนสอบสวน เบื้องต้นให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5568277 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5568277
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87001-3.jpg
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เลือกตั้ง อบจ.ทั่วไทยช่วงบ่ายคึกคัก ปชช.ตื่นตัวแห่ออกมาใช้สิทธิ (ประมวลภาพ) 
วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 15.54 น. 
 

 
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศการเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.อุตรดิตถ์  ทั้ง 24 เขต จ้านวน 797 หน่วย  มี

ประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมสวมหน้ากากอนามัย เพ่ือป้องกันโควิด -19 ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รับเจลล้างมือ และ    หากพบผู้มาใช้สิทธิ์มีไข้สูง สามารถใช้สิทธิ์ได้ก่อนที่จะเข้ารับการตรวจ
จากแพทย์  โดยส่วนใหญ่เลือกมาในช่วงเช้าเพราะอากาศเย็นสบาย 

“จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพ้ืนที่ 9 อ้าเภอ 24 เขตเลือกตั้ง มีประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งนี้กว่า 365,000 คน การ
เลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้มีผู้สมัครชิงต้าแหน่งนายก. อบจ.อุตรดิตถ์ จ้านวน 4 และผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น หรือ สจ. อีก จ้านวน 60 คน โดยทั้ง 9 อ้าเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์จะมีสมาชิกได้ จ้านวน 28 คน เป็นที่น่า
สังเกตได้ว่าบางอ้าเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้สมัคร สจ.เพียงรายเดียว เช่น อ้าเภอเมือง อ้าเภอพิชัย และอ้าเภอตรอน” 

ส้าหรับต้าแหน่งนายก อบจ.อุตรดิตถ์ เป็นที่คาดการณ์ของคอการเมือง และคอกาแฟ ต่างมีความเห็นว่า น่าจะเป็น
การแข่งขันที่ไม่เข้มข้นนัก เพราะมีผู้ลงสมัครที่มีฐานเสียงความนิยมในกลุ่มเดียวกันลงชิงชัย และแบ่ งคะแนนกัน อาจ
เป็นเหตุให้ ไม่สามารถผ่านคะแนนความนิยมฐานเสียงของอดีตนายกฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่มาอย่างยาวนานได้ และกลุ่ม
คะแนนส่วนส้าคัญอีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มเยาวชนที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก น่าจะมีส่วนท้าให้มีการผันพลิกขึ้นมาได้ หาก
ออกมีใช้สิทธิกันจ้านวนมากขึ้น ดังเช่นการแสดงออกทางการเมืองในห้วงที่ผ่านมา 

นายนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อ้านวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดอุตรดิตถ์   กล่าวว่า    กกต.จังหวัด
อุตรดิตถ์   ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ทั้งงานจัดการเลือกตั้ง งานอ้านวยการ งานพรรคการเมือง และ   ฝ่ายสืบสวน ลงพ้ืนที่ 9 
อ้าเภอ ตั้งแต่เม่ือวาน (19 ธ.ค.63) และตลอดทั้งวันนี้ (20 ธ.ค.63) โดยแบ่งการรับผิดชอบทีมละ 3 อ้าเภอ ตระเวนตาม
หน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย เพ่ือติดตามตรวจสอบความเรียบร้อยการกระท้าผิดกฎหมาย ทั้งนี้อ้าเภอห่างไกลเจ้าหน้าที่ได้
นอนค้าง แฝงตัวในพ้ืนที่ตั้งแต่คืนที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา จนถึงล่าสุดยังไม่มีการรับแจ้งการกระท้ากฎหมาย
เลือกตั้ง     หลังปิดหีบเวลา 17.00 น.กรรมการประจ้าหน่วยเลือกตั้ง จะท้าการนับคะแนนที่หน่วย และรายงานผล
อย่างไม่เป็นทางการมายัง กกต.อบจ.อุตรดิตถ์ ทั้ง 797 หน่วย จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 365,489 คน ก่อนจะท้าส่งหีบบัตร
มายังที่ว่าการอ้าเภอทุกแห่ง เพ่ือประมวลผลอย่างเป็นทางการเข้าสู่ระบบ 
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คาดว่าผลการเลือกตั้ง นายก อบจ.อุตรดิตถ์ อย่างไม่เป็นทางการน่าจะรู้ได้ประมาณ 22.00 น. ที่จะล่าช้าคืออ้าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ เนื่องจากมีหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ 250 หน่วย และ   หน่วยเลือกตั้งพิเศษ ที่หมู่ 
4 บ้านห้วยต้า ต้าบลนางพญา อ้าเภอท่าปลา ที่ต้องขนส่งอุปกรณ์การเลือกตั้งทางเรือจากเกาะกลางเขื่อนสิริกิติ์ มาขึ้น
ฝั่งที่บ้านท่าเรือ ต้าบลท่าปลา อ้าเภอท่าปลา และ    มีรถยนต์รอรับมายังที่ว่าการอ้าเภอท่าปลา ทั้งนี้ได้มีการจัดเตรียม
เรือเร็ว    เพ่ือลดระยะเวลาในการเดินทาง คาดว่าการจัดส่งหับบัตรจะเรียบร้อยภายในเวลา 00.00 น    .หรือ  เที่ยงคืน 
ตั้งเป้าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ 75 

วันเดียวกัน ที่ จ.ระยอง มีประชาชนออกมารอใช้สิทธิลงคะแนนหน้าคูหาจ้านวนมาก โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้ง
ที่ 23-25 โรงเรียนวัดปากน้้า ต.ปากน้้า อ.เมือง จ.ระยอง มีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง ทั้ งนี้อาจะเป็น
เพราะมีการว่างเว้นจากการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นมานาน ท้าให้ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิใช้เสียงลงคะแนนเสียง
อย่างคึกคัก  

นายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผู้อ้านวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง มี
เขตเลือกตั้ง 30 เขต มีหน่วยเลือกตั้งทั้ง 8 อ้าเภอ 1,034 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ.จ้านวน 541,623 คน และมีผู้มี
สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.ระยอง จ้านวน 548,381 คน ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ ประชาชนชาวจังหวัดระยอง ให้ความสนใจ
ตื่นตัวอย่างมาก หลังว่างเว้นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นมานานถึง 7 ปี คาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่ต่้ากว่าร้อย
ละ 80 อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้มีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วย โดยมีจุดลงคะแนนส้าหรับผู้ที่
ไข้อุณหภูมิร่างกายสูง 37 องศาเซลเซียส  

ส่วนเรื่องร้องเรียนมีเข้ามาทั้งประเภท ส.อบจ.และนายก อบจ.เกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งได้ส่งผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วลงไปฝังตัวแล้ว ทั้งนี้คาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเวลา
ประมาณ 21.00 น. 

ขณะที่ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.สงขลา) และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( สจ.)ท่ี 
อ.สะเดา จ.สงขลา ในช่วงบ่ายของวันนี้ 20 ธันวาคม 2563 โดยเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ท่าโพธิ์ 
อ.สะเดา จ.สงขลา มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก และ สจ.ของจังหวัดสงขลา มากพอสมควร  

ส่วนที่โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) มีหน่วยเลือกตั้งมากถึง 3 หน่วย โดยหน่วยเลือกตั้งที่ 7 ต.พังลา 
เทศบาลคลองแงะ สถานที่เลือกตั้ง อาคารศูนย์เด็กเล็ก(เก่า)โรงเรียนบ้านคลองแงะ  

หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ต.พังลา เทศบาลคลองแงะ สถานที่เลือกตั้ง อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองแงะ และ
หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ต.พังลา เทศบาลคลองแงะ สถานที่เลือกตั้งโรงเรียนบ้านคลองแงะ( ศาลาเอนกประสงค์) โดย
บรรยากาศการเลือกตั้งช่วงบ่ายมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์บางตา ทั้ง 3 หน่วย ส่วนเหตุการณ์เลือกตั้งปกต ิ 

ส่วนที่ อ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่ามีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ ใช้เสียงกันเป็นจ้านวนมาก พร้อมทั้งใน
แต่ละเขตการเลือกตั้งเข้มงวดในการวัดอุณภูมิตรวจวัดไข้ ใช้เจลล้างมือ ใส่แมสปิดคลุมให้มิดชิด ก่อนจะเข้าไปในเขต
การเลือกตั้ง เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดในรอบสอง หลังพบผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นในจังหวัด
สมุทรสาครกว่า 500 ราย  

ส้าหรับอ้าเภอสัตหีบมีทั้งหมด 5 ต้าบล แบ่งเป็น 4 เขต อ้าเภอสัตหีบเรามีความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งนี้ 100% 
มีประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ จ้านวน 134,172 คน มีผู้ลงสมัคร ส.อบจ.ชลบุรี ทั้งอ้าเภอ 14 ท่าน ไม่มีผู้ลงสมัคร
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นายก อบจ.ชลบุรี โดยมี การแข่งขัน ในระบอบประชาธิปไตยค่อนข้างสูง ในขณะนี้วันนี้ทางอ้าเภอสัตหีบได้จัดเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือเตรียมการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับหน่วยเลือกตั้งอ้าเภอสัตหีบ ซึ่งเรามีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 211 หน่วย  

จากการลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆในพ้ืนที่อ้าเภอสัตหีบ ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มตื่นตัวในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.
อบจ.เป็นอย่างมาก ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้มีการปรับเวลาปิดหีบลงจากเดิมเวลา 15.00 น. เป็นเวลา 17.00 น.คาดว่า
ด้วยเวลาที่เพ่ิมขึ้น ก็น่าจะเป็นตัวกระตุ้นท้าให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้มากขึ้นโดยคาดว่าน่าจะมีผู้
ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอน พร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนพ่ีน้องประชาชน
ออกมาใช้สิทธิ์ใช้การเลือกตั้งครั้งนี้อีกด้วย  

นอกจากนี้ ส้าหรับบรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ.ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ที่
หน่วยเลือกตั้งหน้าศาลาการเปรียญ วัดสุทธจินดา วรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา   หน่วยเลือกตั้ง  ที่ 21  เขตการ
เลือกตั้งที่ 1  อ้าเภอเมือง เขตเทศบาลนครนครราชสีมา บรรยากาศก็ยังไม่คึกคักประชาชนเดินทางมาลงตรวจสอบ
รายชื่อและใช้สิทธิ์ เลือกตั้ งบางตา   โดยในหน่วยเลือกตั้ งนี้  นายวิ เชียร   จันทรโณทัย   ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา  ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  อยู่ในล้าดับที่ 64  จาก
จ้าหน่วยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนี้ จ้านวน 399  คน โดยเพ่ือป้องกันโรคโควิด-19 นายวิเชียรฯได้น้าปากกาติด
ตัวมาเอง ในการลงคะแนนเสียง 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสดีที่
ประชาชนชาวโคราช จะได้มีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์ของตนเอง เลือกตัวแทนของประชาชนเข้าไปเป็นผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือไปพัฒนาพ้ืนที่ให้ความความเจริญก้าวหน้า ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าประชาชนอาจจะออกมาใช้สิทธิ์น้อย สาเหตุ
น่าจะมาจากอากาศที่หนาวเย็น คาดว่าในช่วงสายและบ่าย ประชาชนจะเดินทางออกมาใช้สิทธิ์กันมากขึ้น    ทั้งนี้การ
เลือกตั้งที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจกับการเลือกตั้งเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 
มีนาคม 2562 มีประชาชนชาวโคราชออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 1.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 74.30 ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด
เลยทีเดียว ดังนั้นในการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ ก็คาดว่าประชาชนจะตื่นตัวกว่า เพราะผู้สมัครมีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากกว่า ส.ส. จึงคาดหวังว่าจะมีประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าเดิมแน่นอน  ส้าหรับมาตรการคุมเข้มการไวรัสโค
วิด-19ได้เน้นย้้าให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  แนะน้าประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ น้าปากกาส่วนตัวมาใช้
ในการลงคะแนนเสียงด้วย เพ่ือลดการเสี่ยงการระบาดของไวรัสโควอด-19 จากการสัมผัสปากกาในหน่วยเลือกตั้ง  ส่วน
การกระท้าผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่วงคืนก่อนเลือกตั้งนั้น ไม่มีการรายงานการกระท้าผิดแต่อย่างใด 

ส่วนที่หน่อยเลือกตั้งเขต 1 ต้าบลกุดโบสถ์ อ้าเภอเสิงสาง เวลา 09.10 น. หน่วยที่ 13 ล้าดับที่ 55 ดร.ยลดา 
หวังศุภกิจโกศล ผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นตัวเต็ง ได้เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.
นครราชสีมา ส่วนล้าดับที่ 54 หน่วยเดียวกันคือ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
รวมทั้งครอบครัว ลูกสาว และลูกชาย แจ้งว่าจะไปใช้สิทธิ์ในช่วงบ่าย 

ขณะที่เวลา 12.00 น. ที่วัดหลักร้อย อ.เมืองฯ หน่วยเลือกตั้งที่ 25 เขตเลือกตั้งที่ 4 เขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
ล้าดับที่ 276 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และล้าดับที่  277 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรี
ประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    
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ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในต่างอ้าเภอ อาทิ อ.เสิงสาง , อ.ครบุรี , อ.เมืองนครราชสีมา มีพ่ีน้องประชาชนทยอยออกไป
ใช้สิทธิ์มากกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น แต่ช่วงสายมีแดดออกอุ่นขึ้นจึงไปต่อแถวลงคะแนน 
โดยทุกหน่วยเลือกตั้งมีการสแกนวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ทั้งเจ้าหน้าที่ประจ้าหน่วย และประชาชนที่
เข้าคูหา ไม่มีการยกเว้น    

ส้าหรับการเลือกตั้งครั้งนี้จังหวัดนครราชสีมา  มีผู้สมัคร ส.อบจ.ทั้งหมด จ้านวน 173 คน ใน 48 เขตเลือกตั้ง และ
มีผู้สมัครนายก อบจ.จ้านวน 5 คน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จ้านวน 2,048,371 มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 4,475 หน่วย
เลือกตั้ง แต่ละหน่วยเลือกตั้งจะมีคณะกรรมการประจ้าหน่วยๆ ละ 11 คน รวม 49,225 คน ถือว่ามากที่สุดในประเทศ
ไทย  โดยทาง ก.ก.ต. ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิประมาณร้อยละ 74 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด บัตรเสียไม่เกินร้อยละ
2 คาดรู้ผลเลือกตั้งไม่เกิน 21.00 น. 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/539872 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/local/539872
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“เพ่ือไทย” จ่อชง กมธ.แก้ รธน. เรียกประชุมชดเชย เพ่ือให้การพิจารณาทันตามกรอบ หลังประชุมล่ม
อาทิตย์ที่แล้ว 
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 - 15:19 น. 

 
 
“เพื่อไทย” จ่อชง กมธ.แก้รธน.เรียกประชุมชดเชย เพื่อให้การพิจารณาทันตามกรอบ หลังประชุมล่มอาทิตย์ท่ีแล้ว 

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวว่า ในวันที่ 21 

ธันวาคม คณะกรรมการการเมือง พรรค พท.ที่มีนายชัยเกษม นิติสิริ เป็นประธาน จะมีการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือ

ประเมินสถานการณ์การเลือกตั้งนายก อบจ.ทั่วประเทศ รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่

ใน จ.สมุทรสาคร ที่มีผู้ติดเชื้อวันเดียวเกือบจะ 600 รายแล้ว และคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึน ที่ส้าคัญจะมีการหารือเรื่อง

ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในชั้นกรรมาธิการฯ ที่ครั้งหลังสุดในวันที่ 17 ธันวาคม มีการประชุมไปได้เพียง 1 ชั่วโมงก็ต้อง

ปิดการประชุม พอวันที่ 18 ธันวาคม กลับไม่มีการประชุมอีก หากยังคงมีปัญหาแบบนี้เรื่อยๆ อาจส่งผลกระทบให้การ

แก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้หรือไม่ 

 ทั้งนี้ ในการประชุมสภาฯ สัปดาห์นี้จะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหยุดยาวในช่วงปีใหม่ ตนจะเสนอให้กรรมาธิการ

พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ …) พ.ศ….มีการเรียกประชุมชดเชยเพ่ือให้ทันตาม

กรอบเวลาที่ก้าหนดไว้ เพราะเรื่องนี้ประชาชนก้าลังจับตามองอย่างมาก 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2493347 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2493347
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A23.jpg
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 21 ธันวาคม 2020 - 11:47 
กกต.โคราช เร่งสอบสวมสิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. 
กกต.โคราช เร่งสอบชาวบ้านร้องโดนสวมสิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. ยกครัวเรือน ยันขอเวลาตรวจสอบ 
 

 
 

พันต้ารวจโทระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัด
นครราชสีมา เปิดเผยถึงบรรยากาศการเลือกตั้ง อบจ.นครราชสีมา ที่ผ่านมาว่า ภาพรวมประชาชนออกมาใช้สิทธิ์
ค่อนข้างน้อย หากเทียบกับการเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ อาจจะมาจากเรื่องการสภาพเศรษฐกิจ ท้าให้คนไม่เดินทาง
มาใช้สิทธิ์ ประกอบกับการระบาดของโควิด-19 แต่ทั้งนี้ยังไม่พบมีการกระท้าผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด มีเพียง
กรณีเดียวคือเรื่องการสวมสิทธิ์ลงคะแนน ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 23 เขตเลือกตั้งที่ 4 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหลัก
ร้อย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ที่นายสุพัฒน์ กรัญญประสิทธิ์ อายุ 56 ปี ร้องเรียนว่า โดนสวมสิทธิ์
ยกครัวเรือน 

ซึ่งขณะนี้ทาง กกต.นครราชสีมาก้าลังเร่งตรวจสอบข้อมูล เบื้องต้นจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจ้าหน่วย
เลือกตั้ง ทราบว่า คนแรกที่มาแสดงตนและน้าบัตรประชาชนมาแสดงตัวขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเดินทางมาใช้สิทธิ์เวลา
ประมาณ 09.00 น. แต่เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว มีคนมาใช้สิทธิ์จ้านวนมาก ประกอบกับผู้มาใช้สิทธิ์สวมใส่หน้ากาก
อนามัย จึงท้าให้ไม่ทราบใบหน้าที่ชัดเจน จนกระทั่งเวลา 12.00 น. นายสุพัฒน์ ตัวจริงเดินทางมาใช้สิทธิ์แล้ว จึงทราบ
ว่า ถูกสวมสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งดังกล่าว 

ซึ่งได้ให้นายสุพัฒน์ ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจ และนายสุพัฒน์ ไม่เสียสิทธิ์เลือกตั้ง เพราะถือว่ามาใช้สิทธิ์
ลงคะแนนเลือกตั้ง ส่วนกรณีนางบุญยอด เหลี่ยมสูงเนิน อายุ 74 ปี ที่อยู่บ้านหลังเดียวกันกับสุพัฒน์ ตรวจสอบแล้วไม่
พบว่า ถูกสวมสิทธิ์แต่อย่างใด ซึ่งเรื่องนี้ยังมีข้อสงสัยหลายอย่างที่ต้องตรวจสอบ และต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายละเอียด และรายงานให้ กกต.กลางทราบต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_848906/ 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/regional-news/news_848906/
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21 ธ.ค. 2563 05:16 น. 
ผู้สมัครสมุทรสาครร้องโมฆะเลือกตั้ง อบจ. จับแจกเงินหน้าคูหา ฉีกบัตรทิ้งก็มีให้เห็น 
 

 
 

ทั่วประเทศแห่ลงคะแนนเลือกตั้ง อบจ.คึกคัก สมุทรสาครผวาโควิด-19 ต้องขยายหน่วยเลือกตั้งลดความแออัด 
ตรวจเข้มทุกคนก่อนเข้าคูหา ผู้สมัครนายกบุกร้อง กกต.ให้เลือกตั้งสมุทรสาครเป็นโมฆะ ส่วนภาคใต้ฝนถล่มหนักขนหีบ
บัตรหนีน้้าท่วมโกลาหล จ.ตรัง รวบหนุ่มคาหน่วยเลือกตั้งพร้อมของกลางขณะซื้อเสียง อีสานจับกุมผู้ท้าผิดหลายรายทั้ง
ซื้อเสียง ฉีกบัตรเลือกตั้ง กกต.ระบุมีเรื่องร้องเรียนแล้ว 140 เรื่อง เตือนผู้ไม่ไปใช้สิทธิต้องแจ้งเหตุผลใน 7 วัน 

บรรยากาศการเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ. ทั่วประเทศเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางการตรวจคัดกรอง
อย่างเข้มงวดก่อนเข้าคูหาลงคะแนนเพ่ือป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 20 ธ.ค. 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 8 โรงเรียนอนุบาล
สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร พร้อมกล่าวว่าทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง และ กกต.ได้ขยายหน่วยเลือกตั้งเพ่ือลดความ
แออัด หากผู้ลงคะแนนรายใดวัดอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา ก็จะมีที่นั่งพักรอ แต่หากวัดครั้งที่สองสูงอีกก็จะมีจุดไว้
ให้บริการอีกต่างหาก ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาล่าสุด 140 เรื่อง ถือว่าไม่มากเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งที่ผ่านมา และ
พบการฉีกบัตรเลือกตั้งใน 8 จังหวัด ส่วนการนับคะแนนจะเสร็จสิ้นไม่เกิน 20.00 น.และทุกจังหวัดจะทราบผลได้ไม่เกิน 
24.00 น. 

ที่ จ.ปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ปทุมฯปั่นจักรยานไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 7 เขตเลือกตั้งที่ 3 
ลานจอดรถสวนเทพปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี ส่วน “บิ๊กแจ๊ด” พล.ต.ท.ค้ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้สมัครนายก 
อบจ.ปทุมธานี ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งเดียวกัน จ.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ขนหีบบัตรไปส่ง
ในพ้ืนที่บ้านเกาะสะเดิ่ง บ้านไล่โว่ บ้านที่ไล่ป้า และบ้านจะแก ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
จ.ชลบุรี ต้ารวจจับกุมผู้กระท้าผิด 2 รายคือ น.ส.สุนทรี เกรัมย์ อายุ 36 ปี เจ้าของร้าน Poricy C 99 cr และนายประเสริฐ 
ภูจ้อย เจ้าของร้านจ่าโทซีฟู้ด ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ ความผิดจ้าหน่ายสุราช่วงเลือกตั้ง 

ส่วนตู่-นันทิดา แก้วบัวสาย ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรปราการ เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งภายใน
โรงเรียนราฟาแอล ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ ในขณะที่นายชูศักดิ์ เอ่ียมสุข หรือ “โหน่ง ชะชะช่า” ศิลปินตลก
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ชื่อดัง ใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 4 วัดเอ่ียมประดิษฐ์ หมู่ 4 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก ด้าน จ.เพชรบุรี นายนพพร บุญ
รอด และ น.ส.นพรัตน์ สังข์ประเสริฐ ในชุดแต่งงานควงคู่กันไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ต.หัวสะพาน อ.เมือง
เพชรบุรี สร้างความฮือฮาให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก 

ภาคเหนือ นายปกรณ์ มหรรณพ กกต.เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่ 52 มูลนิธิพุทธสถาน อ.เมือง
เชียงใหม่ เน้นย้้าให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกับมาตรการทางสาธารณสุข ส่วนนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรมไปตรวจ
เยี่ยมความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 3 ภายในศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย 
พร้อมใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งเป็นคนแรก เช่นเดียวกับชาวเขาชนเผ่าปกาเกอะญอ ไปใช้สิทธิตั้งแต่ช่วงเช้า ที่หน่วย
เลือกตั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่งน้้าร้อน หมู่ 1 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็น 

ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 6 อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยทรายเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 3 หมู่ 6 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.
พิษณุโลก ตลอดทั้งวันไม่มีประชาชนมาลงคะแนน มีเพียงต้ารวจที่มาประจ้าหน่วยเลือกตั้งลงเพียงคนเดียวเท่านั้น จากผู้
มีสิทธิทั้งหมด 850 คน ชาวบ้านอ้างว่าสาเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะท่ีผ่านมาเคยท้าเรื่องของบประมาณปรับปรุง
ถนนทางเข้าหมู่บ้านจาก อบจ. แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน ท้าให้ชาวบ้านไม่พอใจนัดกันไม่มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใน
ครั้งนี้ 

ภาคอีสาน ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว การได้ยิน พิการซ้้าซ้อนจ้านวน 33 คนพร้อมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งใน
หน่วยที่ 47 เขตเลือกตั้งที่ 4 ภายในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง บ้านดงค้าอ้อ ต.ขามใหญ่ อ.
เมืองอุบลราชธานี ขณะเดียวกันมีการจับกุมผู้กระท้าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 2 ราย รายแรกจับกุมนายสุพจน์ โพธิ์ศรี อายุ 
49 ปี ชาวบ้านหมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุบลฯ หลังเข้าไปฉีกบัตรเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส. อบจ.ในคูหาทิ้ง สอบสวน
ให้การว่าคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะฉีกบัตรเลือกตั้ง เพราะไม่ชอบผู้สมัครคนใดเลย ดูแล้วไม่มีใครดีสักคน 
อีกรายจับกุมนางส้าเนียง ทุมพา อายุ 41 ปี ภรรยาผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งพร้อมพวกอีก 2 คน ได้ที่หน่วยเลือกตั้งเขต 1 หมู่ 
8 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ขณะเดินแจกเงินซื้อเสียงให้ผู้สมัคร ส.อบจ. คนหนึ่ง หัวละ 200 บาท นายอิทธิพร 
บุญประคอง ประธาน กกต.ที่อยู่ระหว่างตรวจความพร้อมการเลือกตั้ง ติดตามการสอบสวนด้วยตัวเอง 

ภาคใต้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขต
เลือกตั้งที่ 1 เทศบาลต้าบลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พร้อมกล่าวว่า อยากเห็นประชาชน ออกไปใช้สิทธิกัน
มากๆเป็นอีกก้าวหนึ่งไปสู่ประชาธิปไตย ส่วนที่ จ.นครศรีธรรมราช เกิดฝนตกหนักและมีน้้าท่วมขังในบางจุด เจ้าหน้าที่
ต้องขนหีบบัตรหนีน้้ากันโกลาหล เช่นเดียวกับ จ.สงขลา เกิดฝนตกหนัก ชาวบ้านต้องลุยน้้าไปใช้สิทธิ 

จ.ตรัง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เดินฝ่าสายฝนไปลงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 4 ร.ร.วัดควนวิเศษ ต.ทับ
เที่ยง อ.เมืองตรัง นายชวนกล่าวว่า ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียง ที่ผ่านมาได้รณรงค์เรื่อง
นี้มากว่า 50 ปี เพราะถ้านักการเมืองมาโดยสุจริตเขาก็จะไม่โกง ขณะเดียวกัน ต้ารวจจับกุมนายทวี เกลี้ยงรัตน์ หลังขับ
รถเก๋งมาซื้อเสียงข้างหน่วยเลือกตั้งที่ 5 ริมรั้ว ร.ร.บ้านควนปริง หมู่ 6 ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง ตรวจค้นรถพบเงินสด 
23,700 บาท และเงินสดอีกส่วนอยู่ในซองปิดผนึก พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลายราย สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับ
สารภาพ 

ส่วนที่หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 8 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นายสุภาชัย จันทร์คงช่วย 
อายุ 50 ปี ฉีกบัตรเลือกตั้งนายก อบจ.พัทลุง ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ต้ารวจประจ้าหน่วยเลือกตั้งน้าตัวไปด้าเนินคดี นายสุภา
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ชัยให้การว่า ร้าคาญเจ้าหน้าที่มาคอยแนะน้าการหย่อนบัตร ทั้งที่แนะน้าไปแล้วรอบหนึ่ง ท้าให้โมโหฉีกบัตรทิ้ง จ.ยะลา 
พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนเทศบาล 6 ต.สะเตง อ.เมือง
ยะลา พร้อมเผยว่า ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีปัญหาน้้าท่วมในพื้นที่สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และดินถล่มใน
พ้ืนที่ อ.ธารโต จ.ยะลา 

วันเดียวกัน นายสนธิญา สวัสดี ผู้สมัครนายก อบจ.สุมทรสาคร เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต.ขอให้สั่งให้การเลือกตั้ง
นายกและ ส.อบจ.สุมทรสาคร ในวันนี้เป็นโมฆะ และก้าหนดวันเลือกตั้งใหม่ โดยไม่ต้องเปิดรับสมัครใหม่และหาเสียง
เลือกตั้ง เนื่องจากเห็นว่าขณะนี้ในจังหวัดประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ไม่
เหมาะสมที่จะจัดเลือกตั้ง หากมีการขยับและก้าหนดวันเลือกตั้งใหม่จะมีความเหมาะสมกว่า 
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. กล่าวถึงการเลือกตั้งว่าทั่วประเทศไม่มีเรื่องผิดปกติ มีปัญหาบ้างเล็กน้อยคือ จ.
นราธิวาส มีน้้าท่วมบ้าง ส่วน จ.สมุทรสาคร มีประชาชนไปใช้สิทธิแต่ไม่มากเหมือนที่คาดไว้ ผู้ใช้สิทธิอุณหภูมิร่างกายสูง
กว่า 37.5 ได้อนุญาตให้ใช้สิทธิเลือกตั้งในที่ที่ก้าหนดไว้ หลังจากตรวจร่างกายไม่พบเชื้อโควิด-19 เป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา 
ส้าหรับผู้ไม่ได้มาใช้สิทธิยังมีเวลา 7 วันแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ เพ่ือป้องกันการถูกจ้ากัดสิทธิ 

พล.ต.อ.ด้ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. กล่าวถึงภาพรวมการดูแลรักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้ง ว่า 
ช่วงเช้าพบการกระท้าความผิดฉีกบัตรเลือกตั้ง 3 ราย ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ราชบุรี อุดรธานี และอุตรดิตถ์ สาเหตุมา
จากมึนเมา 2 ราย และอีก 1 รายคือเข้าใจผิด ฟังผิดจากเจ้าหน้าที่บอกให้ขีดบัตรเป็นฉีกบัตร ส้าหรับการรักษาความ
ปลอดภัยการเลือกตั้งในพ้ืนที่ จ.สมุทรสาคร จะให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่าหลังเสร็จสิ้นภารกิจ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
จะต้องกักตัวตามมาตรการ 14 วันหรือไม่ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การนับคะแนน ณ เวลา 19.00 น. วันที่ 20 ธ.ค.หลายจังหวัดซึ่งมีการแข่งขันกันอย่าง
รุนแรง กลายเป็น “ศึกช้างชนช้าง” ยังสูสี ท่ามกลางกองเชียร์ที่คอยลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อส้าหรับผู้สมัครนายก อบจ.3 
จังหวัดที่มีผู้สมัครคนเดียวคือ กระบี่ เพชรบุรี และอุทัยธานี ต้องรอลุ้นผลคะแนน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้มี
สิทธิในเขตเลือกตั้งนั้นๆ และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด (โหวตโน) 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1998397 
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'นันทิดา'นั่งนายกอบจ.ปากน้ า 'แจ๊ด'ส่อล้ม'ชาญ'ตกเก้าอี ้
จันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 00.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
'ตู่ นันทิดา' คว้าเก้าอี้นายก อบจ.สมุทรปราการ ชนิดนอนมา ขณะที่ 'บิ๊กแจ๊ด' ส่อแววว่าจะล้ม 'ลุงชาญ' แชมป์เก่า
หลายสมัย คว้าชัยเลือกตั้งนายก อบจ.ปทุมธานีได้ในที่สุด 
 เมื่อเวลา 23.15 น. วันที่ 20 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนน การเลือกตั้งนายกอบจ.
สมุทรปราการ ปรากฏว่า "นันทิดา แก้วบัวสาย" หมายเลข 1 ที่ลงสมัครในนามกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า มี คะแนนน้า
ห่างคู่แข่งไปอย่างมาก ก่อนจะชนะขาดลอย คว้าต้าแหน่งนายกอบจ.สมุทรปราการ ไปครองได้อย่างง่ายดาย 
 ส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ.ปทุมธานี พล.ต.ท.ค้ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง หมายเลข 2 ยังคงมี
คะแนนน้าคู่แข่งคนส้าคัญ อย่าง นายชาญ พวงเพ็ชร์ อดีตนายก อบจ.ปทุมธานี หลายสมัย อยู่พอสมควร และคาดว่า 
พล.ต.ท.ค้ารณวิทย์ น่าจะเป็นผู้คว้าชัยชนะในครั้งนี้ได ้
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/813995 
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‘ตระกูลเทียนทอง’ ยังครอง ‘ก านันกี่’ แม่ส.ส.พปชร. คว้าแชมป์ นายกอบจ.สระแก้ว ตามคาด 
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 09:12 น. 
 
 
 
 
 
 
 
‘ตระกูลเทียนทอง’ ยังครอง คว้าแชมป์ นายกอบจ.สระแก้ว ตามคาด 
 นายกอบจ.สระแก้ว – เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้ง ส.อบจ.และ นายก อบจ. ทั่ว
ประเทศ สร้างความตื่นตัวของประชาชน ทั้งประเทศ ด้วยหลายจังหวัดผู้สมัคร รับเลือกตั้ง นายก อบจ. ได้ล้มคู่ แข่งคน
เก่าได้อย่างราบคาบ ส้าหรับที่จังหวัดสระแก้ว มีผู้สมัครับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.สระแก้ว จ้านวน 3 คน มีนายกฤษณ 
สุนทรกิจพาณิชย์ เบอร์ 1 นายสมาน บูชารัตนชัย เบอร์ 2 และ นางขวัญเรือน เทียนทอง เบอร์ 3 
 ผลคะแนนเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ ผลปรากฏว่า นางขวัญเรือน เทียนทอง เบอร์ 3 ได้ 90,574 
คะแนน ได้เป็นอันดับ หนึ่ง นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ ได้ 25,746 คะแนน ได้เป็นอันดับ 2 และนายสมาน บูชารัตน
ชัย ได้ 13,725 คะแนน ได้เป็นอันดับ 3 
 ดังนั้น ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อย่างไม่เป็นทางการ คือ นางขวัญ
เรือน เทียนทอง 
 ส้าหรับ นางขวัญเรือน เทียนทอง อดีต ส.ว.สระแก้ว อดีตประธานสตรีจังหวัดสระแก้ว อดีตประธานก้านัน
ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสระแก้ว และเป็นมารดา ของ นายฐานิสร์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว เขต 1 และน.ส.ตรีนุช เทียนทอง 
ส.ส.สระแก้ว เขต 1 สังกัดพรรคพลังประชารัฐ อีกด้วย 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2494018 
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เพื่อไทยยังแน่น! ‘ส.ว.ก๊อง’ โค่นแชมป์เก่า ‘บุญเลิศ’ เตรียมนั่งนายกอบจ.เชียงใหม่ 
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 08:43 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“ส.ว.ก๊อง” ชูมือ ประกาศชัยชนะเหนือ “บุญเลิศ” โค่นแชมป์เก่าส าเร็จหลังโกยคะแนนกว่า 310,000 แต้ม ทิ้งห่าง
คู่แข่ง 50,000 แต้ม ฝากบอกแสดงความเสียใจที่ไม่ชนะ ชี้เป็นเรื่อง ปชช.ไว้วางใจไปท าหน้าที่ 
 อบจ.เชียงใหม่ – เมื่อเวลา 23.30 น. วันที่ 20 ธันวาคม นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ ส.ว.ก๊อง อดีต ส.ว.
เชียงใหม่ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ หมายเลข 1 กลุ่มเพ่ือไทยเชียงใหม่ พร้อมนาย
พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ ผู้อ้านวยการการเลือกตั้ง อบจ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย (พท.) นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.
สมุทรปราการ แกนน้าเสื้อแดง ได้แถลงข่าวประกาศชัยชนะเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ หลังการ
นับคะแนนนายก อบจ.ผ่านไปกว่า 90% 
 ปรากฎว่า นายพิชัย ได้รับเสียงสนับสนุนกว่า 310,000 คะแนน มาเป็นอันดับ 1 ส่วนนายบุญเลิศ บูรณุ
ปกรณ์ อดีตนายก อบจ. 2 สมัย ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 2 กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ได้รับเสียงสนับสนุนกว่า 
260,000 คะแนน เป็นอันดับ 2 ท้าให้นายพิชัย มีคะแนนทิ้งห่างนายบุญเลิศ กว่า 50,000 คะแนน หลังนายบุญเลิศ ไล่
ตามคะแนนนายพิชัย ไม่ทันแล้ว แม้เหลือการนับคะแนนอีก 10 % ก็ตาม 
 นายพิชัย ให้สัมภาษณ์ว่า ขอบคุณพ่ีน้องชาวเชียงใหม่ ที่เลือกผมมาเป็นนายก อบจ. ผมและทีมงานจะ
ตั้งใจท้างาน เพ่ือประโยชน์พ่ีน้องคนเชียงใหม่ ซึ่งการปราศรัยหาเสียงผมได้ขอให้ชาวเชียงใหม่มีส่วนร่วมบริหารจัดการ 
เพราะ อบจ.ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของทุกคน พร้อมบริหารงบประมาณปีละ 2,000 ล้านบาท ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด 
 อย่างไรก็ตาม ต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลรับรองเลือกตั้งดังกล่าวอย่างเป็น
ทางการก่อน ส่วนตัวรู้สึกภูมิใจที่ประชาชนมอบความไว้วางใจ ได้เสียงสนับสนุนกว่า 310,000 คะแนนเป็นเสียงบริสุทธิ์ 
ดังนั้นขอท้างานเต็มที่พัฒนาเชียงใหม่ มีความเจริญรุ่งเรือง ขอให้ชาวเชียงใหม่สบายใจได้ หากเข้ารับต้าแหน่งแล้ว สิ่ง
แรกอยากท้า คือ จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวรายย่อย แต่ต้องศึกษาว่ามีงบประมาณ และท้าได้มากน้อยแค่
ไหน พร้อมพัฒนาสวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬา อบจ.แบบครบวงจร และแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน 
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ฝากถึง ‘บุญเลิศ’ แชมป์เก่า 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า อยากฝากอะไรไปถึงนายบุญเลิศ บ้าง นายพิชัยกล่าวว่า ทางคู่แข่งเป็นพี่เป็นน้อง และเป็น
พรรคพวกกัน คือ เกมจบก็จบ ผมไม่มีอะไรมากมาย เป็นเรื่องประชาชน ที่มอบความไว้วางใจให้ผมไปท้าหน้าที่ดังกล่าว
เท่านั้น จึงขอแสดงความเสียใจด้วยที่ไม่ชนะ ก่อนนายพิชัย ยกมือไหว้เพ่ือขอบคุณประชาชนอีกครั้ง จากนั้นนายพร้อม
พงศ์ และนายวรชัย ได้ชูมือนายพิชัย เพ่ือประกาศเป็นผู้ชนะดังกล่าว ท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงปรบมือเพ่ือแสดงความ
ยินดีด้วย 
 ต่อมาเวลา 00.30 น. ของวันถัดมา นายบุญธรรม บุญหมื่น อดีตส.อบจ.อ.สารภี ในฐานะโฆษกกลุ่มเพ่ือ
ไทยเชียงใหม่ ได้รายงานผลเลือกตั้ง ส.อบจ. 42 เขต เบื้องต้นปรากฏว่า กลุ่มเพ่ือไทยเชียงใหม่ ชนะเลือกตั้ง 23 เขต 
ส่วนกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ของนายบุญเลิศ ชนะเพียง 19 เขตเท่านั้น ซึ่งต้องรอผลเลือกตั้้งจาก กกต.เชียงใหม่ เป็น
ทางการอีกครั้ง 
 
 อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2494000 
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หนุ่มใหญ่อุดร ฉีกบัตรเลือกตั้งอบจ. ลั่น “ไม่เลือกใคร ไม่มีใครดีซักคน” 
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 08:14 น. 
 
 
 
 
 
 
 
หนุ่มใหญ่อุดร ฉีกบัตรเลือกตั้งอบจ. ลั่น “ไม่เลือกใคร ไม่มีใครดีซักคน” 
 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิก 
เมื่อวันที่ 20 ธค.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสัมฤทธิ์ โสดาศรี ก้านันต้าบลเชียงพิณ ในฐานะประธานกรรมการ
ประจ้าหน่วยเลือกที่ 6 บ.หนองสวรรค์ หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี ควบคุมตัวนายสุพจน์ โพธิ์ศรี อายุ 49 ปี 
อยู่เลขที่ 42 ม.5 ต.เชียงพิณ หลังจากมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เข้าไปในคูหาเลือกตั้ง  แต่ฉีกบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.
อบจ. ทั้ง 2 ใบ พร้อมแจ้งนายมาลัยวรณ์ ตั้งอรุณสวัสดิ์ ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดอุดรธานี และนายกิตติคุณ 
ศิริโยธา ผอ.กกต.อุดรธานี และต้ารวจควบคุมตัวไปด้าเนินคดี 
 นายสุพจน์ ให้การว่า รู้ว่าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ. ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ โดยก่อนหน้า
นี้ประมาณ 2-3 วัน ได้คิดล่วงหน้าไว้แล้วว่า จะฉีกบัตรเลือกตั้ง เพราะว่าไม่ชอบผู้สมัครคนใดเลย ไม่เลือกใคร เพราะไม่
ดีซักคน จึงฉีกบัตรทิ้ง เมื่อคืนนี้ได้กินเหล้า แต่วันนี้ไม่ได้กินเหล้ามา เคยเลือกตั้งมาหลายครั้งแล้ว อยากจับก็จับไปเลย 
 นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.อุดรธานี เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ้าหน่วยเลือกตั้ง 
แจ้งไปยังต้ารวจเพ่ือควบคุมตัว ไปส่งพนักงานสอบสวนที่ สภ.เมืองอุดรธานี ด้าเนินคดีข้อหา ท้าบัตรเลือกตั้งที่
คณะกรรมการประจ้าหน่วยให้ไปนั้น ช้ารุดหรือเสียหาย ในมาตรา 121 ของ พรบ.การเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีโทษ
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท แต่ถ้ามีเจตนาท้าให้การเลือกตั้ง ไม่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม จะมีโทษปรับ 1 แสนบาท 
จ้าคุก และเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 
 “ฝากเตือนประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ถ้าในกรณีนี้ คือการท้าลายทรัพย์สินทางราชการ ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไม่ประสงค์เลือกผู้ใด ในบัตรเลือกตั้งมีช่องไม่เลือกผู้สมัครท่านใด ก็สามารถกาในช่องนั้นได้ ส่วนเรื่องร้องเรียนการ
กระท้าความผิดก็มีบ้าง ในเรื่องการกระท้าความผิดกฎหมายเลือกตั้งประมาณ 5-6 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแจก
สิ่งของ แจกเงิน จะได้มีการสอบสวนและส่งเรื่องไปยัง กกต.กลาง เพ่ือด้าเนินการต่อไป ” นายกิตติคุณ กล่าว 
อ้างอิง  : https://www.matichon.co.th/politics/news_2493969 
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เปิดผลอย่างไม่เป็นทางการ เลือกตั้งอบจ. เช็ก 76 รายช่ือว่าที่นายกฯทั่วประเทศ 
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 09:29 น. 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งอบจ. เช็ก 76 รายช่ือว่าที่นายกฯทั่วประเทศ 
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. อย่างเป็นทางการ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ยังไม่
ประกาศ 
มติชนออนไลน์ รวบรวบรายชื่อว่าที่นายกอบจ.ทั่วประเทศ 
เริ่มจาก ผลอย่างไม่เป็นทางการ 9 จังหวัดภาคเหนือ  
1.เชียงราย อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ 
2.เชียงใหม่ พิชัย เลิศพงศ์อดิศร 
3.น่าน นพรัตน์ ถาวงศ ์
4.พะเยา อัครา พรหมเผ่า 
5.แพร่ อนุวัธ วงศ์วรรณ 
6.แม่ฮ่องสอน อัครเดช วันไชยธนวงศ์ 
7.ล้าปาง ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร 
8.ล้าพูน อนุสรณ์ วงศ์วรรณ 
9.อุตรดิตถ์ ชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา 
ผลอย่างไม่เป็นทางการ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
1.กาฬสินธุ์ ชานุวัฒน์ วรามิตร 
2.ขอนแก่น พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
3.ชัยภูมิ อร่าม โล่ห์วีระ 
4.นครพนม ศุภพานี โพธิ์สุ 
5.นครราชสีมา ยลดา หวังศุภกิจโกศล 
6.บึงกาฬ แว่นฟ้า ทองศรี 
7.บุรีรัมย์ ภูษิต เล็กอุดากร 
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8.มหาสารคาม คมคาย อุดรพิมพ์ 
9.มุกดาหาร จิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงศ 
10.ยโสธร วิเชียร สมวงศ์ 
11.ร้อยเอ็ด เอกภาพ พลซื่อ 
12.เลย ธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ 
13.ศรีสะเกษ วิชิต ไตรสรณกุล 
14.สกลนคร ชัยมงคล ไชยรบ 
15.สุรินทร์ พรชัย มุ่งเจริญพร 
16.หนองคาย ยุทธนา ศรีตะบุตร 
17.หนองบัวล้าภู วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ 
18.อุดรธานี วิเชียร ขาวข้า 
19.อุบลราชธานี กานต์ กัลป์ตินันท์ 
20.อ้านาจเจริญ วันเพ็ญ ตั้งสกุล 
ผลอย่างไม่เป็นทางการ 21 จังหวัดภาคกลาง 
1.ก้าแพงเพชร สุนทร รัตนากร 
2.ชัยนาท อนุสรณ์ นาคาศัย 
3.นครนายก จักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ 
4.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ 
5.นครสวรรค์ พ.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ 
6.นนทบุรี พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ 
7.ปทุมธานี พล.ต.ท.ค้ารณวิทย์ ธูปประจ่าง 
8.พระนครศรีอยุธยา สมทรง พันธ์เจริญวรกุล 
9.พิจิตร พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ 
10.พิษณุโลก มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์ 
11.เพชรบูรณ์ อัครเดช ทองใจสด 
12.ลพบุรี อรพิน จิระพันธุ์วาณิช 
13.สมุทรปราการ นันทิดา แก้วบัวสาย 
14.สมุทรสาคร อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ 
15.สมุทรสงคราม พิสิฐ เสือสมิง 
16.สระบุรี สัญญา บุญหลง 
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17.สิงห์บุรี ศุภวัฒน์ เทียนถาวร 
18.สุพรรณบุรี บุญชู จันทร์สุวรรณ 
19.สุโขทัย มนู พุกประเสริฐ 
19.อ่างทอง สุรเชษ นิ่มกุล 
20.อุทัยธานี เผด็จ นุ้ยปรี 
 
ผลอย่างไม่เป็นทางการ 7 จังหวัดภาคตะวันออก  
1.จันทบุรี ธนภณ กิจกาญจน์ 
2.ฉะเชิงเทรา กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ 
3.ชลบุรี วิทยา คุณปลื้ม 
4.ตราด วิเชียร ทรัพย์เจริญ 
5.ปราจีนบุรี สุนทร วิลาวัลย์ 
6.ระยอง ปิยะ ปิตุเตชะ 
7.สระแก้ว ขวัญเรือน เทียนทอง 
ผลอย่างไม่เป็นทางการ 5 จังหวัดภาคตะวันออก 
1.กาญจนบุรี สุรพงษ์ ปิยะโชติ 
2.ตาก ณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ 
3.ประจวบคีรีขันธ์ สราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ 
4.เพชรบุรี ชัยยะ อังกินันทน์ 
5.ราชบุรี วิวัฒน์ นิติกาญจนา 
ผลอย่างไม่เป็นทางการ 14 จังหวัดภาคใต้ 
1.กระบี่ สมศักดิ์ กิตติธรกุล 
2.ชุมพร นพพร อุสิทธิ์ 
3.ตรัง บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ 
4.นครศรีธรรมราช กนกพร เดชเดโช 
5.นราธิวาส กูเซ็ง ยาวอหะซัน 
6.ปัตตานี เศรษฐ์ อัลยุฟรี 
7.พังงา ธราธิป ทองเจิม 
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8.พัทลุง วิสุทธิ์ ธรรมเพชร 
9.ภูเก็ต เรวัต อารีรอบ 
10.ระนอง ธนกร บริสุทธิ์ญาณี 
11.สตูล สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ 
12.สงขลา ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ 
13.สุราษฎร์ธานี พงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว 
14.ยะลา มุขตาร์ มะทา 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2494012 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.banmuang.co.th/news/politic/216591 
 ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913299 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2494012
https://www.banmuang.co.th/news/politic/216591
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913299
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ส.อบจ.เขต10 ระนอง ลงคนเดียวแพ้โนโหวต กกต.ต้องจัดเลือกตั้งใหม่ ภายใน 30วัน 
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 07:55 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส.อบจ.เขต10ระนอง ลงคนเดียวแพ้โนโหวต กกต.ต้องจัดเลือกตั้งใหม่ ภายใน 30วัน 
 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิก 
เมื่อวันที่ 20 ธค.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
เขต 10 เมืองระนอง มีผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเพียง 1 คน คือหมายเลข 2 นายวลัชนันท์ ทินวุฒิมหาสิริ จากทีมระนอง
ก้าวหน้า ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนายวรัชนันท์ได้คะแนน 1,039 คะแนน ในขณะที่คะแนนไม่ประสงค์
ลงคะแนนหรือ โน โหวต (no vote) มีมากถึง 1,129 คะแนน ส่งผลให้นายวลัชนันท์แพ้คะแนน no vote โดยทางกกต.
ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 30 วัน คาดว่าจะสามารถจัดเลือกตั้งใหม่ได้ในวันที่ 17 มกราคม 2564 
 ส้าหรับเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเขต 10 เมืองระนอง เดิมมีผู้สมัคร 2 รายแต่
อีก 1 รายไม่ผ่านคุณสมบัติจึงเหลือนายวลัชนันท์เพียงคนเดียว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2493960 
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ทั้งหมู่บ้านใช้สิทธิแค่คนเดียว ชาวบ้านห้วยทรายเหนือ พิษณุโลก ประท้วง อบจ.ไม่สร้างถนน 
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 - 20:09 น. 
 
 
 
 
 
 
ชาวบ้านบ้านห้วยทรายเหนือ ต.ห้วยเฮี้ย  849 คน ประท้วงไม่ออกไปใช้สิทธิทั้งหมู่บ้าน หลังไม่พอใจ อบจ.ไม่ช่วย
สร้างถนนเข้าหมู่บ้านมาหลายปี ต้องเสียสิทธิทางการเมือง 2 ปี ไม่สามารถลง อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้อีก 2 ปี 
 เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 20 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานการปิดหีบของการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปอย่างเรียบร้อย 
นอกจากที่หน่วยเลือกตั้งที่ 6 อาคารเอนกประสงค์บ้านห้วยทรายเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 3 หมู่ 6 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย ผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง 849 บวกเจ้าหน้าต้ารวจประจ้าหน่วย รวมทั้งสิ้น 850 คน ปรากฎว่า หลังจากปิดหีบ มีผู้มาใช้สิทธิ 
จ้านวน 1 คน คือเจ้าหน้าที่ต้ารวจประจ้าหน่วย ส่วนชาวบ้านทั้งหมด 849 คน ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้แต่อย่างใด 
 ผู้้สื่อข่าวได้สอบถาม นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอ้าเภอนครไทย ทราบว่า ในช่วงเวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา
ได้รับรายงานว่า ที่บ้านห้วยทรายเหนือ ต.ห้วยเฮ้ีย ซึ่งชาวไทยภูเขาเผาม้ง ไม่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ จึงได้เดินทาง
ไปตรวจสอบ และพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่จะนั่งอยู่ตามจุดต่างๆ ในหมู่บ้าน และได้สอบถามถึงสาเหตุ ก็ทราบว่าไม่
พอใจกับสนามเลือกตั้ง อบจ. เนื่องจากเคยของบประมาณมาท้าถนนภายในหมู่บ้าน ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควร 
จึงอยากให้ อบจ.ได้ทราบบ้าง แต่การเลือกตั้งสนามอ่ืนๆ ชาวบ้านยินดีที่จะไปเลือกตั้ง ท้าให้นายอ้าเภอนครไทย ต้อง
อธิบายให้กับชาวบ้านว่า เนื่องจากพ้ืนที่บ้านห้วยทรายเหนือ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง การเทคอนกรีต
แบบถาวรนั้น ต้องท้าเรื่องขออนุญาตไปยังส้านักงานอุทยาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไม่เคยละเลยพยายามท้าเรื่องและ
ติดตามให้เสมอมา เพราะเข้าใจถึงความล้าบากของประชาชนทุกคน และที่ผ่านมาทาง อบจ.พิษณุโลก ก็น้ารถเกรดมา
ปรับถนนให้เป็นประจ้าไม่ได้เพิกเฉย นอกจากนี้ นายอ้าเภอนครไทยยังได้ท้าความเข้าใจกับชาวบ้านถึงการใช้สิทธิใน
เลือกตั้งครั้งนี้ หากชาวบ้านไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งก็จะเสียสิทธิ์ต่างๆ โดยใช้เวลาชี้แจงประมาณ 1 ชั่วโมง 
 แต่ชาวบ้านทั้ง 849 คน ก็ยังไม่ยอมไปลงคะแนนเสียงแม้แต่คนเดียว มีเพียงเจ้าหน้าที่ต้ารวจประจ้าหน่วย
เลือกตั้งที่ใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพียงคนเดียวเท่านั้น 
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 ด้านนางสมิหลา เหล็กพรหม ผู้อ้านวยการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ชาวบ้านไม่ไปใช้
สิทธิ์ครั้งนี้ทั้งหมู่บ้านก็จะต้องไปแจ้งเหตุจ้าเป็นของการไม่ไปเลือกตั้งที่ ว่าการอ้าเภอนั้น ระหว่างวันที่ 20-17 ธ.ค. ซึ่ง
เหตุจ้าเป็นนั้น ก็จ้าเป็นจริงๆ เช่น เจ็บป่วย หรือไปราชการ แต่เหตุที่บ้านห้วยทรายเหนือ ทางนายอ้าเภอก็ทราบดีว่า
เป็นอย่างไร ซึ่งคาดว่าจะไม่ได้รับค้ารับรองดังกล่าว และจะท้าให้ชาวบ้านทั้งหมดเสียสิทธิ 2 ปี นับจากวันนี้ โดยจะไม่
สามารถเลือกตั้ง อบต., ก้านัน, ผู้ใหญ่บ้าน หรือเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเมืองแต่อย่างใด 
 ส้าหรับบรรยากาศการนับคะแนนผลนายกอบจ.และส.อบจในเขตอ้าเภอเมืองพิษณุโลก หลายหน่วย
เลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ และหลายหน่วยเลือกตั้งก็ได้เริ่มนับคะแนนทันทีหลังจากปิดหีบเลือก 
ตั้งโดยบางหน่วยเลือกตั้งได้นับคะแนนนายก อบจ.พิษณุโลก ก่อนขณะที่บางหน่วยเลือกตั้งก็นับคะแนนพร้อมกันทั้ง
นายก อบจ.และ ส.อบจ.พิษณุโลก โดยคะแนนยังคงเกาะกลุ่มกัน 3 คนได้แก่หมายเลข 2 หมายเลข 3 และหมายเลข 6 
ซึ่งในบริเวณนี้ทั้ง 5 หน่วยเลือกตั้งนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ เบอร์ 3 ยังมีคะแนนน้า ขณะที่ในเขตเทศบาลเขตเลือกตั้ง
ที่ 1 หลายหน่วยเลือกตั้งการนับคะแนนเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว ลักษณะคะแนนยังคงเกาะกลุ่ม กัน 3 คนเช่นเคย โดยมี
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์หมายเลข 3 มีคะแนนน้า อย่างไรก็ตาม ผลเลือกตั้งนายกอบจพิษณุโลกต้องดูผลการเลือกตั้ง
จากทั้ง 9 อ้าเภอ ซึ่งในบางอ้าเภอนั้นก็มีฐานที่มั่นของหมายเลข 6 คือนางสาวยลลดา ช่างพินิจ อาทิ เช่น อ้าเภอบาง
ระก้า อ้าเภอบางกระทุ่ม อ้าเภอพรหมพิราม ที่บางอ้าเภอ คะแนนของยลลดาก็น้าหน้ามนต์ชัย คาดว่าคะแนนจะออกมา
สูสีกับนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ และอ้าเภอรอบนอกอ่ืนๆ ยังคงต้องรอลุ้นผลการนับคะแนนกันอีกต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/region/news_2493777 
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ประท้วงถนนพังไม่สนสร้าง ไม่ไปเลือกอบจ.ยกหมู่บ้าน 
อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 20.50 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชาวบ้านบ้านห้วยทรายเหนือ ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 849 คน ประท้วงไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกอบจ.ยก
หมู่บ้าน ประท้วงไม่พอใจ อบจ.ไม่ช่วยสร้างถนนเข้าหมู่บ้านนานหลายปี 
 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายหลังปิดหีบของการเลือกตั้งนายก อบจ.พิษณุโลก และ
สมาชิก อบจ.พิษณุโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปอย่างเรียบร้อยยกเว้นหน่วยเลือกตั้งที่ 6 อาคารเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย
เหนือ เขตเลือกตั้งที่ 3 หมู่ 6 ต.ห้วยเฮ้ีย อ.นครไทย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 849 คน บวกเจ้าหน้าต้ารวจประจ้าหน่วย รวม
ทั้งสิ้น 850 คน ปรากฏว่า หลังจากปิดหีบ มีผู้มาใช้สิทธิ จ้านวน 1 คน คือ ต้ารวจประจ้าหน่วย ส่วนชาวบ้านทั้งหมด 
849 คน ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้แต่อย่างใด  
 ผู้สื่อข่าวได้ จึงสอบถามนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอ้าเภอนครไทย ทราบว่า ในช่วงเวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา 
ได้รับรายงานว่า ที่บ้านห้วยทรายเหนือ ต.ห้วยเฮ้ีย ซึ่งชาวไทยภูเขาเผาม้ง ไม่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ จึงได้เดินทาง
ไปตรวจสอบ และพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ จะนั่งอยู่ตามจุดต่างๆในหมู่บ้าน เมื่อสอบถามถึงสาเหตุ ก็ทราบว่า ไม่พอใจ
กับสนามเลือกตั้ง อบจ. เนื่องจากเคยของบประมาณมาท้าถนนภายในหมู่บ้าน ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควร จึงอยาก
ให้ อบจ.ได้ทราบบ้าง แต่การเลือกตั้งสนามอ่ืนๆ ชาวบ้านยินดีที่จะไปเลือกตั้ง  
 นายนิสิต จึงต้องอธิบายให้กับชาวบ้านว่า เนื่องจากพ้ืนที่บ้านห้วยทรายเหนือ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่ง
แสลงหลวง การเทคอนกรีตแบบถาวรนั้น ต้องท้าเรื่องขออนุญาตไปยังส้านักงานอุทยาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไม่เคย
ละเลยพยายามท้าเรื่องและติดตามให้เสมอมา เพราะเข้าใจถึงความล้าบากของประชาชนทุกคน และท่ีผ่านมาทาง อบจ.
พิษณุโลก ก็น้ารถเกรดมาปรับถนนให้เป็นประจ้าไม่ได้เพิกเฉย นอกจากนี้ นายนิสิต ยังได้ท้าความเข้าใจกับชาวบ้านถึง
การใช้สิทธิในเลือกตั้งครั้งนี้นานถึง 1 ชั่วโมง พร้อมแจ้งว่า หากชาวบ้านไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็จะเสียสิทธิต่างๆ แต่ชาวบ้าน
ทั้ง 849 คน ก็ไม่ยอมไปใช้สิทธิแม้แต่คนเดียว มีเพียงเจ้าหน้าที่ต้ารวจประจ้าหน่วยเลือกตั้งที่ใช้สิทธิในการลงคะแนน
เสียงเพียงคนเดียว 
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 ด้านนางสมิหลา เหล็กพรหม ผู้อ้านวยการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ชาวบ้านไม่ไปใช้
สิทธิครั้งนี้ทั้งหมู่บ้านก็จะต้องไปแจ้งเหตุจ้าเป็นของการไม่ไปเลือกตั้งที่ว่าการอ้าเภอนั้น ซึ่งเหตุจ้าเป็นนั้นต้องจ้าเป็น
จริงๆ เช่น เจ็บป่วย หรือไปราชการ แต่เหตุที่บ้านห้วยทรายเหนือ ทางนายอ้าเภอทราบดีว่าเป็นอย่างไร คาดว่าจะไม่ได้
รับค้ารับรองดังกล่าว และจะท้าให้ชาวบ้านทั้งหมดเสียสิทธิ 2 ปี นับจากวันนี้ 
 
 
อ้างอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/813977 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/813977


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

90 

 

 
 

 
 
ส่อวุ่น "สาวุฒิ" อ้างกลิ่นตุ บี้ กกต.เบรกประกาศผลเลือกตั้ง อบจ.ตรัง 
ไทยรัฐออนไลน์  21 ธ.ค. 2563 05:13 น. 
 
 
 
 
 
 
 
"สาวุฒิ" ฮือเปิดเวทีไฮปาร์ค เบรก กกต.จังหวัด ประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง อบจ.ตรัง อ้างพบกลิ่นตุ หลังผล
คะแนน "บุ่นเล้ง" คู่แข่ง แชร์ในโซเชียลน าสูงล่ิว 
 เมื่อเวลา 23.30 น. วันที่ 20 ธ.ค.63 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 มีประชาชนชาว จ.
ตรัง ออกมารอผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายก อบจ.ระหว่างนั้น นายสาวุฒิ วงศ์หนองเตย น้องชาย นายสาธร วงศ์
หนองเตย ผู้สมัครนายก อบจ.ตรัง หมายเลข 2 ทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง ได้ขับรถพร้อมน้ารถขยายเสียงเข้ามาในพ้ืนที่ 
ก่อนประกาศก้องบอกประชาชนที่มารอเฝ้ารอการนับคะแนน ถึงความผิดปกติของการนับคะแนนที่ยังไม่มีการประกาศ
ออกมา พร้อมตั้งขอสงสัยถึงการท้างานของ กกต.ประจ้า อบจ.ตรัง ที่การท้างานมีพิรุธหลายขั้นตอน ทั้งการ
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งที่มีการท้างานล่าช้า รวมถึงบัตรเลือกตั้งที่มีการบอกสีของบัตรก่อนวันเลือกตั้งแค่ 1 วัน  
 โดย นายสาวุฒิ กล่าวว่า มาถึงวันนี้นาทีนี้ ตนไม่ได้ต้องการให้เกิดปัญหาซ้้ารอยในเรื่องต่างๆ ผู้คนจ้านวน
มากก็สงสัยว่าท้าไมผลการเลือกตั้งจึงเผยแพร่ออกมาทางไหนไม่ได้ จนหลายคนสับสน อยากสอบถามทาง นายไพบูลย์ 
โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานการเลือกตั้งในครั้งนี้ ตนเชื่อว่าเหตุการประกาศคะแนนล่าช้าคืออะไร 
โดยเฉพาะที่ อ.วังวิเศษ มีผู้สังเกตุการณ์ของทีมเข้าไปติดตามการบวกรวมคะแนน น่าจะมีส่วนที่เป็นปัญหา จึงขอให้
ระงับการประกาศผลอย่างเป็นทางการและเริ่มนับใหม่  
 นายสาวุฒิ กล่าวต่อว่า จังหวัดของเราถ้าคนติดตามการเมืองก็คงจะทราบว่า การเลือกตั้งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เคยสร้างปัญหาภาพลักษณ์เสียหายอย่างยับเยินมาในสมัยของ นายโอฬาร ชนะสงคราม ประชาชนค้าน
สายตา น้าไปสู่ความรุนแรงและเป็นคดีต่อเนื่องยาวนาน ในวันนี้ไม่มีใครประสงค์ให้ จ.ตรัง กลับไปอยู่ที่เดิม อยู่ภายใต้
อะไรก็ไม่ทราบ ที่ไม่ใช่การเมืองปกติ ตนจึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายกลับมายืนอยู่ในที่ปกติ ถึงแม้ว่าการต่อสู้ทางการเมือง
คราวนี้ จะป็นไปตามท่ีบอก คือ คนละพวกคนละแนว ทีมหนึ่งคือทีมของ นายกกิจ หลีกภัย เจ้าของทีมกิจปวงชน 
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"วันนี้มีการจับกุมผู้กระท้าความผิดทุจริตการเลือกตั้ง 2 ราย เกี่ยวพันกับทีมกิจปวงชนด้วย ท้าให้ชาวตรังเกิดความไม่
สบายใจต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ จึงอยากเรียกร้อง 2-3 ประเด็นที่เรียนมา ตลอดจนถึงต้องถามไปทางต้ารวจว่า 
กระบวนการพิจารณาในเรื่องของการจับผู้ต้องหา พยานหลักฐานค่อนข้างครบ เรื่องทุจริตเลือกตั้งด้าเนินไปถึงไหน
อย่างไร แค่ไหน และถ้าติดตามเรื่องการเมืองก็จะเห็นว่ามันมีอะไรที่คอการเมืองตรังสงสัยอยู่อีกเป็นจ้านวนมาก ตน
เตรียมยื่นหนังสือเรียกร้องคัดค้าน ให้มีการระงับการประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการออกไปก่อน" นาสาวุฒิ 
กล่าว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดเมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 21 ธ.ค.63 นายสาวุฒิ ได้ยื่นหนังสือคัดค้านให้มีการ
ระงับการประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ต่อ นายไพบูลย์ โอทอง ประธาน กกต.ประจ้า อบจ.ตรัง แล้ว 
 
อ้างถึง  :  https://www.thairath.co.th/news/local/south/1998504 
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ตรัง – เลือกตั้ง อบจ.ล้มเหลวควรทบทวนบทบาท กกต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“สาทิตย์” ชี้การเลือกตั้ง อบจ.ล้มเหลว สมควรทบทวนบทกกต.ทั้งระบบ ทั้ง กกต.กลาง ,กกต.จังหวัดและ กกต.
ท้องถิ่น และอาจต้องยุบ โดยตั้งหน่วยงานใหม่ท างานแทน 
 วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงมุมมอง
การเลือกตั้ง อบจ.ในครั้งนี้ว่า การเลือกตั้ง อบจ.ในครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก หลังว่างเว้นการเลือกตั้งมานานถึง 8 ปี ซึ่ง
ถือว่านานมากท่ีไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น จึงถือว่าจะต้องเป็นโมเดลหรือรูปแบบของการจัดการเลือกตั้งอบต.และเทศบาล 
ที่ใกล้จะถึงนี้ด้วย แต่เมื่อดูภาพรวมการจัดการเลี้ยงตั้งเท่าท่ีสังเกตการณ์มา 40 กว่าวัน คิดว่าน่าผิดหวังมาก การเลือกตั้ง
ครั้งนี้มีเวลาเตรียมการค่อนข้างนาน ตลอดทั้งมีกฎหมาย กฎระเบียบมารองรับค่อนข้างพร้อม แต่การลงปฏิบัติจริงกลับ
มีปัญหาเยอะ ทั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1. ด้านการประสัมพันธ์การเลือกตั้งต้องถือว่าสอบตก ซึ่ง กกต.อปท.ประจ้า
จังหวัดควรที่จะประชาสัมพันธ์ผ่านการประสานเครือข่ายผวจ.,อปท.,หรืออ่ืนๆ แต่กลับไม่ได้ท้า และมีความหวาดระแวง 
อบต. หรือ เทศบาล หากดึงมาท้างานด้วยเกรงกลัวว่าจะมีการแอบแฝงหาเสียง จึงส่งผลการกลไกลการประชาสัมพันธ์
ท้าให้อ่อนด้อย แต่ยังโชคดีที่มีสื่อมวลชน น้าเสนอข่าวอย่างคึกคัก แต่หากมองไปยังพ้ืนที่ลึกๆ ห่างไกล ประชาชนยังไม่
เข้าถึงสื่อมวลชน หรือ โซเชียลมีเดีย ถือว่าข่าวสารยังไม่ถึงคนกลุ่มนี้ หรือ ไปถึงแต่น้อยมาก 2. เป้าหมายของการ
เลือกตั้ง คือ ความสุจริต และเที่ยงธรรม แต่การออกกฎของกกต.เป็นที่วิจารณ์เป็นอย่างมาก เช่น การออกกฎว่าพรรค
การเมืองส่งผู้สมัครได้ แต่ห้ามไม่ให้ผู้บริหารพรรค หรือ ส.ส.ไปหาเสียง ซึ่งมีความย้อนแย้งในตัว หากเป็นการส่งเสริม
ประชาธิปไตย ควรให้ ส.ส และ ผู้บริหารพรรค ไปหาเสียงได้ ส่วนตัวคิดว่าการห้ามไม่ใช้พรรคไปช่วยหาเสียง เป็นการ
ตีความที่แคบมาก และปัญหาที่เกิดขึ้นแทนที่ กกต.จะมุ่งไปที่การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม ป้องกันการซื้อสิทธิขาย
เสียง แทบจะไม่มีจังหวัดไหนออกมารณรงค์เรื่องนี้ จนในหลายพ้ืนที่มีการซื้อสิทธิ์การขายเสียงกันอย่างชัดเจน ในไลน์ 
ในเฟสบุ๊ก มีการพูดถึงเรื่องนี้ อย่างจังหวัดตรังเองก็มี คนรู้ทั้งจังหวัด แต่ กกต.กลับนอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น แม้แต่
การก้าหนดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ซึ่งตอนเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้ง คาดหวังว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งจะเป็นมือไม้
ที่ส้าคัญ มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ แต่ปรากฏว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งที่ได้มาไปตีความกฎหมายอย่างแคบ เป็นนัก
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กฎหมายครึ่งๆกลางๆ ไปเข้มงวดกับเรื่องหยุมหยิม เล็กน้อย แต่ไปไม่ถึงเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งอาจเป็นการเกรง
กลัวอิทธิพลหรือไม่ จึงท้าให้ลดประสืทธิภาพลงด้วย 3.ว่าด้วยการจัดหน่วยเลือกตั้ง กฎเกณฑ์ กติกา การท้าความเข้าใจ
เรื่องบัตรเลือกตั้ง ซึ่งล้วนเป็นหน้าที่โดยตรงของ กกต.ประจ้าอปท. ที่ก้าหนดไว้ในระเบียบการเลี้ยงตั้ง ซึ่งสับสนตั้งแต่
เรื่องสีของบัตรเลือกตั้ง สับสนเรื่องบัตร หลายพ้ืนที่บัตรเลือกตั้งมากองอยู่ที่จังหวัดแล้ว แต่คนในจังหวัดพึงจะรับรู้ หลัง
เวลาผ่านไป 20-30 วัน โดยจังหวัดตรังมาเปิดเผยสีของบัตรเลือกตั้งในช่วงค่้าของวันที่ 19 ธันวาคมแล้ว ซึ่งท้าให้หลาย
จังหวัดมีความกังวนเป็นอย่างมาก ว่าจะมีกลโกงสลับสับเปลี่ยนบัตรเลือกตั้ง โดยผู้มีอิทธิพล ฉะนั้น สรุปได้ว่าการ
เลือกตั้งครั้งนี้ หากมองจากกลไกของ กกต.ถือว่าล้มเหลว และน่าผิดหวัง ดังนั้น บทเรียนของการเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประ
ทศครั้งนี้ กกต.กลาง กับรัฐบาล ต้องสรุปบทเรียนเพ่ือน้าไปสู่การเตรียมการเลือกตั้ง อบต.และเทศบาล ที่จะจัดขึ้นต่อไป 
ไม่เช่นนั้นแล้ว การจัดการฯจะยากกว่าครั้งนี้ เพราะมีหน่วยเลือกตั้งจ้านวนมาก ซึ่งหากท้าไม่ได้การจัดการเลือกตั้งจะ
ล้มเหลว รวมทั้งจะได้คนที่มาจากการทุจริต ซื้อสิทธิขายเสียง หรือแม้แต่ได้คนที่สมคบกับกกต.ประจ้าท้องถิ่น 
 นายสาทติย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวอีกว่า เมื่อดูผลจากการจัดการเลือกต
รั้งครั้งนี้แล้ว รู้สึกว่ากกต.ที่ทุกคนคาดหวังกันไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 2540 มันเวิร์คจริงหรือไม่ เท่าที่ดูไม่ว่ากกต.
ส่วนกลาง หรือ กกต.ส่วนท้องถิ่น มีช่องว่างเยอะมาก ทั้งที่เป้าหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ปี 2540 คือ สุจริต เที่ยง
ธรรม ป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียง แต่ยังมีข่าวฉาวเรื่องวิ่งเต้น ส่วนตัวจึงคิดว่าหากมีการจัดการเลือกตั้งอบต.กับ 
เทศบาลล้มเหลวอีก ก็คิดว่าต้องทบทวนบทบาทของกกต. เช่น การเสนอให้ยุบไปเลย หรือ เปลี่ยนมาจัดตั้ งองค์กร
รูปแบบอ่ืน ซึ่งการยุบไปเลยไม่ใช่เรื่องใหม่ และได้เคยพูดไปแล้วหลังจากการยึดอ้านาจโดยคสช. ส่วนตัวเคยบอกว่า 
กกต.มีอ้านาจ 3 อย่าง คือ 1. อ้านาจบริหารจัดการเลือกตั้ง 2. อ้านาจนิติบัญญัติ คือ ออกกฎระเบียบเอง และ 3. 
อ้านาจกึ่งตุลาการ คือ พิพากษาให้ใบแดงแก่ผู้กระผิดกฏหมายเลือกตั้งได้ แต่เมื่อ 3 อ้านาจนี้ไปอยู่กับกกต.กลับไม่มี
ประสิทธิภาพ แต่กลับเป็นการรวบอ้านาจไว้กับตัวเอง แล้วถ้าจัดการเลี้ยงตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรม ผมเสนอให้ยุบกกต.แล้ว
หารูปแบบใหม่ส้าหรับจัดการเลือกตั้งที่เหมาะสม 
 
อ้างอิง  :  https://www.77kaoded.com/news/mydear/2048618 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.77kaoded.com/news/mydear/2048618
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อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 17.34 น. 
เปิดผลส ารวจเลือกตั้งท้องถิ่น ระบุ8.7%กาคนซื้อเสียง 
สถาบันพระปกเกล้า เผยผลส ารวจ ปชช. 53.5% เชื่อม่ัน เลือกตั้งท้องถิ่นสร้างความเปลี่ยนแปลง ระบุ 8.7% 
ลงคะแนนให้คนซื้อเสียง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ดร.สติธร ธนานิธิโชติ” ผอ.ส้านักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า เปิดเผย
ว่า สถาบันพระปกเกล้า โดยส้านักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตยและส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ร่วมกับศูนย์
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและภาคีเครือข่ายภาควิชาการและภาคประชาสังคมทั่วประเทศ ได้ส้ารวจความเห็นของ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบจ. 1,520 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 10 -16 ธ.ค. พบว่า ประชาชนให้
ความสนใจต่อการเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ค่อนข้างมาก คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.36 จากคะแนนเต็ม 10 

ส้าหรับปัจจัยที่ประชาชนใช้พิจารณาเลือกผู้สมัครนายก อบจ.นั้นจะดูจากนโยบายของผู้สมัคร 46.8% ดูที่ตัว
ผู้สมัคร 39.9% ดูจากชื่อพรรคการเมือง/กลุ่มท่ีผู้สมัครสังกัด 13.3% ส่วนปัจจัยที่ใช้พิจารณาเลือกผู้สมัคร ส.อบจ.นั้นจะ
ดูจากนโยบายของผู้สมัคร 41.4% ดูที่ตัวผู้สมัคร 39.1% ดูว่าอยู่ทีมเดียวกับผู้สมัคร นายก อบจ. คนไหน 11.2% ดูจาก
ชื่อพรรคการเมือง/กลุ่มที่ผู้สมัครสังกัด 8.2% ขณะที่ความเห็นเกี่ยวกับการซื้อเสียง นั้น 37.4% เชื่อว่ามีแน่นอน 36.0% 
ระบุว่าน่าจะมี 22.3% ระบุไม่น่าจะมี  และ 4.3% ระบุว่า ไม่มีแน่นอน อย่างไรก็ตาม ประชาชน 70.9%ระบุว่าไม่เลือก
คนที่ซื้อเสียง  20.7% ระบุ ไม่แน่ใจ แต่มี 8.7% ที่บอกว่าจะเลือกคนที่ซื้อเสียง 

เมื่อถามต่อว่า ท่านคิดว่าผู้สมัครที่ซื้อเสียงจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่  60.7% ระบุว่า ไม่แน่ใจ 20.5% 
ระบุว่าชนะ ชนะ และ18.8%  ระบุว่า ไม่ชนะ อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่าผลการเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ จะเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมากน้อยแค่ไหน  53.5% ตอบว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากแน่นอน 26.9% ตอบว่า เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมค่อนข้างมาก และ 19.9% ตอบว่าแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมเลย 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/813953 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/813953
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'สนธิญา'ยื่น กกต.สั่งเลื่อนเลือกตั้ง'อบจ.สุมทรสาคร' เหตุเผชิญวิกฤตโควิด-19 
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 14.45 น. 
 

 
 
เลือกตั้งท้องถิ่น กกต. นายกอบจ. ส.อบจ. สนธิญา สวัสดี กลุ่มประชารัฐสุมทรสาคร เลื่อนเลือกตั้ง อบจ.สุมทรสาคร 
 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสนธิญา สวัสดี ผู้สมัครนายก 
อบจ.สุมทรสาคร กลุ่มประชารัฐสุมทรสาคร เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต.ขอให้สั่งให้การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ.
สุมทรสาคร ในวันนี้เป็นโมฆะ และก้าหนดวันเลือกตั้งใหม่ โดยไม่ต้องเปิดรับสมัครใหม่ และหาเสียงเลือกตั้ง เนื่องจาก
เห็นว่าขณะนี้สถานการณ์ในจังหวัดที่ก้าลังประสบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ถือเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดท้า
ให้ประชาชนตื่นตระหนก ไม่เหมาะสมที่จะมีการจัดเลือกตั้ง ดังนั้น หากมีการขยับและก้าหนดวันเลือกตั้งใหม่ น่าจะมี
ความเหมาะสมกว่า 
 "ผมไม่ได้กลัวแพ้เลือกตั้ง แต่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเพราะเป็นผู้สมัคร เห็นว่าถ้าเลือกตั้งขยับได้จะเป็นธรรมกับ
ประชาชนมากกว่า และเลือกตั้งใหม่ก็ไม่ต้องเปิดสมัคร หรือหาเสียง ยืนยันว่าผมค้านึงถึงความถูกต้องขอกระบวนการ 
และความสุจริตเที่ยงธรรม" นายสนธิญา กล่าวและว่า ก่อนหน้านี้ไปที่ส้านักงาน กกต.จังหวัดสุมทรสาคร แล้ว เพ่ือยื่น
เรื่อง แต่ได้รับค้าแนะน้าจาก ผอ.กกต.จังหวัด ให้มายื่นเรื่องที่ กกต.กลาง จึงได้เดินทางมา แม้จะถูกมองว่าฝ่าฝืนค้าสั่ง
ล็อคดาวน์ออกมาจากจังหวัด แต่ก็เห็นว่ามีความจ้าเป็นและตัวเองไม่ได้อยู่ หรือไปในบริเวณท่ีเป็นแหล่งแพร่ระบาด 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/539847 
  

https://www.naewna.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88.
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%AA.%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88.
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%B2%20%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://www.naewna.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://www.naewna.com/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://www.naewna.com/politic/539847
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“สนธิญา” ยื่นเลื่อนเลือก อบจ.สมุทรสาคร เพื่อความเป็นธรรม ปชช. หลังเจอโควิด 
20 ธ.ค. 2563 14:59    
 

 
 
ผู้สมัครสายพปชร. ยื่น กกต.สั่ งเลื่อนเลือกตั้ ง อบจ.สุมทรสาคร อ้างเพื่อความเป็นธรรมปชช. หลังตื่นตระหนกโควิด 
 วันนี้ (20 ธ.ค.) นายสนธิญา สวัสดี ผู้สมัครนายก อบจ.สุมทรสาคร กลุ่มประชารัฐสมุทรสาคร เข้ายื่นหนังสือต่อ 
กกต.ขอให้สั่งให้การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ.สุมทรสาคร ในวันนี้ เป็นโมฆะ และก้าหนดวันเลือกตั้งใหม่ โดย
ไม่ต้องเปิดรับสมัครใหม่ และหาเสียงเลือกตั้ง เนื่องจากเห็นว่าขณะนี้สถานการณ์ในจังหวัดที่ประสบการแพร่ระบาดของ
เ ชื้ อ โ ค วิ ด - 19 ถื อ เ ป็ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ เ ล ว ร้ า ย ที่ สุ ด ท้ า ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ตื่ น ต ร ะ ห น ก  
ไม่เหมาะสมที่จะมีการจัดเลือกตั้ง ดังนั้น หากมีการขยับและก้าหนดวันเลือกตั้งใหม่ น่าจะมีความเหมาะสมกว่า  
 “ผมไม่ได้กลัวแพ้เลือกตั้ง แต่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเพราะเป็นผู้สมัคร เห็นว่า ถ้าเลือกตั้งขยับได้จะเป็นธรรมกับ
ประชาชนมากกว่า และเลือกตั้งใหม่ก็ไม่ต้องเปิดสมัคร หรือหาเสียง ยืนยันว่า ผมค้านึงถึงความถูกต้องของกระบวนการ 
และความสุจริตเที่ยงธรรม” นายสนธิญา กล่าวและว่า ก่อนหน้านี้ ไปที่ส้านักงาน กกต.จ.สุมทรสาคร แล้ว เพ่ือยื่นเรื่อง 
แ ต่ ไ ด้ รั บ ค้ า แ น ะ น้ า จ า ก ผ อ . ก ก ต . จั ง ห วั ด  ใ ห้ ม า ยื่ น เ รื่ อ ง ที่  ก ก ต . ก ล า ง  จึ ง ไ ด้ 
เดินทางมา แม้จะถูกมองว่าฝ่าฝืนค้าสั่งล็อกดาวน์ออกมาจากจังหวัด แต่ก็เห็นว่ามีความจ้าเป็นและตัวเองไม่ได้อยู่ หรือ
ไปในบริเวณท่ีเป็นแหล่งแพร่ระบาด 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000129628 
 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000129628
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20 ธันวาคม 2020 - 16:05 
 “สนธิญา”ขอ กกต.พิจารณาจัดการเลือกตั้งใหม่ 

 
 
"สนธิญา" ยื่นหนังสือต่อ กกต. ขอให้พิจารณาจัดการเลือกตั้งใหม่  
 นายสนธิญา สวัสดี ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในนามกลุ่มประชารัฐสมุทรสาคร ยื่น
หนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ให้พิจารณาจัดการเลือกตั้งใหม่ 
 โดยนายสนธิญา กล่าวว่า เนื่องจากตนมีส่วนได้ส่วนเสียกับการเลือกตั้งครั้งนี้ และตนค้านึงถึงความถูกต้องและ
ความสุจริตที่จะมาจากการเลือกตั้ง ฉะนั้นการเลือกตั้งถ้าสามารถจะขยับไปได้ก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่าง
มาก ซึ่งตนเรียกร้องให้การเลือกตั้งวันนี้เป็นโมฆะและจัดการเลือกตั้งใหม่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ ซึ่งตน
อยากให้ กกต.ก้าหนดวันเลือกตั้งออกมาใหม่ โดยไม่จ้าเป็นจะต้องให้ผู้สมัครหาเสียงเพ่ิม 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_848262/ 
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20 ธันวาคม 2563 
"ผู้สมัคร อบจ.สมุทรสาคร" ยื่น กกต. เบรกหย่อนบัตร หลังโควิด-19 กระทบคนออกมาใช้สิทธิ 
 

 

 
ผู้สมัครอบจ.สมุทรสาคร ยื่นหนังสือเบรกเลือกตั้งท้องถิ่น วอน กกต.ทบทวน จัดวันเลือกตั้งใหม่ หว่ันประชาชนวิตก
หลังพบโควิด-19ระลอกใหม่ส่อเค้าระบาดหนัก จนกระทบจ านวนผู้ใช้สิทธิ 
      ที่ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายสนธิญา สวัสดี หนึ่งในผู้สมัคร อบจ.สมุทรสาคร เดินทางมายื่นหนังสือ
ให้กับ กกต. ขอให้ยกเลิกการเลือกตั้งที่ จ.สมุทรสาคร ในวันนี้ (20 ธันวาคม) และขอให้ กกต. ก้าหนดวันเลือกตั้งใหม่ 
โ ด ย น า ย ส น ธิ ญ า  ร ะบุ ถึ ง เ ห ตุ ผ ล ว่ า  เ ป็ น เ พ ร า ะก า ร แ พร่ ร ะบ า ด ข อ ง โ ค วิ ด - 19 ใ น พ้ื น ที่  ที่ เ ชื่ อ ว่ า 
จะท้าให้ประชาบชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบจ.น้อยลง  
        นายสนธิญา ระบุด้วยว่าการออกจากพ้ืนที่ควบคุมโรค ที่ จ.สมุทรสาคร ในฐานะที่เป็นทั้ งประชาชน ไม่ได้ฝ่าฝืน 
พ.ร.บ.ควบคุมโรค หลังจากเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้เข้าออกพ้ืนที่เสี่ยง และไม่ได้ท้าผิดกฎหมายการเลือกตั้ง เพราะ
ตนเองเป็นหนึ่งในผู้สมัคร อบจ. ซึ่งก่อนเดินทางออกมาได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย และ กกต.ประจ้าจังหวัดแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913210 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2493061 
 

  

 
  
 
 
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913210
https://www.matichon.co.th/politics/news_2493061
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21 ธันวาคม 2563 00:10 น.    
ศึกษาบทเรียน ศึกเลือกตั้ง อบจ.! 
 

 
 

ส าหรับการต่อสู้ทางการเมืองแล้ว ไม่ว่า จะอยู่ในสถานการณ์เช่นใด ทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อ เว้นแต่จะปรับเปลี่ยน 
ปรับโหมด เปลี่ยนแผนการเล่น เพื่อให้มีโอกาสเข้าใกล้ “ชัยชนะ” ให้มากที่สุด เท่านั้น ! 

แม้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายกอบจ. จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่  
20ธ.ค. 63ที่ผ่านมาจะเป็นวันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนท้าให้เกิดแนวโน้มว่านอกเหนือไปจาก
จังหวัดสมุทรสาคร ที่จะต้องถูกล็อกดาวน์แล้ว ในจังหวัดอ่ืนๆ ในพ้ืนที่อ่ืน ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับ ตลาดกุ้ง ถนน
พระราม2 อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เกี่ยวเนื่องกับ จ.
สมุทรสาคร รวมทั้งสิ้น 689 ราย โดยกระจายทั้งใน จ.สมุทรสาคร และจังหวัดอ่ืนๆ เช่น สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี 
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ เชื่อว่าภายใน 1 อาทิตย์น่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ก็ตาม 

หมายความว่า การเลือกตั้งสนาม อบจ.20 ธ.ค.กลับ ต้องมาหย่อนบัตรในวันเดียวกัน ความวุ่นวาย ของผู้คนใน
สังคม ก้าลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ในลักษณะที่ถือว่าเป็นการติดเชื้อรอบใหม่จากแรงงานต่างด้าว 
ตามท่ี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงอย่างเป็นทางการ 
การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น สนามแรกประเดิมกันที่การเลือกตั้งอบจ. ได้ถูกจับตาอย่างต่อเนื่องจากการ เมืองในทุกระดับ 
และจากทุกป้อมค่าย โดยที่ต้องไม่ลืมว่าคะแนนที่วัดผลแพ้-ชนะ จะสามารถสะท้อน ปรากฎการณ์ทางการเมืองด้วยกัน
หลายทาง 

ผลแพ้-ชนะ ในพ้ืนที่อันเป็นเหมือน “ปราการ” ด่านหลักๆของ “ตระกูลการเมือง” ดังๆ ไม่ว่าจะเป็นสนาม
เลือกตั้งอบจ.ที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สมัครที่ลงสนามในนาม พรรคเพ่ือไทย จะสามารถ “โค่น” ผู้สมัคร จากฝั่งตรงข้าม ที่
ผันตัวไปลงสมัครในนามกลุ่มอ่ืน โดยที่ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่สนับสนุน หรือการที่ ผู้สมัครจากคณะ
ก้าวหน้า ที่ได้ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ”ประธานคณะก้าวหน้า ลงไปลุยช่วยหาเสียง มาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการ

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201220/bed2e34c551b33f67b19b2fc811fe665b52bafc053e5ffe8ece8100fe412d330.jpg?itok=RB5Jh04f
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เคลื่อนไหวของผู้คนที่ประกาศจุดยืน รักสถาบันพระมหากษัตริย์ พากันติดตามเพ่ือขับไล่ โห่ร้อง แสดงชัดเจนว่าไม่เอา
คนที่มาจากกลุ่มล้มล้างสถาบัน ก็ย่อมต้องการได้เห็นว่า จ้านวนผู้สมัครที่คณะก้าวหน้าส่งลงไปปูพรม มากกว่าพรรค
การเมืองอ่ืน และกลุ่มการเมืองอ่ืนๆนั้นจะสามารถกวาดที่นั่ง ทั้งสมาชิกและนายกอบจ. ได้มากน้อยแค่ไหน 

อย่าลืมว่า เวลานี้การเลือกตั้ง ระดับท้องถิ่นไม่ได้เดินไปในลักษณะเดี่ยวๆอีกต่อไป หากแต่ยังสัมพันธ์ และ
สะท้อน ความนิยม จากประชาชน ว่าจะหนุนผู้สมัครที่มีโลโก้ของคณะก้าวหน้าหรือไม่ เพราะหากผลออกมาว่า ผู้สมัคร
ที่คณะก้าวหน้า ของธนาธร กวาดที่นั่งเข้ามาได้เป็นจ้านวนมาก จากที่ส่งลงสนาม42จังหวัด จะท้าให้คณะก้าวหน้า และ
พรรคก้าวไกล ยังน้ามาใช้ “กดดัน” ฝ่ายรัฐบาล เพ่ือให้รับรู้ได้ว่า วันนี้ประชาชน ได้เลือกข้าง หันมาสนับสนุน การเมือง
ในแนวทางของธนาธร 

นอกจากนี้ ชัยชนะของคณะก้าวหน้า ยังจะส่งผลต่อไปยัง ผู้ชุมนุมม็อบราษฎร ที่ประกาศจัดชุมนุมใหญ่ในปี
หน้า 2564 เป็นต้นไป แต่ในทางกลับกัน หากผลการเลือกตั้ง อบจ.ที่ออกมา หลังวันที่ 20 ธ.ค.เป็นไปในทิศทางท่ีเป็นลบ
ต่อคณะก้าวหน้า ผู้สมัครในสังกัดไม่สามารถฝ่าด่านเข้าสู่สภาอบจ. ได้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ จะท้าให้การเดินหน้าต่อไปใน
สนามเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ช็อตต่อไป จะยิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเสียแล้ว ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/205875 
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วันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 01:42 น. 
เลือกตั้ง อบจ. : บ้านใหญ่ชนะถ้วนหน้า “พิชัย” ตัวแทน “ชินวัตร” คว้าชัย เชียงใหม่ 
 

 
 

สนามเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศครั้งแรกในรอบ 6 ปี ดุเดือด
เลือดพล่าน 

แต่บทสรุปหนีไม่พ้นที่ตระกูลการเมืองบ้านใหญ่ – คนหน้าเดิม ยังครองอิทธิพลในสนามการเมืองท้องถิ่นแบบ
นอนมาหลายจังหวัด แบบลอยล้า แม้คะแนนที่นับกันข้ามคืนจะยังไม่ใช่  “คะแนนอย่างเป็นทางการ” เช่น จังหวัด
บุรีรัมย์-เมืองปราสาทสายฟ้า ก็เสร็จ “บ้านใหญ่ชิดชอบ” เพราะ นายภูษิต เล็กอุดากร ผู้สมัครนายก อบจ.ซึ่งเป็น
หลานชายเนวิน ชิดชอบ เข้าวินตั้งแต่ไก่โห่ ส่วนจังหวัดสระแก้ว-บ้านใหญ่เทียนทอง ไม่พลิกโผ เพราะนางขวัญเรือน 
เทียนทอง น้องสะใภ้ “เสนาะ เทียนทอง” และ “มารดา” ฐานิสร์-ตรีนุช เทียนทอง แห่งพรรคพลังประชารัฐ “นอน
มา” อยู่แล้ว 

จังหวัดชัยนาท-บ้านใหญ่ “นาคาศัย” ยังคงลอยล้า เพราะ นายอนุสรณ์ นาคาศัย อดีตนายก อบจ.-น้องชาย 
“อนุชา นาคาศัย” เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ-รัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี เข้าวิน ชนะตัวเต็ง นายสุรพงษ์ 
สะอาด ในนามอิสระ แต่ที่สู้กันเดือดเป็นพิเศษคือ จ.เชียงใหม่ เป็นศึกสายเลือดคนเพ่ือไทย เครือข่ายทักษิณ โดยเพ่ือ
ไทย ส่งนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร อดีต ส.ว.เชียงใหม่ ซึ่งมีสายสัมพันธ์กับ “เยาวภา วงศ์สวัสดิ์” น้องสาวทักษิณ ชินวัตร 
สู้ศึกกับ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนายก อบจ.เชียงใหม่ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ที่มี “ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์” 
หลานสาวเป็น ส.ส.พรรคเพ่ือไทย และทั้งที่ซุ้มการเมือง “บูรณุปกรณ์” ผูกติดกับ “พรรคทักษิณ” มาตั้งแต่ ไทยรักไทย 
พลังประชาชน และเพ่ือไทย 

ปรากฏว่า สงครามเสื้อคลุมสีแดงแต่ต่างเฉดจบลงที่ ส.ว.ก๊อง “พิชัย” เข้าวิน ล้มแชมป์เก่า “บุญเลิศ” แม้ 
“พิชัย” ไม่ใช่คนบ้านใหญ่ แต่บ้านใหญ่ชินวัตรก็สนับสนุนเต็มก้าลัง 

สนามเลือกตั้ง จ.พะเยา ปรากฏว่า นายอัครา พรหมเผ่า หมายเลข 3 กลุ่มฮักพะเยา น้องชาย ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือพลังประชารัฐ คะแนนน้าขาดตั้งแต่ยกต้นๆ เอาชนะนายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย 
หมายเลข 1 จากคณะก้าวหน้า เอาคู่ท้าชิงไม่ล้าบาก  
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ไม่ต่างจากบ้านใหญ่แห่ง จ.ชลบุรี ที่มีตัวแทนจากบ้านใหญ่ตระกูลคุณปลื้ม “วิทยา คุณปลื้ม” อดีตนายก อบจ. 
ติดต่อกัน 2 สมัยป้องกันแชมป์ในนามกลุ่ม “เรารักชลบุรี” ไว้ได้ โดยทิ้งขาด น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง ผู้ท้าชิง 
บุตรสาว จิรวุฒิ สิงห์โตทอง หรือ นายกเป้า อดีตส.ส.ชลบุรี ที่ลงสมัครในนาม คณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี 
จ.ก้าแพงเพชร “สุนทร รัตนากร” บ้านใหญ่ “รัตนากร” น้องชายของ เอาชนะ ในนาม “กลุ่มหมอทร” เอาชนะ นาย
ปฐมภพ ปราการชัยนาคร ในนามอิสระ และหมายเลข 3 นายอภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ “คณะก้าวหน้า” 
จ.สมุทรปราการ ศักดิ์ศรี “บ้านใหญ่อัศวเหม” ไม่เสียชื่อ “นันทิดา แก้วบัวสาย” จากสมุทรปราการก้าวหน้า” ชนะ
นิ่ม ๆ โดยที่คู่แข่งท่ีน่าจับตาอย่าง นายธัชชัย เมตโต ท้าล้มบ้านใหญ่ จาก “คณะก้าวหน้า” ตามไม่ทัน 
จ.นครปฐม ก็ไม่พลิกโผ เมื่อ “บ้านใหญ่สะสมทรัพย์” ที่ส่ง นายจิระวัฒน์ สะสมทรัพย์ กลุ่มชาวบ้าน-บ้านใหญ่สะสม
ทรัพย์ ลูกชายนายไชยา สะสมทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าวิน 

เช่นเดียวกับ จ.ระยอง เมื่อ “บ้านใหญ่ปิตุเตชะ” ที่ส่ง นายปิยะ ปิตุเตชะ อดีตนายก อบจ.พ่ีชายของ “สาธิต 
ปิตุเตชะ” รมช.สาธารณสุข แห่งค่ายประชาธิปัตย์ สามารถเข้าวินป้องกันแชมป์นายก อบจ.อีกสมัย 
จ.ราชบุรี “บ้านใหญ่นิติกาญจนา” โดย“ก้านันตุ้ย” นิวัฒน์ นิติกาญจนา สามี “บุญยิ่ง นิติกาญจนา” ส.ส.ราชบุรี พรรค
พลังประชารัฐ เอาชนะ 2 ขั้วคู่แข่งอย่างดุเดือดคือ “นายอรรถพงศ์ ห้องริ้ว” ในนามกลุ่ม “New Gen” หลานชาย 
“พล.ท.มีชัย ห้องริ้ว” อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 1 และ “นางภรมน นรการกุมพล” หรือ “ส.จ.นก” อดีต ส.อบจ.ราชบุรี ใน
นามคณะก้าวหน้า 

ส่วนอดีตนายก อบจ.ที่ครองแชมป์หลายสมัยต่อเนื่องกัน อาทิ จ.อ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล หรือก้านันตี๋ อดีต
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองหลายสมัย ผู้สมัครหมายเลข 1 กับนายโยธิน เปาอินทร์ หลานชาย พล.ต.ท.วิ
โรจน์ เปาอินทร์ อดีตหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ในค่าย “กลุ่มก้าวหน้า” ผู้สมัครหมายเลข 2 
จ.ตราด นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ ในฐานะแชมป์เก่า นายก อบจ.4 สมัย ก็คว้าสมัยที่ 5 ได้ส้าเร็จ เอาชนะนายสังคม นิล
ฉวี ผู้สมัครอิสระ ได้เกือบทุกอ้าเภอ 
จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ กลุ่มผึ้งหลวง อดีตนายก อบจ.นนทบุรี 3 สมัย ซึ่งได้รับแรงหนุนจากสายพรรคเพ่ือ
ไทย ชนะคู่แข่งทั้ง คณะก้าวหน้าที่ส่ง นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ และนายฉลอง เรี่ยวแรง กลุ่มพลังนนท์ อดีต ส.ส.นนทบุรี ท่ี
ย้ายไปซบอกพรรคพลังประชารัฐ ในการเลือกตั้งปี 2562 
ส่วนจังหวัดที่ “ล้มแชมป์” อาทิ จ.ปทุมธานี เมื่อ พล.ต.ท.ค้ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง จากทีมคนรักปทุม ซึ่งพรรคเพื่อไทยให้
การสนับสนุน สามารถโค่นแชมป์เก่า 3 สมัย นายชาญ พวงเพ็ชร์ จากทีมปทุมรักไทย 
จ.นครพนม ที่ นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ ลูกสาวของ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.นครพนม ภูมิใจ
ไทย สามารถเอาชนะแชมป์เก่า ดร.สมชอบ นิติพจน์ อดีตนายก อบจ.3 สมัย ที่พรรคเพื่อไทยเป็นแบ็คอัพ 
ภาพรวมอย่างไม่เป็นทางการการเมือง “บ้านใหญ่” ยังคงลอยล้า หักความหวังคลื่นลูกใหม่ “คณะก้าวหน้า” ไปหลาย
พ้ืนที่ 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-577986 
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วันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 07:55 น. 
ความเป็นจริง เลือกตั้ง ท้องถิ่น อิทธิพล บ้านใหญ่ ด ารง คงอยู่ 
 

 

 
การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบจ.ในวันที่ 20 ธันวาคมสะท้อน ให้เห็นว่า มีความแตกต่างเป็นอย่างมาก
ระหว่างการเมืองระดับท้อง ถิ่นกับการเมืองระดับชาติ 

การเมืองระดับท้องถิ่นยังเป็นการยึดครองโดย “บ้านใหญ่” อยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นที่ชลบุรี ไม่ว่า
จะเป็นที่นครปฐม ไม่ว่าจะเป็นที่สมุทรปราการ ไม่ว่าจะเป็นที่ระยอง ไม่ ว่าจะเป็นที่นครราชสีมา ไม่ว่าจะเป็นที่
พระนครศรีอยุธยาหรือแม้กระทั่งที่เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี ปทุมธานี อันเป็นการยึดครองโดยคนของพรรคเพ่ือไทย 
ก็ยังเป็นเงาสะท้อนแห่งความ เป็น “บ้านใหญ”่ อยู่อย่างไม่แปรเปลี่ยน ผลสะเทือนจากการเลือกตั้งอย่างเป็นการทั่วไป
เมื่อเดือนมีนาคม 2562 อาจมีกลิ่นอายของการเมืองใหม่บ้างผ่านบทบาทของ พรรคอนาคตใหม่ แต่ยังกระแทกไปยัง
ระดับท้องถิ่นได้ไม่มาก นี่คือความเป็นจริงที่แตกต่างกันระหว่างการเลือกตั้งระดับชาติ กับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 

ถามว่าการตื่นตัวจาก “คนรุ่นใหม่” มีผลต่อการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ค้าตอบ
เห็นได้อย่างเด่นชัดจากผลการเลือกตั้งที่จะออกมา ความหมายก็คือ ความตื่นตัวของคนรุ่นใหม่เป็นเรื่องเฉพาะส่วน ไม่
ว่าในกรุงเทพมหานคร หรือตามเมืองใหญ่ เป็นเรื่องของเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ซึ่งมีลักษณะในทางความคิด
แตกต่างอย่างสิ้นเชิงไปกับคนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ชายขอบ คนชายขอบอาจเป็นชนชั้นกลางรุ่นใหม่ที่เข้ามาสู่วงจรในทาง 
เศรษฐกิจสมัยใหม่ แต่ความเคยชินในทางความคิด ในทางการเมือง ยังถูกครอบง้าโดยวัฒนธรรมเก่า การเมืองเก่า ระบบ
อุปถัมภ์ผ่าน “เครือข่าย” จึงยังมีอิทธิพลเป็นอย่างสูง 

ผลการเลือกตั้งระดับ “ท้องถิ่น” จึงเท่ากับเป็นการกระตุกให้เห็นความเป็นจริงในอีกด้านของความคิดและ
การเมืองที่ด้ารงอยู่จากสภาพความเป็นจริงของการเลือกตั้งที่ออกมาเช่นนี้อาจท้าให้คนจ้านวนไม่น้อยเกิดความท้อถอย
หดหู่ แต่ก็ต้องยอมรับว่าความเป็นจริงมิได้เป็นไปตามความปรารถนาของผู้ใด 
การท าความเข้าใจและยอมรับกับสภาพความเป็นจริงเพื่อก าหนดวิธีการต่อกรจึงมีความส าคัญมากยิ่งกว่า 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2493957 
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21 ธ.ค. 2563 05:05 น. 
ปลุกพลังประชาชนเปลี่ยนประเทศ : ยุติวงจรอุบาทว์ 
 

 
 

ปฏิรูประบบราชการได้...ประเทศไทยเปลี่ยนประเทศไทยจะปลดปล่อยศักยภาพออกมา นายธนาธร  
จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า สเกตช์ภาพโฉมหน้าเมืองไทยให้เห็น ผ่าน ทีมข่าวการเมือง หลังสัมผัสปัญหาใน
พ้ืนที่ต่างๆทั่วไทย อธิบายขยายผลให้ชาวบ้านได้เห็นถึงวิธีท้าให้การเมืองท้องถิ่นเข้มแข็ง มีคุณภาพ ดูแลบริการ
สาธารณะพ้ืนฐานเหมือนในประเทศที่พัฒนาแล้ว แถมกระตุ้นต่อมหลอมพลังประชาชนช่วยสร้างการเมืองน้้าดี คุณภาพ
ชีวิตย่อมดีขึ้นตามมา 

การรวมตัวแบบหลวมๆของผู้ที่อุดมการณ์เดียวกัน วางเป้าหมายสถานีต่อไปสนับสนุนการเลือกตั้งระดับ
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) แต่ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ คือ สนามเมืองหลวงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.  เป้าหมาย
ปฏิรูปประเทศ เริ่มจากปฏิรูประบบรัฐราชการที่ผูกขาดอ้านาจและงบประมาณ กระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง สวนทาง
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

ที่ผ่านมารัฐส่วนกลางไม่ไว้วางใจท้องถิ่น กลัวยิ่งกระจายอ้านาจยิ่งกระจายคอร์รัปชัน วันนี้เราขอพิสูจน์ท้า
ท้องถิ่นที่ดีให้ดู และพรรคก้าวไกลจะผลักดันผ่านกลไกสภาฯ ก้าวไปด้วยกันกับการกระจายอ้านาจและปฏิรูปการเมือง  
ต้องการปฏิรูปประเทศไทยด้านไหนก่อน นายธนาธร บอกว่า เราไม่ได้เป็นพรรคการเมือง พูดถึงการปฏิรูปประเทศได้ไม่
เต็มปาก เพราะเป็นบทบาทของพรรคการเมือง ขับเคลื่อนผ่านกลไกสภาฯ 

อันดับแรก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ควรลาออกจากต้าแหน่งก่อน เพ่ือปลดล็อก
เงื่อนไขข้อแรก ท้าให้สังคมเดินต่อไปได้ ที่ผ่านมาไม่หาทางออกให้ประเทศจริง ไม่มีการประนีประนอมจริง เห็นได้จาก
สภาฯตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาหลายชุด เพ่ือซื้อเวลา ไม่ต้องการพาสังคมเดินไปข้างหน้า หากต้องการพาสังคมไป
ข้างหน้า คือ คืนอ้านาจให้ประชาชน เอา พล.อ.ประยุทธ์ออกไป เพ่ือปลดล็อกเงื่อนไขข้อแรก  

ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยผู้ยกร่างมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ใจความส้าคัญของรัฐธรรมนูญคงไว้
อ้านาจสูงสุดเป็นของประชาชนหากเดินตามนี้การปฏิรูปประเทศก็ตามมา ทั้งปฏิรูประบบราชการ หยุดรวมศูนย์อ้านาจ
และงบประมาณกระจุกที่ส่วนกลาง ปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัย อยู่ภายใต้รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ
การเมือง 
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ปฏิรูปการศึกษาให้เด็กสามารถใช้สิทธิเสรีภาพ เรียนรู้การใช้สิทธิพลเมืองได้อย่างปลอดภัยในสถานศึกษา 
ปฏิรูปเศรษฐกิจ ยกเลิกการผูกขาด เอ้ือให้กลุ่มทุนเพียงไม่กี่กลุ่ม ซึ่งเกือบยึดประเทศไทยไปทั้งหมดอยู่แล้ว  ปฏิรูป
สถาบันให้สอดคล้องยุคสมัยและหลักประชาธิปไตย เพ่ือให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงและยืนยาว 

ณ วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ลาออกจากนายกฯ กลุ่มราษฎรมองบทบาท กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญยังไม่ใช่
ทางออก คณะกรรมการสมานฉันท์ เพ่ือหาทางออกประเทศ ยังไม่ขยับ นายธนาธร บอกว่า การร่างรัฐธรรมนูญยังลูกผี
ลูกคน และวันนี้ไม่จ้าเป็นต้องมีคณะกรรมการสมานฉันท์ ตั้งคณะกรรมการอีกกี่ชุดก็ไร้ประโยชน์ ถ้าไม่ยอมให้ประชาชน
เป็นเจ้าของอ้านาจสูงสุด ไม่ยอมให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ  ผู้มีอ้านาจไม่ท้าตามข้อเรียกร้อง จะเคลื่อนไหว
อย่างไรให้ส้าเร็จตามเป้าหมาย นายธนาธร บอกว่า สิ่งเหล่านี้สร้างไม่ได้แค่ช่วงวันช่วงคืน ไม่ได้สร้างโดยลงสู่ท้องถนนแค่
วันเดียว ไม่ได้สร้างได้โดยผ่านการเลือกตั้งแค่ 1 ครั้ง มันเป็นการเดินทางภายในไม่ช้าก็เร็วมันจะเดินทางไปถึง หากร่าง
แก้ไขรัฐธรรมูญผ่าน ปลายปี 2564 ประชาชนก็ต้องไปเลือกตัวแทนเข้าไปร่างรัฐธรรมนูญ ต้นปี 2566 ก็มีการเลือกตั้ง
ระดับชาติอีกครั้ง ขอให้ใช้สิทธิในฐานะประชาชนให้มีประโยชน์ทุกการเลือกตั้ง 

ขณะเดียวกัน การรณรงค์แสดงจุดยืนทางการเมืองในที่สาธารณะ ผ่านโลกโซเชียลมีเดียก็ต้องท้า ต่อสู้กับข่าว
ลวง ต่อสู้กับข้อมูลที่ต้องการให้คนแตกแยกกัน ยุยงปลุกปั่นให้คนเกลียดชังกัน ที่แพร่หลายอยู่ในโซเชียลมีเดีย สมรภูมิ
โซเชียลมีเดียก็ต้องต่อสู้ การเคลื่อนไหวบนท้องถนนก็ต้องท้าในโรงเรียน สถานศึกษา แวดวงศิลปะวัฒนธรรมก็ต้องขยับ 
รวมถึงการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทุกระดับท้าไปพร้อมกันนี้คือเสียงของยุคสมัย นี่คือคลื่นลูกใหม่ คุณหยุดยั้ง
กาลเวลาไม่ได้ หยุดยั้งสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมันรวดเร็ว รุนแรง ชะลอมันได้
อย่างเดียว แต่หยุดยั้งไม่ได้ 
ฉะนั้น ยืนหยัดไปด้วยกัน ปกป้องกันและกัน ต่อสู้ไปด้วยกันในทุกกาลเทศะหากฝ่าย  “อนุรักษนิยม” มีสายตากว้างไกล 
ควรเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง เข้าใจถึงยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไป การต่อสู้ระหว่าง “ภูมิปัญญาที่ด้ารงอยู่” กับ “ภูมิปัญญา
ใหม่” สุ่มเสี่ยงเกิดรัฐประหาร นายธนาธร บอกว่า......เกิดรัฐประหารครั้งนี้ ประเทศพังประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้แน่ ผม
คนหนึ่งไม่ยอมให้รัฐประหารจบเหมือนเดิม 

การปฏิรูปควรท้าจากข้างบนฝ่ายอนุรักษ์ หรือจากข้างล่างฝ่ายเรียกร้อง นายธนาธร บอกว่า ขึ้นอยู่กับชนชั้นน้า
ว่ารับฟังเสียงของประชาชนหรือไม่ ควรเริ่มต้นปฏิรูปโดยชนชั้นน้า ถ้าไม่ท้าเกรงหลีกเลี่ยงการปะทะไม่ได้ ชนชั้นน้าควร
เลือกเอา มันอยู่ฝั่งคนที่ถือปืนว่าจะมีความรุนแรงหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่ประชาชน เพราะประชาชนมีเพียงมือเปล่า ที่หยุด
เรียกร้องประชาธิปไตยไม่ได้  ถูกตั้งข้อสังเกตอยู่เบื้องหลังม็อบกลุ่มราษฎร นายธนาธร บอกว่า ผมท้างานด้วยความ
ปรารถนาดีต่อประเทศ อยากสร้างประเทศไทยให้ไปไกลกว่านี้ สร้างประชาธิปไตยให้ลูกหลานของเราไม่ได้ชักใยหรืออยู่
เบื้องหลัง ไม่สามารถไปก้ากับได้ มีแต่ความนับถือในความกล้าหาญ มีแต่ก้าลังใจที่มอบให้ในสิ่งที่ท้าไปด้วยเจตจ้านงเสรี
ของพวกเขา แต่มีคนกลุ่มหนึ่งต้องการท้าลายความชอบธรรมคนที่เรียกร้องประชาธิปไตย โดยหว่านเมล็ดพันธุ์ของความ
เกลียดชัง สร้างให้เห็นว่าผมเป็นปีศาจ ให้ประชาชนเกลียดชังกันและกัน เพ่ือให้อ้านาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนเข้ามา
แทรกแซงทางการเมืองได้ ฉะนั้น ขอความเป็นธรรมให้กับผมและบรรดาน้องนักศึกษาด้วย 

ท้าไมถูกเขย่าว่าล้มล้างสถาบัน นายธนาธร บอกว่า มีกลุ่มคนที่โจมตีเรา ต้องการท้าให้สังคมแตกแยก ท้าให้คน
เกลียดชังกัน ตั้งแต่ตั้งพรรคอนาคต-ใหม่ก่อนเป็นคณะก้าวหน้า วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เคยมีครั้งไหนที่เสนอให้ล้มล้าง
สถาบัน พูดถึงการปฏิรูปสถาบันด้วยความหวังดี ไม่มีความมาดร้ายพยาบาท  เราตระหนักดีว่ายังมีคนกลุ่มหนึ่งที่รู้สึก
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กระอักกระอ่วนรับฟังสิ่งเหล่านี้ ถึงพยายามค่อยๆพูดเพ่ือไม่ให้ท้าลายจิตใจคนกลุ่มนี้มากเกินไป การไม่พูดคือซุกปัญหา
ไว้ใต้พรม และให้คนรุ่นต่อไปเผชิญหน้าปัญหาต่างๆเหล่านี้  คนรุ่นเรามีวุฒิภาวะมากกว่านั้นได้ โดยพูดถึงปัญหา
ตรงไปตรงมา อย่างสุขุมบนวุฒิภาวะ เพ่ือบอกว่ามีประชาชนจ้านวนมากตั้งค้าถามต่อสถานะและบทบาทบางประการ 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับยุคสมัยประชาธิปไตย 

วิธีที่ดีที่สุดคือยอมรับว่ามีปัญหา เพ่ือน้าไปสู่การแก้ไข ไม่ซ่อนปัญหาไว้ใต้พรม ไม่ใช่การล้มล้าง แต่เสนอ
ทางออก มีแต่การปฏิรูปที่ท้าให้สถาบันอยู่กับประเทศไทยอย่างสมพระเกียรติ อยู่คู่กับสังคมไทย  นี่คือจุดยืนเพ่ือรักษา
สถาบันสังคมยังไม่เข้าใจการปฏิรูปสถาบันเป็นการรักษาสถาบันให้อยู่คู่สังคมไทย จะท้าอย่างไรต่อ นายธนาธร บอกว่า 
หลังจากนี้คงรณรงค์สร้างความเข้าใจกับสังคมว่าเป็นทางออก ไม่ได้ท้าให้สังคมแตกแยก  คงใช้เวลาเดินทางอีกเยอะ
มากกว่าเป็นจุดแตกหักจุดเดียว ทางที่ดีควรปล่อยให้กลไกสภาฯท้างาน ให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้การเลือกตั้งท้างาน
ของมันไป ความรุนแรงย่อมไม่เกิดขึ้นอย่าเพ่ิงหมดหวัง ค่อยๆท้างานไป แนวโน้มมาถูกทางแล้ว. 

ทีมการเมือง 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1998092 
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วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563 
 การต่อสู้ เดือน มีนาคม 2562 การต่อสู้ เดือนธันวาคม 2563 

 
 

ผลจากการเลือกตั้งระดับ”ท้องถิ่น”เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า ฝ่ายที่ยึดครองพ้ืนที่
ในแต่ละจังหวัดหากมิใช่คนจากพรรคเพ่ือไทยก็เป็นพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์  บางส่วนก็แนบแน่นอยู่กับพรรค
พลังประชารัฐ บางส่วนก็แนบ แน่นอยู่กับพรรคชาติไทยพัฒนา มีพ้ืนที่ให้กับคณะก้าวหน้าบ้าง แต่มิได้เป็นด้านหลัก 

ที่ผลการเลือกตั้งออกมาเช่นนี้แทบมิได้ผิดไปจากความเชื่อมั่นที่ด้ารงอยู่อย่างเป็นกระแสหลักมากนัก เพียงแต่
เมื่อเห็นบทบาทของ คณะก้าวหน้าก็จุดประกายให้เกิดความหวังขึ้นมา เหมือนกับที่เคยเป็นความหลังจากพรรคอนาคต
ใหม่ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 บางคนอาจตกใจและเกิดความไม่แน่ใจว่าเหตุปัจจัยอะไรท้าให้ กระแสของ
พรรคอนาคตใหม่วูบตกลง ทั้งๆท่ีการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ทีเกิดข้ึนก็มีความคึกคักเป็นอย่างสูง การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 
20 ธันวาคมจึงเป็นสันปันน้้าอย่างส้าคัญกับสภาพความเป็นจริงในทางการเมือง 

ความเป็นจริงนั้นก็คือ การยึดกุมอ้านาจ”น้า”ภายใต้โครงสร้างของ”รัฐราชการรวมศูนย์”ซึ่งฝังรากตั้งแต่ปฏิรูป
ระบบราชการเมื่อ 100 กว่าปีก่อนยังด้ารงคงอยู่อย่างเหนียวแน่น ยิ่งเมื่อผ่านการรัฐประหารและเข้ายึดกุมกลไกองค์กร
อิสระอย่างกกต.จนอยู่หมัด ยิ่งเพ่ิมความเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ขณะเดียวกัน การผงาดขึ้นมาของ”คนรุ่นใหม่”นับแต่เดือน
มีนาคมในเบื้องต้น และปรากฏอีกครั้ งในเดือนกรกฎาคม อาจเป็น ปรากฏการณ์อันส้าคัญในทางความคิด ในทาง
การเมือง 

กระนั้น ปรากฏการณ์นี้ก็เป็นการเติบใหญ่มาพร้อมกับเทคโนโล ยีอย่างเช่นอินเตอร์เน็ต สมาร์ทโฟน แม้จะผ่าน
ระยะฟักไข่มาแล้วแต่ก็มิได้ยึดครองพ้ืนที่ได้อย่างหมดสิ้น ในขอบเขตทั่วประเทศ โครงสร้างเก่าก็ยังทรงความหมายอยู่ 
ต้องยอมรับว่าในเชิงปริมาณคนรุ่นใหม่อาจยังไม่สามารถแสดงบทบาทเป็นด้านครอบง้าอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง
เพียงพอ 

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในเดือนธันวาคม 2563 จึงเสมอเป็น
เพียงการปะทะระหว่าง เก่ากับใหม่อย่างเป็นจังหวะก้าว เป็นข้นตอน 
ในเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ความคิดใหม่ยังไม่ได้ชัยชนะ ในเดือนธันวาคม 2563 ก็ยังต้องต่อสู้ขับเคี่ยวกันต่อไป 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_382509 
 
 

https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_382509
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-20T075459Z_51792780_RC2VQK9H1JMY_RTRMADP_3_THAILAND-ELECTION-728x484-1.jpg
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21 ธ.ค. 2563-10:07 น. 
อ านาจ ปะทะ หลังเลือกตั้ง “ท้องถิ่น” 20 ธันวาคม 
 

 
 

อ านาจ ปะทะ หลังเลือกตั้ง - ไม่ว่าผลของการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม นี้จะออกมาอย่างไร 
อิทธิพลของ“บ้านใหญ่”ในแต่ละจังหวัดจะยังครองพ้ืนที่อยู่ หรือว่ามีการเบียดแทรกเข้าไปของคนหน้าใหม่ด้วยจ้านวน
อันเป็นกลุ่มเป็นก้อน แต่จุดร่วมอย่างส้าคัญของ 2 กลุ่มทางการเมืองนี้ก็ไม่ควรมองข้าม เพราะไม่ว่าคนซึ่งเป็นตัวแทน
ของ“บ้านใหญ่” เพราะไม่ว่าคนซึ่งเป็นตัวแทนจากหน้าใหม่ในทาง การเมืองล้วนผ่านการเลือกมาจากประชาชนทั้งสิ้น  
พวกเขาล้วนมาจาก“ประชาชน” พวกเขาล้วนมาจาก “การเลือกตั้ง” 

ถามว่าปราการด่านแรกท่ีนายกอบจ.จะต้องเผชิญประสบในทางการบริหารคืออะไร ค้าตอบที่แจ่มชัดอย่างที่สุด
ก็คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนอันล้วนยึดโยงอยู่กับอ้านาจจากส่วนกลาง คือ ในกรุงเทพ 
มหานคร จุดแข็งก็คือ เขาได้อ้านาจจาก“ส่วนกลาง” ขณะเดียวกัน จุดอ่อนอย่างมีนัยส้าคัญก็คือเขา ได้รับ “การแต่งตั้ง”
มาตามระบบของราชการ ขณะที่ นายกอบจ.มีจุดแข็งอย่างเป็นพิเศษ คือได้อ้านาจมาจาก“การเลือกตั้ง” 
นี่ย่อมเป็นการปะทะระหว่าง 2 อ านาจอันมากด้วยความแหลมคม 

อ้านาจ 1 มาจาก “การแต่งตั้ง” จากส่วนกลาง อ้านาจ 1 มาจาก“การเลือกตั้ง”ของประชาชน อ้านาจของ
นายกอบจ.จึงมิได้อยู่ที่ได้รับการเลือกโดยตรงมาจากประชาชน หากที่ส้าคัญสมาชิกสภาอบจ.อันเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็มา
จากการเลือกของประชาชน จึงเป็นอ้านาจโดยตรงของประชาชนทั้งบริหารและนิติบัญญัติ จึงเป็นเรื่องแปลกที่หาก
นายกอบจ.อันมาจากการเลือกของประชาชนจะมีอ้านาจน้อยกว่าหรือต่้ากว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วน
ราชการอันมาจาก“การแต่งตั้ง” 
การปะทะตรงนี้เองคือบทตรวจสอบ“ประชา ธิปไตย”อย่างแหลมคมยิ่ง 

ใครที่เคยคาดหมายว่า ถึงเลือกตั้งอย่างไรก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง อาจต้องคิดใหม่ แม้โครงครอบจาก“รัฐ
ราชการรวมศูนย์” ผ่านอ้านาจรัฐส่วนกลาง ผ่านโครงสร้างของผู้ว่าราชการจังหวัดและแต่ละส่วนราชการยังแข็งแกร่ง 
แต่ความแข็งแกร่งนี้ก็ก าลังถูกท้าทายจากอ านาจของประชาชน 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5572281 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5572281
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/col06p1-17.jpg
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21 ธันวาคม 2563 - 10:27 น. 
ดับฝันราษฎร "ธนาธร" พ่ายยับ บ้านใหญ่ยืนยง 
 

 
 
แพ้ราบคาบ "ธนาธร" ล้มบ้านใหญ่ไม่ส าเร็จ กระแสม็อบราษฎร "จุดไม่ติด" ในคูหาเลือกตั้ง  

หลังปิดหีบเลือกตั้งนายก อบจ.ทั่วประเทศ ช้านาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนว่า ประเมินในเบื้องต้น คณะก้าวหน้าจะชนะเลือกตั้ งนายก อบจ.ประมาณ 10 จังหวัด อาทิ   
จ.สกลนคร จ.ฉะเชิงเทรา จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.แพร่ จ.ตาก จ.มุกดาหาร จ.ยโสธร  

มีรายงานว่า ก่อนหน้าวันเลือกตั้ง คณะก้าวหน้าประเมินว่า จะได้นายก อบจ.เพียง 5 จังหวัดเท่านั้น  
ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ จนถึงเช้าวันที่ 21 ธ.ค.2563 ปรากฏว่า คณะก้าวหน้าพ่ายแพ้ทั้ง 42 จังหวัด ไม่มีบิ๊ก
เซอร์ไพรส์เหมือนช่วงเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 
พิษม็อบราษฎร 

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า อธิบายถึงเหตุผลที่ต้องส่งผู้สมัครนายก อบจ.เป็นจ้านวนมากถึง 
42 จังหวัด โดยอ้างวาทกรรมเก่า “ถ้าเราไม่ส่ง ฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีตัวเลือก”    
คณะก้าวหน้าพยายามปลุกการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้เป็นการเลือกตั้งระดับชาติ แต่ประเมินจากคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และ
ผลคะแนน กลับไม่เป็นไปตามท่ีธนาธร และสหายร่วมอุดมการณ์คาดหวัง 
เหตุปัจจัยที่ผู้สมัครนายก อบจ. สังกัดคณะก้าวหน้าพ่ายแพ้ 
1.แคมเปญเลือกฝ่ายประชาธิปไตย ไม่ได้ผล เพราะประชาชนส่วนใหญ่แยกการเมืองท้องถิ่นกับระดับชาติ จึงเลือก “คน
หน้าเก่า-คนใกล้ตัว” เสียเป็นส่วนใหญ่ 
2.เฟิร์สโหวตไปใช้สิทธิ์น้อย รวมถึงคนชั้นกลาง คนรุ่นใหม่ที่ไม่กระตือรือร้น เหมือนตอนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.  
3.ม็อบราษฎร ได้ก่อให้เกิดกระแส “ต้านธนาธร” และรณรงค์ไม่เลือกผู้สมัครนายก อบจ. คณะก้าวหน้า ของมวลชน
ฝ่ายจารีต 
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4.ชัยชนะของพรรคอนาคตใหม่(พรรคก้าวไกล) ท้าให้กลุ่มการเมือง  “บ้านใหญ่” ปรับตัว ดูจากการหาเสียงเลือกตั้ง
ท้องถิ่นครั้งนี้ มีการใช้สื่อใหม่หาเสียงมากข้ึน 
บ้านใหญ่เหนือกว่า 

นับตั้งแต่ “ธนาธร-ปิยบุตร” ยังเป็นใหญ่ในพรรคอนาคตใหม่ ได้ประกาศ “เขย่าการเมืองท้องถิ่น” วางแผน
ยึด อบจ. และเทศบาล หลังอนาคตใหม่ถูกยุบ จึงขยับมาท้าคณะก้าวหน้า  พลันที่ประกาศลุยการเมืองสนามเล็ก “ธนา
ธร” ก็ยกให ้“บ้านใหญ”่ เป็นเสมือนตัวแทนระบอบอุปถัมภ์ท้องถิ่น ไม่ต่างจากระบอบเผด็จการ ธนาธรย้้าว่า บ้านใหญ่
หรือตระกูลการเมืองท้องถิ่น ไม่มีอุดมการณ์การเมือง พร้อมไปซ้ายก็ได้ ขวาก็ได้ ขอให้เป็นรัฐบาล ผลการเลือกตั้ง 
อบจ.ครั้งนี้ สะท้อนชัยชนะของวัฒนธรรมการเมืองแบบบ้านใหญ่ 

วิทยา คุณปลื้ม บ้านใหญ่ชลบุรี , นันทิดา แก้วบัวสาย บ้านใหญ่ปากน้้า , จิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ บ้านใหญ่
นครปฐม, อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ บ้านใหญ่มหาชัย, ปิยะ ปิตุเตชะ บ้านใหญ่ระยอง, ขวัญเรือน เทียนทอง บ้านใหญ่
สระแก้ว ฯลฯ 
นี่คือรายชื่อส่วนหนึ่งของนักการเมืองท้องถิ่น ที่ยึดครอง อบจ.มาหลายสมัย เพียงแต่สมัยนี้ อาจมีเปลี่ยนตัวผู้เล่นบ้าง 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/452633 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/452633
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‘เลือกตั้ง อบจ.’ ส่องรายได้ 4 ปี กางบัญชีเงินเดือน 'อบจ.' 
20 ธันวาคม 2563 

 

เปิดตัวเลขรายได้เงินเดือน นายก-สมาชิกสภา “อบจ.” ชุดใหม่ 4 ปี ภายหลังผ่านการ “เลือกตั้งอบจ.” 20 ธ.ค.นี้ 
 หากนับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อบจ.) และส่วนของสมาชิกสภาฯ (ส.อบจ.) ใน
วันที่  20 ธ .ค .2563 ถือเป็นการเลือกตั้ งระดับท้องถิ่นครั้ งแรก  ภายหลั งผ่ านการเลือกตั้ งระดับชาติตั้ งแต่
วันที่ 24 มี.ค.2562 มากว่า 1 ปีกับ 9 เดือน 
 การเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ยังเป็นการปลดล็อคเลือกตั้ง 76 อบจ.เป็นล้าดับแรก ก่อนถึงคิวเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต้าบล(อบต.) 5,300 แห่ง นายกเทศบาลรวม 2,472 แห่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) 1 แห่งและ
นายกเมืองพัทยา 1 แห่ง รวมทั้งประเทศ 7,850 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะทยอยจัดเลือกตั้งในป ี2564 
 ทุกการหาเสียงเลือกตั้ง ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ก้าหนดกรอบกติกาภายใต้ "พรบ.การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562" และ "ระเบียบ กตต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2563" 
 โดยเฉพาะงบประมาณใช้จ่ายหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครแต่ละราย ต้องชี้แจงสรุปบัญชีรายรับและรายจ่ายใน
การเลือกตั้งถึงผู้อ้านวยการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดหลังวันที่  20 ธ.ค.ภายใน 90 วัน ซึ่งจ้านวนเงินค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งทั้ง 76 แห่งได้พิจารณาตามขนาดพ้ืนที่และจ้านวนประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้ง ส้าหรับจังหวัดที่มีจ้านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายสูงสุดอันดับ 1 ที่ "นครราชสีมา" แบ่งเป็นเงินการเลือกตั้งนายก อบต. 19,000,000 บาท และการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาอบจ. 440,000 บาท 
 อันดับ 2 อยู่ที่ "อุดรธานี" แบ่งเป็น การเลือกตั้งนายกอบจ. 15,120,000 บาท และการเลือกตั้งสมาชิกสภา
อบจ. 380,000 บาท อันดับ 3 "ขอนแก่น" แบ่งเป็นการเลือกตั้งนายก อบจ. 13,500,000 บาท และการเลือกตั้งสมาชิก
สภาอบจ. 480,000 บาท อันดับ 4 "ก้าแพงเพชร" แบ่งเป็นการเลือกตั้งนายก อบจ.13,500,000 บาท และการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาอบจ. 500,000 บาท  
 ขณะที่จังหวัดที่มีจ้านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งอบจ. น้อยที่สุดอยู่ที ่"สมุทรสงคราม" แบ่งเป็นการเลือกตั้ง
นายก อบจ. 1,200,000 บาท และการเลือกตั้งสมาชิก สภาอบจ. 200,000 บาท  
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 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขตามพระราชบัญญัติ(พรบ.) งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน
ส่วน อบจ.วงเงินงบประมาณอยู่ที่ 28,797.8 ล้านบาท ในกลุ่ม อบจ.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 10 อันดับ
แรก ประกอบด้วย  
1.อบจ.นครราชสีมา 2,303.3 ล้านบาท 
2.อบจ.ศรีสะเกษ 1,342.1 ล้านบาท 
3.อบจ.ขอนแก่น 1,044.5 ล้านบาท 
4.อบจ.อุบลราชธานี 1,016.6 ล้านบาท 
5.อบจ.ชัยภูมิ 995.5 ล้านบาท 
6.อบจ.มหาสารคาม 782.1 ล้านบาท 
7.อบจ.กาฬสินธุ์ 724.4 ล้านบาท  
8.อบจ.เชียงใหม่ 695.7 ล้านบาท 
9.อบจ.นนทบุรี 673 ล้านบาท 
10.อบจ.ร้อยเอ็ด 672.9 ล้านบาท 
ขณะที่ อบจ.ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย 
1.อบจ.ระนอง 103 ล้านบาท 
2.อบจ.สิงห์บุรี 118.7 ล้านบาท 
3.อบจ.สมุทรสงคราม 120.5 ล้านบาท 
4.อบจ.ตราด 137.8 ล้านบาท  
5.อบจ.นครนายก 143 ล้านบาท 
6.อบจ.อ่างทอง 153.5 ล้านบาท 
7.อบจ.พังงา 166.2 ล้านบาท 
8.อบจ.สมุทรปราการ 170.3 ล้านบาท 
9.อบจ.อุทยัธานี 176.1 ล้านบาท  
10.อบจ.สมุทรสาคร 183.5 ล้านบาท 
 "กรุงเทพธุรกิจ" ยังตรวจสอบไปที่ฐาน "บัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน" ของนายก อบจ. 76 แห่ง และ
สมาชิก อบจ.76 จังหวัดรวม 2,316 คน หลังการเลืองตั้งอบจ. เสร็จสิ้น ซึ่งเมื่อปี 2560 กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติ
เงินเดือนเพ่ิมขึ้นอีก 20 เปอร์เซ็นต์ให้นายก อบจ.จากเดิม 66,280 บาทปรับขึ้นเป็น 75,530 บาท รองนายกอบจ. จาก
เดิม 40,450 ปรับขึ้นเป็น 45,540 บาท เลขานุการนายก อบจ. จากเดิม 16,200 บาท ปรับขึ้นเป็น 19,440 บาท 
 ที่ปรึกษานายก อบจ.จากเดิม 11,570 ปรับขึ้น 13,880 บาท ประธานสภา อบจ. จากเดิม 25,450 บาท ปรับ
ขึ้นเป็น 30,540 บาท รองประธานสภา อบจ. จากเดิม 20,830 บาท ปรับขึ้นเป็น 25,000 บาท และสมาชิกสภา อบจ.
จากเดิม 16,200 บาท ปรับขึ้นเป็น 19,440 บาท  
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 หากน้าฐานเงินเดือน นายก อบจ. 76 แห่งมาค้านวณ "ค่าตอบแทน" ต่อปีจะใช้งบประมาณต่อคนอยู่
ที่ 906,360 บาท หากด้ารงต้าแหน่งนายก อบจ.ครบ 4 ปีจะมีงบประมาณอยู่ที่ 3,625,440 และหากน้ามารวม
ค่าตอบแทนนายก  อบจ .ทั้ ง  76 จังหวัดใน  1 วาระด้ารงต้าแหน่งตลอด  4 ปีจะมีงบประมาณค่าใช้จ่ ายอยู่
ที่ 275,533,440 บาท 
 ส่ ว น ฐ า น เ งิ น เ ดื อ น ส มา ชิ ก ส ภ า  อบ จ .แ ต่ ล ะ ค น  จ ะมี เ งิ น เ ดื อ น อยู่ ที่  19,440 บ า ท  ห า ก น้ า ม า
ค้านวณ "ค่าตอบแทน" ที่ได้ต่อปีอยู่ท่ี 233,280 บาท หรือตลอดวาระด้ารงต้าแหน่ง 4 ปีอยู่ท่ี 933,120 บาท นอกจากนี้
หากน้าค่าตอบแทนสมาชิก  อบจ .76 จังหวัดรวม 2,316 คน มาค้านวณงบประมาณใน  1 วาระด้ารงต้าแหน่ง
ตลอด 4 ป ีจะมีงบประมาณค่าใช้จ่ายอยู่ท่ี 540,276,480 บาท. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913152


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

114 

 

 
 
 
 


