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ข่าวประจ าวันที่ 23 ธนัวาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 83/2563 ผลการรวมคะแนน 
การเลือกตั้ง 

นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

สมุทรสงครามเกิน
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ส านักข่าวอิศรา
ออนไลน์ 
 
MGR ออนไลน์ 
 
 
มติชนออนไลน์ 
 
 
INN ออนไลน์ 
 
ไทยพีบีเอสออนไลน์ 
 
ไทยรัฐออนไลน์ 

ร ะบ บ ผิ ด พล า ด !  ก ก ต . แ จ ง ป ม 
เลือกนายก อบจ.สมุทรสงคราม
คะแนนรวมเกินผู้มาใช้สิทธิ 
กกต.ระบุรายงานผลเลือกตั้ง อบจ.
สมุทรสงคราม คลาดเคลื่อน แต่มีการ
แก้ไขใน 1 นาที 
กกต.แจงประมวลผลพลาด แต่แก้ไข
แล้ว ปมคะแนน ลต.นายกฯ อบจ.
สมุทรสงคราม เกินผู้มีสิทธิ 
กกต.แจงผลเลือกตั้ งสมุทรสาคร
คลาดเคลื่อน 
กกต.ชี้แจงคะแนนเกิน "สมุทรสงคราม" 
ข้อมูลคลาดเคลื่อน 
กกต . แจ งปมผล เ ลื อ กตั้ ง  อบจ .
ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม  เ ผ ย  2 0  ธ . ค .  
คนใช้สิทธิ 29 ล้าน 

6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 

10 
 

11 

2 84/2563 จ านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และ
นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 

ส านักข่าวไทย
ออนไลน์ 
INN ออนไลน์ 

กกต. ขอบคุณผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบ
จ.กว่า 29 ล้านคน 
กกต.ขอบคุณประชาชนที่ ใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง อบจ. 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
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ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ 

มติชนออนไลน์ 
MGR ออนไลน์ 
ส านักข่าวไทยออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึง
ภาพรวมการเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ ว่า  มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั่ว
ประเทศ ประมาณ 29,016,536 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 
46,610759 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 ซึ่งต่ ากว่าเป้าที่ กกต.ตั้งไว้ที่จะมีผู้
มาใช้สิทธิร้อยละ 80  ซึ่งอาจจะมีหลายปัจจัย ส่วนจะเก่ียวข้องกับการ
แพร่ระบาดของโควิด-19  ด้วยหรือไม่ยังไม่ทราบ แต่ยอมรับว่าการ
เลือกตั้งครั้งนี้อยู่ระหว่างช่วงวันหยุดยาวและช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงส่งผล
ต่อการตัดสินใจออกมาใช้สิทธิของประชาชน เพราะบางคนไปท่องเที่ยว
และกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวก่อนหน้านี้แล้ว 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 NNT ออนไลน์ อบจ.ล าพูน และกกต.ล าพูน ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดล าพูน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ( อย่างไม่

เป็นทางการ ) 

22 

2 77 kaoded ออนไลน์ นครฯ – ผอ.กกต. รับทราบเรื่องซื้อเสียงที่หัวไทรแล้ว ชี้ ตร.ใช้ ม.33 ได้

ทันที ด้าน ผกก.หัวไทร เร่งสอบ 

23 

3 Nation ออนไลน์ ร้อง กกต.แม่ฮ่องสอน-นับคะแนนผิดพลาด 24 

4 สยามรัฐออนไลน์ กัดไม่ปล่อย.!! "เชาว์" จี้กกต.ฟัน"สุรพงษ์"ซื้อเสียงเลือกตั้งอบจ บี้
สรุปผลก่อนประกาศรับรองผล 

26 

5 สยามรัฐออนไลน์ ควันหลงเลือกตั้งพังงา! ว่าที่สจ.เดือดบุกโรงพัก แจ้งจับคนปล่อยข่าว

กล่าวหาว่าซื้อเสียง 

27 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'พปชร.'จี้'กกต.-ตร.'เร่งสอบทุจริตเลือกตั้ง'นายก อบจ.นครศรีฯ'ชี้หลักฐานชัด 28 

7 ไทยโพสต์ออนไลน์ ก้าวหน้าหนาวแน่ ! กกต. เรียก 'ศรีสุวรรณ' ไปให้ถ้อยค าท าตัวเป็นพรรคการเมือง

หรือไม ่

29 
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8 แนวหน้าออนไลน์ กกต.เรียก‘ศรีสุวรรณ’ให้ถ้อยค า ‘ก้าวหน้า’ด าเนินกิจการเช่นพรรค

การเมืองหรือไม ่

30 

9 ส านักข่าวอิศรา
ออนไลน์ 

พรรคฝ่ายค้านยันมติเดิม! ไม่ร่วม กก.สมานฉันท์ฯ จนกว่า รบ.แสดงความ

จริงใจปรองดอง 

32 

10 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ปชป. ย้ า กก.สมานฉันท์ทางออกประเทศ ทุกฝ่ายควรพูดคุยหารือกัน 34 

11 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ “ธนกร” เสียดายฝ่ายค้านไม่ร่วม กก.สมานฉันท์ ยัน”บิ๊กตู่”จริงใจ 

สร้างปรองดอง 

35 

12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'บุญเลิศ ' ยินดี  'สว.ก๊อง ' นั่ ง นายกอบจ.เชียงใหม่  พร้อมขอบคุณ 

ทุกคะแนนเสียง 

36 

13 บ้านเมืองออนไลน์ คราชได้ว่าที่นายก อบจ.เมืองย่าโมแล้ว “เจ๊หน่อย” หวานใจ “วีรศักดิ์” 

รมช.พาณิชย์ 

37 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ ยังมีเลือกตั้ง-ยังมีหวัง 39 

2 มติชนออนไลน์ เลือกตั้ง ท้องถิ่น อ านาจ รัฐราชการรวมศูนย์ ยังกุม ‘ชัยชนะ’ 40 

3 คมชัดลึกออนไลน์ "ทอน" รู้ยัง รวมดาว "บ้านใหญ่" ประชาธิปไตยกินได้ 42 
4 คมชัดลึกออนไลน์ ส่อง 4 สนาม "หน่อย" หาเสียง พท.พ่ายเรียบ 44 
5 ข่าวสดออนไลน์ บทบาทคณะก้าวหน้า จากจุดแพ้กับการปักธง "รัฐราชการรวมศูนย์" 46 
6 ส านักข่าวอิศรา

ออนไลน์ 
บทสรุปเลือกตั้ง อบจ.พรรค รบ.ดีล‘บ้านใหญ่’เข้าวิน-‘ชินวัตร’ยัง
ขลัง-ปชป.เอาคืนภาคใต้? 

47 

7 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

พรรคทักษิณ คณะธนาธร สะสมแต้มการเมือง หลุดเป้าเก้า อ้ี 
นายก อบจ. 

50 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "4 จังหวัด"วัดบารมี “สุดารัตน์” ในจังหวะสร้างพรรคใหม่ 54 

9 กรงุเทพธุรกิจออนไลน์ ‘ก้าวหน้า’สะเทือน‘ก้าวไกล’ สนามท้องถิ่นไม่มี‘ส้มหล่น’ 56 

10 ไทยรัฐออนไลน์ ไม่ถอดใจ 58 

11 สยามรัฐออนไลน์ "เพ่ือไทย" เสียหายหนัก! 59 
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วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 15:35 น. 
ระบบผิดพลาด! กกต.แจงปมเลือกนายก อบจ.สมุทรสงครามคะแนนรวมเกินผู้มาใช้สิทธิ 

 

 
 

กกต.แจงผลรวมเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรสงครามเกินกว่าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ชี้ระบบประมวลผลผิดพลาดท าให้
คลาดเคลื่อน ยันเกิดเหตุแค่ 1 นาทีได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าว 
(Press Release) กรณีผลการรวมคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสงคราม เกินจ านวนผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง 

โดยส านักงาน กกต. ระบุว่า ตามที่มีการโพสต์ภาพและข้อความผ่านทางสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2563เกี่ยวกับการรวมคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ว่า สมุทรสงครามเป็นจังหวัด
ที่เล็กที่สุดของประเทศไทย โดยมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 154,913 คน แต่เมื่อรวมคะแนนแล้วได้ 174,443 คน คะแนน
ที่เกินมาไม่รู้มาจากที่ใด คณะกรรมการการเลือกตั้งจะรวมคะแนนใหม่หรือไม่นั้น 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งได้รับการชี้แจงจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ว่า ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งดังกล่าว ในช่วงเวลาประมาณ 21.30 นาฬิกา เกิดความคลาดเคลื่อน 
อันเนื่องมาจากการน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบประมวลผลการรวมคะแนนผิดพลาด ส่งผลให้การรวมคะแนนการเลือกตั้ง
หน้าจอโปรเจคเตอร์ปรากฏตามภาพที่โพสต์ทางสื่อออนไลน์ข้างต้น 

เมื่อเกิดเหตุไม่เกิน 1 นาที่ ได้มีการแก้ไขผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงครามให้ถูกต้องในทันที ทั้งนี้ การรายงานผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงครามดังกล่าวข้างต้นเป็นการรายงานอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือแจ้งข้อมูลการเลือกตั้งต่อประชาชนให้เกิดความ
รวดเร็วเท่านั้น 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/94422-isranews-254.html 

https://www.isranews.org/article/isranews/94422-isranews-254.html
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 22 ธ.ค. 2563 15:40    
กกต.ระบุรายงานผลเลือกตั้ง อบจ.สมุทรสงคราม คลาดเคลื่อน แต่มีการแก้ไขใน 1 นาที 
 

 
 
กกต. แจงมีการรายงานผลเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรสงคราม อย่างไม่เป็นทางการคลาดเคลื่อน การน าเข้าข้อมูลสู่
ระบบประมวลผลผิดพลาด แต่แก้ไขใน 1 นาที 

วันนี้ (22 ธ.ค.) ส านักงาน กกต. ชี้แจงกรณีมีการโพสต์ภาพและข้อความผ่านทางสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับการรวม
คะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสงคราม ว่า สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุด
ของประเทศไทย โดยมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 154,913 คน แต่เมื่อรวมคะแนนแล้ว ได้ 173,443 คน คะแนนที่เกิน
มาไม่รู้มาจากที่ใด คณะกรรมการการเลือกตั้งจะรวมคะแนนใหม่ หรือไม่ นั้น ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งดังกล่า ว 
ในช่วงเวลาประมาณ 21.30 น. เกิดความคลาดเคลื่อน เนื่องมาจากการน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบประมวลผล การรวม
คะแนนผิดพลาด ส่งผลให้การรวมคะแนนการเลือกตั้งหน้าจอโปรเจกเตอร์ปรากฏตามภาพที่โพสต์ทางสื่อออนไลน์ และ
เมื่อเกิดเหตุไม่เกิน 1 นาที ได้มีการแก้ไขผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งนายก อบจ.ให้ถูกต้องในทันที 

ทั้งนี้ การรายงานผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นการรายงานอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือแจ้งข้อมูล
การเลือกตั้งต่อประชาชนให้เกิดความรวดเร็วเท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000130510 
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000130510


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

8 

 

 

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 - 16:04 น. 
กกต.แจงประมวลผลพลาด แต่แก้ไขแล้ว ปมคะแนน ลต.นายกฯ อบจ.สมุทรสงคราม เกินผู้มีสิทธิ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ตามที่มีการโพ
สต์ภาพและข้อความผ่านทางสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม เกี่ยวกับการรวมคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ว่า สมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศไทย โดยมีประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 154,913 คน แตเ่มื่อรวมคะแนนแล้วได้ 173,443 คน คะแนนที่เกินมาไม่รู้มาจากท่ีใด กกต.จะรวมคะแนนใหม่ 
หรือไม่ นั้น 

ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้รับการ
ชี้แจงจากกกต.ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ว่า ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งดังกล่าว ในช่วงเวลา
ประมาณ 21.30 น. เกิดความคลาดเคลื่อน เนื่องจากการน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบประมวลผลการรวมคะแนนผิดพลาด 
ส่งผลให้การรวมคะแนนการเลือกตั้งหน้าจอโปรเจคเตอร์ปรากฏตามภาพที่โพสต์ทางสื่อออนไลน์ข้างต้น ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ
ไม่เกิน 1 นาที ได้มีการแก้ไขผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามให้ถูกต้อง
ในทันท ี

ทั้งนี้ การรายงานผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามดังกล่าวข้างต้น 
เป็นการรายงานอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือแจ้งข้อมูลการเลือกตั้งต่อประชาชนให้เกิดความรวดเร็วเท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2496230 
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 22 ธันวาคม 2020 - 16:28 
 กกต.แจงผลเลือกตั้งสมุทรสาครคลาดเคลื่อน 
กกต. แจง กรณีผลการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสาคร คาดเคลื่อน ย้ ารายงานคะแนนดังกล่าวเป็นผลอย่างไม่เป็น
ทางการ 
 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการรวมคะแนนการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตามที่มีภาพปรากฏในสื่อโซเชียล โดยมีประชาชนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง 154,913 
คน แต่เมื่อรวมคะแนนแล้วได้ 173,443 คน คะแนนที่เกินมาไม่รู้มาจากที่ใด กกต. จะรวมคะแนนใหม่ หรือไม่ 
นั้น ส านักงาน กกต. ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 

ซึ่งได้รับการชี้แจงจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ว่า ผลการ
รวมคะแนนการเลือกตั้งดังกล่าว เกิดความคลาดเคลื่อน เนื่องมาจากการน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบประมวลผล การรวม
คะแนนผิดพลาด ส่งผลให้การรวมคะแนนการเลือกตั้งหน้าจอโปรเจคเตอร์ปรากฏตามที่เห็นทางสื่อออนไลน์ เมื่อเ กิด
เหตุไม่เกิน 1 นาที ได้มีการแก้ไขผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามให้
ถูกต้องในทันท ี

ทั้งนี้ การรายงานผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ดังกล่าวเป็น
การรายงานอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือแจ้งข้อมูลการเลือกตั้งต่อประชาชนให้เกิดความรวดเร็วเท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_850174/ 
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16:11 | 22 ธันวาคม 2563  
กกต.ชี้แจงคะแนนเกิน "สมุทรสงคราม" ข้อมูลคลาดเคลื่อน 

 
 
กกต.เผยผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ ร้อยละ 62.25 พร้อมชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลการรวมคะแนน
เลือกตั้งที่ จ.สมุทรสงคราม ในสื่อออนไลน์ที่ปรากฏภาพผลรวมคะแนนมากกว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าเป็นข้อมูลที่
คลาดเคลื่อนและมีการแก้ไขในทันที 

วันนี้ (22 ธ.ค.2563) กกต.ออกหนังสือชี้แจงกรณีการโพสต์ภาพและข้อความผ่านทางสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 
ธ.ค.ที่ผ่านมา เกี่ยวกับผลการรวมคะแนนการเลือกตั้ง นายก อบจ.สมุทรสงคราม ว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 154,913 คน แต่
เมื่อรวมคะแนนแล้วได้ 173,443 คนนั้น 

โดยชี้แจงว่า กกต. จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รายงานว่าการรวมคะแนนเลือกตั้งในช่วงเวลาประมาณ 21.30 น. 
เกิดความคลาดเคลื่อน เนื่องมาจากการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบประมวลผลการรวมคะแนน ที่ปรากฏข้อมูลบนจอโปรเจก
เตอร์ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดเหตุไม่เกิน 1 นาที และได้มีการแก้ไขผลการรวมคะแนนให้ถูกต้องในทันที ซึ่งการรายงาน
ผลคะแนนข้างต้นนั้นเป็นการรายงานอย่างไม่เป็นทางการ 
สรุปผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 62.25 

นอกจากนี้ ยังสรุปจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภา อบจ.ในวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งทั่วทั้ง
ประเทศที่มีการเลือกตั้ง 76 จังหวัด มีผู้มีสิทธิจ านวน 46,610,759 คน แต่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวน 29,016,536 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 62.25 

ซึ่งส านักงาน กกต.ยังกล่าวขอบคุณผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และ
ยังขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือ 
อสม. และเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/299497 
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22 ธ.ค. 2563 17:11 น. 
กกต. แจงปมผลเลือกตั้ง อบจ.สมุทรสงคราม เผย 20 ธ.ค. คนใช้สิทธิ 29 ล้าน 
 

 
 

กกต. แจงผลคะแนนเลือกตั้ง อบจ. 2563 หลังสมุทรสงครามคะแนนเกินผู้ใช้สิทธิ ชี้เกิดความผิดพลาด ขอบคุณ
ประชาชนออกมาใช้สิทธิ 29 ล้านเสียง 

วันที่ 22 ธ.ค. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารชี้แจงกรณีมีการโพสต์ภาพและ
ข้อความผ่านทางสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563 เกี่ยวกับการรวมคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม (นายก อบจ.สมุทรสงคราม) ว่า สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศไทย โดยมี
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 154,913 คน แต่เมื่อรวมคะแนนแล้วได้ 173,443 คน คะแนนที่เกินมาไม่รู้มาจากที่ใด 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะรวมคะแนนใหม่หรือไม่นั้น 

ทาง กกต. ขอให้ข้อมูลซึ่งได้รับการชี้แจงจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ว่า ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งดังกล่าวในช่วงเวลาประมาณ 21.30 น. เกิดความคลาดเคลื่อน 
เนื่องจากการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบประมวลผลการรวมคะแนนผิดพลาด ส่งผลให้การรวมคะแนนการเลือกตั้งหน้าจอโป
รเจกเตอร์ปรากฏตามภาพที่โพสต์ทางสื่อออนไลน์ข้างต้น เมื่อเกิดเหตุไม่เกิน 1 นาที ได้มีการแก้ไขผลการรวมให้ถูกต้อง
ในทันที ทั้งนี้ การรายงานผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรสงคราม ข้างต้น เป็นการรายงานอย่างไม่เป็น
ทางการ เพ่ือแจ้งข้อมูลการเลือกตั้งต่อประชาชนให้เกิดความรวดเร็วเท่านั้น 

นอกจากนี้ กกต. ยังได้เปิดเผยจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ. เมื่อ
วันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา เป็นดังนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 46,610,759 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวน 29,016,536 คน 
คิดเป็น 62.25% 

พร้อมกันนี้ กกต. ขอบคุณผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และขอขอบคุณ
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.   
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1999665 
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22/12/2563 16:11 
กกต. ขอบคุณผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.กว่า 29 ล้านคน 
 

 
 

ส านักงาน กกต. 22 ธ.ค.-กกต.เผยยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. ร้อยละ 62.25 ขอบคุณผู้มีสิทธิที่
ฝ่าโควิด-19 ออกมาเลือกตั้ง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยว่า ในการเลือกตั้ง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม  ที่ผ่านมา มีผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง จ านวน 46,610,759 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวน 29,016,536 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งขอขอบคุณผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่ออกมาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  และขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  และเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการ
เลือกตั้งครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-604530 
 
  

https://tna.mcot.net/politics-604530
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 22 ธันวาคม 2020 - 18:37 
กกต.ขอบคุณประชาชนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. 
กกต.ขอบคุณประชาชนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. ในช่วงสถานการณ์โควิดระบาด พร้อมขอบคุณ กปน. -อสม. ที่
สนับสนุนการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่เอกสารจ านวนผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา ว่ามีผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง จ านวน 46,610,759 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จ านวน 29,016,536 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 

ในการนี้ส านักงานกกต.ขอขอบคุณผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ภายใต้สถานการณ์
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขอขอบคุณคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การ
สนับสนุนการเลือกตั้งครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_850322/ 
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อังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 16.15 น. 
ยอดใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 62% มีร้องเรียนแล้ว 156 เรื่อง 
เลขาฯกกต.เผย ยอดปชช.ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 62% ต่ ากว่าเป้า คาดสาเหตุใกล้กับช่วงวันหยุดยาว-ปีใหม่ 
มีเรื่องร้องเรียนแล้ว 156 เรื่อง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงภาพรวมการ
เลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ ว่า  มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ประมาณ 29,016,536 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 
46,610759 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 ซึ่งต่ ากว่าเป้าที่ กกต.ตั้งไว้ที่จะมีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 80  ซึ่งอาจจะมีหลายปัจจัย 
ส่วนจะเก่ียวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19  ด้วยหรือไม่ยังไม่ทราบ แต่ยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ระหว่างช่วง
วันหยุดยาวและช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงส่งผลต่อการตัดสินใจออกมาใช้สิทธิของประชาชน เพราะบางคนไปท่องเที่ยวและ
กลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวก่อนหน้านี้แล้ว และก าลังใกล้ปีใหม่ด้วย อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดต้องรอดูตัวเลขจ านวนผู้แจ้ง
เหตุไม่มาใช้สิทธิอีกครั้ง เพราะมีประชาชนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามผ่านสายด่วน 1444  เกี่ยวกับวิธีการแจ้งเหตุไม่ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งจ านวนมาก ดังนั้น ต้องดูตัวเลขจากตรงนี้ด้วย ส่วนเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้ง ขณะนี้มีจ านวน 156 เรื่อง 
แบ่งเป็นค าร้อง 149 ความปรากฏ 7 เรื่อง โดยรับไต่สวนแล้ว 68 ส านวน ซึ่งมีทั้งซื้อเสียง ให้ทรัพย์สิน หาเสียงหลอกลวง ข่มขู่ 
รวมถึงเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้ง เป็นต้น 

นอกจากนั้นส านักงาน กกต. ยังได้ขอบคุณผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่ออกมาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าหน่วย
เลือกตั้ง (กปน.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่ให้การสนับสนุนการเลือกตั้งครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.     

      
อ้างอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/814381 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/814381
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วันที่ 22 ธันวาคม 2563 - 16:23 น. 
เผย ปชช.ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 62 % ต่ ากว่าเป้า ระบุมีเรื่องร้องเรียน 156 เรื่อง 
 

 
 
เลขากกต.เผย ยอดปชช.ออกมาใช้สิทธิอบจ. 62 % ต่ ากว่าเป้า คาดสาเหตุใกล้กับช่วงวันหยุดยาว ระบุมีเรื่อง
ร้องเรียน 156 เรื่อง รับไต่สวน 68 ส านวนแล้ว 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงภาพรวม
การเลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศ ว่า มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ 29,016,536 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 46,610,759 
คนคิดเป็นร้อยละ 62.25 ซ่ึงต่ ากวา่เป้าท่ีกกต.ตั้งไว้ที่จะมีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 80 ซึ่งอาจจะมีหลายปัจจัย ส่วนจะเก่ียวข้อง
กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยหรือไม่ยังไม่ทราบ แต่ยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ระหว่างช่วงวันหยุดยาวและ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงส่งผลต่อการตัดสินใจออกมาใช้สิทธิของประชาชน เพราะบางคนไปท่องเที่ยวและกลับบ้านในช่วง
วันหยุดยาวก่อนหน้านี้แล้ว และก าลังใกล้ปีใหม่ด้วย อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดต้องรอดูตัวเลขจ านวนผู้แจ้งเหตุไม่มาใช้
สิทธิอีกครั้ง เพราะมีประชาชนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามผ่านสายด่วน 1444 เกี่ยวกับวิธีการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
จ านวนมาก ดังนั้น ต้องดูตัวเลขจากตรงนี้ด้วย ส่วนเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้ง ขณะนี้มีจ านวน 156 เรื่อง แบ่งเป็นค าร้อง 
149 เรื่อง ความปรากฏ 7 เรื่อง โดยรับไต่สวนแล้ว 68 ส านวน ซึ่งมีทั้งการซื้อเสียง ให้ทรัพย์สินและหาเสียงหลอกลวง 
ข่มขู่ รวมถึงเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้ง เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ส านักงานกกต.ขอขอบคุณผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่ออกมาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และขอขอบคุณกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน
การเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2496271 
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22 ธ.ค. 2563 16:29    
กกต.เผยยอดใช้สิทธิ อบจ. 62.25% ต่ ากว่าเป้าที่คาด เพราะใกล้หยุดยาว ร้องเรียน 156 เรื่อง 
 

 
 
กกต. ขอบคุณผู้มาใช้สิทธิและผู้เกี่ยวข้อง ระบุ ยอด ปชช.ใช้สิทธิ อบจ. 62.25% ต่ ากว่าเป้า “จรุงวิทย์” คาด
สาเหตุใกล้กับช่วงวันหยุดยาวหลายช่วง เผยมีเรื่องร้อง 156 เรื่อง รับไต่สวนแล้ว 68 ส านวน 

วันนี้ (22 ธ.ค.) ส านักงาน กกต. ชี้แจงว่า ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 46,610,759 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวน 
29,016,536 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 

ส านักงาน กกต.ขอขอบคุณผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่ออกมาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการเลือกตั้งครั้งนี้ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.กล่าวว่า ยอดผู้มาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 62 ซึ่งต่ ากว่าเป้าที่ กกต.
ตั้งไว้ที่จะมีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 80 อาจมาจากหลายปัจจัย ส่วนจะเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยหรือไม่ 
ยังไม่ทราบ แต่ยอมรับว่า การเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ระหว่างช่วงวันหยุดยาวและช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงส่งผลต่อการตัดสินใจ
ออกมาใช้สิทธิของประชาชน เพราะบางคนไปท่องเที่ยวและกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวก่อนหน้านี้แล้ว และก าลังใกล้ปี
ใหม่ด้วย อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดต้องรอดูตัวเลขจ านวนผู้แจ้งเหตุไม่มาใช้สิทธิอีกครั้ง เพราะมีประชาชนโทรศัพท์เข้ามา
สอบถามผ่านสายด่วน 1444 เกี่ยวกับวิธีการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวนมาก ดังนั้น จึงต้องดูตัวเลขจากตรงนี้
ด้วย 

ส่วนเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้ง ขณะนี้มีจ านวน 156 เรื่อง แบ่งเป็นค าร้อง 149 เรื่อง ความปรากฏ 7 เรื่อง โดย
รับไต่สวนแล้ว 68 ส านวน มีทั้งซื้อเสียง ให้ทรัพย์สิน หาเสียงหลอกลวง ข่มขู่ รวมถึงเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้ง 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000130549  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000130549
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22/12/2563 16:32 
เลขา กกต. ชี้ใช้สิทธิเลือก อบจ.ต่ ากว่าเป้า-ท าผิดกฎหมาย 156 เรื่อง 
 

 
 

ส านักงาน กกต. 22 ธ.ค. -พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เลขา กกต.เผย ยอดประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ร้อยละ 62 
ต่ ากว่าเป้า คาดสาเหตุใกล้กับช่วงวันหยุดยาว-ใกล้ปีใหม่ รอดูยอดแจ้งการไม่ไปใช้สิทธิ เผยเหตุผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
156 เรื่อง 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงภาพรวมการเลือกตั้งสมาชิกและ
นายก อบจ.ทั่วประเทศ  ว่ามีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ประมาณ 29 ล้านคน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 49 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 62 ซ่ึงต่ ากวา่เป้าท่ี กกต.ต้ังไว้ท่ีจะมีผู้มาใชส้ทิธเิลอืกต้ังร้อยละ 80 ซึ่งอาจจะมีหลายปัจจัย  ส่วน
จะเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19  ด้วยหรือไม่ยังไม่ทราบ แต่ยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ระหว่างช่วง
วันหยุดยาวและช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงส่งผลต่อการตัดสินใจออกมาใช้สิทธิของประชาชน เพราะบางคนไปท่องเที่ยวและ
กลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวก่อนหน้านี้แล้ว  และก าลังใกล้ปีใหม่ด้วย อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดต้องรอดูตัวเลขจ านวนผู้
แจ้งเหตุไม่มาใช้สิทธิอีกครั้ง  เพราะมีประชาชนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามผ่านสายด่วน 1444  เกี่ยวกับวิธีการแจ้งเหตุไม่
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวนมาก  ดังนั้น ต้องดูตัวเลขจากตรงนี้ด้วย 

ส่วนเรื่องร้องเรียนการท าผิดกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า   ขณะนี้มี
จ านวน 156 เรื่อง  แบ่งเป็นค าร้อง 149 เรื่อง ความปรากฏ 7 เรื่อง  โดยรับไต่สวนแล้ว 68 ส านวน   ซึ่งมีท้ังซื้อเสียง ให้
ทรัพย์สิน  หาเสียงหลอกลวง ข่มขู่ รวมถึงเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้ง.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-604570 
 
  

https://tna.mcot.net/politics-604570
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วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 16.34 น. 
 ‘กกต.’กางโพยใช้สิทธิเลือก อบจ.ทั่วไทยต่ าเป้าร้องเรียนซื้อเสียงข่มขู่พุ่ง 
 

 
 

เลขากกต.เผยยอดประชาชนออกมาใช้สิทธิอบจ. 62 % ต่ ากว่าเป้า คาดสาเหตุใกล้กับช่วงวันหยุดยาว ส่วน
การร้องเรียนมี156 เรื่อง รับไต่สวนแล้ว 68 ส านวน ซึ่งมีทั้งซื้อเสียง ให้ทรัพย์สิน หาเสียงหลอกลวง ข่มขู่ และร้อง
คัดค้านการเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงภาพรวม
การเลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศ ว่ามีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศประมาณ 29,016,536 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประมาณ 46,610,759 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ซึ่งต่ ากว่าเป้าที่กกต.ตั้งไว้ว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 80  ทั้งนี้ 
อาจเนื่องมาจากมีหลายปัจจัย ส่วนจะเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19  ด้วยหรือไม่นั้น ยังไม่ทราบ แต่ยอมรับ
ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ระหว่างช่วงวันหยุดยาวและช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงส่งผลต่อการตัดสินใจออกมาใช้สิทธิของ
ประชาชน เพราะบางคนไปท่องเที่ยวและกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวก่อนหน้านี้แล้ว และยังใกล้วันหยุดเทศกาลปีใหม่
ด้วย 

เลขาธิการ กกต. กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม คงต้องรอดูตัวเลขจ านวนผู้แจ้งเหตุไม่มาใช้สิทธิอีกครั้ง เพราะมี
ประชาชนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามผ่านสายด่วน 1444  เกี่ยวกับวิธีการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวนมาก ดังนั้น 
ต้องดูตัวเลขจากตรงนี้ด้วย ส่วนเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งขณะนี้มีจ านวน 156 เรื่อง แบ่งเป็นค าร้อง 149 เรื่อง ความ
ปรากฏ 7 เรื่อง โดยรับไต่สวนแล้ว 68 ส านวน ซึ่งมีทั้งซื้อเสียง ให้ทรัพย์สิน หาเสียงหลอกลวง ข่มขู่ รวมถึงเรื่องร้อง
คัดค้านการเลือกตั้ง เป็นต้น 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/540442 
 

https://www.naewna.com/politic/540442
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22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:35 น.   
กกต. เผยยอดประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 62 % ต่ ากว่าเป้า 
 

 
 

22 ธ.ค.63 - พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงภาพรวมการเลือกตั้ง
อบจ.ทั่วประเทศ ว่า  มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้วประเทศ ประมาณ 29, 016,536 ล้านคน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 
46,610,759 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 62.25 ซึ่งต่ ากว่าเป้าที่ กกต.ตั้งไว้ที่จะมีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 80  ซึ่งอาจจะมีหลาย
ปัจจัย ส่วนจะเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19  ด้วยหรือไม่ยังไม่ทราบ แต่ยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่
ระหว่างช่วงวันหยุดยาวและช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงส่งผลต่อการตัดสินใจออกมาใช้สิทธิของประชาชน เพราะบางคนไป
ท่องเที่ยวและกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวก่อนหน้านี้แล้ว และก าลังใกล้ปีใหม่ด้วย  

อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดต้องรอดูตัวเลขจ านวนผู้แจ้งเหตุไม่มาใช้สิทธิอีกครั้ง เพราะมีประชาชนโทรศัพท์เข้ามา
สอบถามผ่านสายด่วน 1444  เกี่ยวกับวิธีการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวนมาก ดังนั้น ต้องดูตัวเลขจากตรงนี้ด้วย 
ส่ ว น เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง  ข ณ ะนี้ มี จ า น ว น  156 เ รื่ อ ง  แ บ่ ง เ ป็ น ค า ร้ อ ง  149 ค ว า ม ป ร า ก ฏ  
7 เรื่อง โดยรับไต่สวนแล้ว 68 ส านวน ซึ่งมีทั้งซื้อเสียง ให้ทรัพย์สิน หาเสียงหลอกลวง ข่มขู่ รวมถึงเรื่องร้องคัดค้านการ
เลือกตั้ง เป็นต้น 

ทั้งนี้สาเหตุที่กกต.ยังไม่เปิดผลคะแนนการเลือกตั้งอบจ.อย่างไม่เป็นทางการนั้น เนื่องจากต้องรอตรวจความ
ถูกต้องของผลคะแนนของแต่ละจังหวัดอย่างละเอียดอีกครั้ง  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/87714 
 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/87714
https://tracking.mb-trk.com/?flux_fts=tzaxziqaxacatzaopqxetzzoxpziixotzqollpcf8dbe&tbl_cid=GiDWbFXD5yRvKNU3UjEvbd6AENfkWhcWpoqM6nHwYaBaqSDWzFA&site=thaipost&site_id=1141617&ad=%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%96+SUV+2020+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81&platform=Desktop&campaign_id=7510830&adid=2947515337&creative=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fede6f53f9c259845014a9785975b5a71.jpg&campnm=Taboola_SUV_Desk_TH_1162102512_All_RON_TN&sitenm=thaipost.net#tblciGiDWbFXD5yRvKNU3UjEvbd6AENfkWhcWpoqM6nHwYaBaqSDWzFA
https://tracking.mb-trk.com/?flux_fts=tzaxziqaxacatzaopqxetzzoxpziixotzqollpcf8dbe&tbl_cid=GiDWbFXD5yRvKNU3UjEvbd6AENfkWhcWpoqM6nHwYaBaqSDWzFA&site=thaipost&site_id=1141617&ad=%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%96+SUV+2020+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81&platform=Desktop&campaign_id=7510830&adid=2947515337&creative=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fede6f53f9c259845014a9785975b5a71.jpg&campnm=Taboola_SUV_Desk_TH_1162102512_All_RON_TN&sitenm=thaipost.net#tblciGiDWbFXD5yRvKNU3UjEvbd6AENfkWhcWpoqM6nHwYaBaqSDWzFA
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วันที่ 22 ธ.ค. 2563 เวลา 20:48 น. 
แห่ร้องเรียนเลือกตั้งนายกฯอบจ.พรึบ"ซื้อเสียง-หลอกลวง-ข่มขู่" 
 

 
 

กกต.รับเลือกตั้งอบจ.ใกล้ปีใหม่คนใช้สิทธิต่ ากว่าเป้ามีร้องเรียนซื้อเสียง ให้ทรัพย์สิน หาเสียงหลอกลวง ข่มขู่ 
สารพัดกกต.รับไต่สวนแล้ว 68 ส านวน 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่ า มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ทั่วประเทศ ประมาณ 29, 016,536 ล้านคน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 
46,610,759 ล้านคน คิดเป็น 62.25% ซ่ึงต่ ากวา่เป้าท่ีกกต.ต้ังไว้ท่ีจะมีผู้มาใชส้ทิธ ิ80% 
ทั้งนี้อาจจะมีหลายปัจจัย อาทิ อยู่ระหว่างช่วงวันหยุดยาวและช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงส่งผลต่อการตัดสินใจออกมาใช้สิทธิ
ของประชาชน เพราะบางคนไปท่องเที่ยวและกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวก่อนหน้านี้แล้ว และก าลังใกล้ปีใหม่ด้วย 

อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดต้องรอดูตัวเลขจ านวนผู้แจ้งเหตุไม่มาใช้สิทธิอีกครั้ง เพราะมีประชาชนโทรศัพท์เข้ามา
สอบถามผ่านสายด่วน 1444 เกี่ยวกับวิธีการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวนมาก ดังนั้น ต้องดูตัวเลขจากตรงนี้ด้วย 

ส าหรับเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้ง ขณะนี้มีจ านวน 156 เรื่อง แบ่งเป็นค าร้อง 149 ความปรากฏ 7 เรื่อง โดยรับ
ไต่สวนแล้ว 68 ส านวน ซึ่งมีท้ังซื้อเสียง ให้ทรัพย์สิน หาเสียงหลอกลวง ข่มขู่ รวมถึงเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้ง เป็นต้น 

ทั้งนี้สาเหตุที่กกต.ยังไม่เปิดผลคะแนนการเลือกตั้งอบจ.อย่างไม่เป็นทางการนั้น เนื่องจากต้องรอตรวจความ
ถูกต้องของผลคะแนนของแต่ละจังหวัดอย่างละเอียดอีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/640983 
 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/640983
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22 ธันวาคม 2563 22:58 น.    
กกต.เผยปชช.ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจ.ร้อยละ62.25 รับต่ ากว่าเป้า รอตรวจสอบความถูกต้องก่อนแถลงอย่างเป็น
ทางการ 
 

 
 

วันที่ 22 ธ.ค.63 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงภาพรวมการ
เลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศ ว่า  มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้วประเทศ ประมาณ 29, 016,536 ล้านคน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประมาณ 46,610,759 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 62.25 ซ่ึงต่ ากวา่เป้าที่กกต.ตั้งไว้ที่จะมีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 80  ซึ่งอาจจะ
มีหลายปัจจัย ส่วนจะเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19  ด้วยหรือไม่ยังไม่ทราบ แต่ยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้
อยู่ระหว่างช่วงวันหยุดยาวและช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงส่งผลต่อการตัดสินใจออกมาใช้สิทธิของประชาชน เพราะบางคนไป
ท่องเที่ยวและกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวก่อนหน้านี้แล้ว และก าลังใกล้ปีใหม่ด้วย 

อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดต้องรอดูตัวเลขจ านวนผู้แจ้งเหตุไม่มาใช้สิทธิอีกครั้ง เพราะมีประชาชนโทรศัพท์เข้ามา
สอบถามผ่านสายด่วน 1444  เกี่ยวกับวิธีการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวนมาก ดังนั้น ต้องดูตัวเลขจากตรงนี้ด้วย 
ส่วนเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้ง ขณะนี้มีจ านวน 156 เรื่อง แบ่งเป็นค าร้อง 149 ความปรากฏ 7 เรื่อง โดยรับไต่สวนแล้ว 
68 ส านวน ซึ่งมีท้ังซื้อเสียง ให้ทรัพย์สิน หาเสียงหลอกลวง ข่มขู่ รวมถึงเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้ง เป็นต้น 

ทั้งนี้สาเหตุที่กกต.ยังไม่เปิดผลคะแนนการเลือกตั้งอบจ.อย่างไม่เป็นทางการนั้น เนื่องจากต้องรอตรวจความ
ถูกต้องของผลคะแนนของแต่ละจังหวัดอย่างละเอียดอีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/206509 
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/206509
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201222/36cd06f9bdfa16c6a2651ac0a8f71daa2b25cb8dbc9b2497dd4803c0da987ff8.jpg?itok=nFTt-19Q
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เมื่อวันที่ : 22 ธ.ค. 2563 
อบจ.ล าพูน และกกต.ล าพูน ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน ( อย่างไม่เป็นทางการ ) 
 

 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และสมาชิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ( อย่างไม่เป็นทางการ ) ผลปรากฏว่า นายอนุสรณ์   วงศ์วรรณ ผู้สมัคร
หมายเลข 1 ได้รับคะแนนมากที่สุด จ านวน 102,260 คะแนน 
           วันที่ 21 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  ( อย่างไม่เป็นทางการ ) ผลปรากฏว่า นายอนุสรณ์  วงศ์
วรรณ  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.ล าพูน หมายเลข 1 ได้รับคะแนนมากที่สุด จ านวน 102,260 คะแนน ผู้ได้
คะแนน รองลงมาคือ พลต ารวจตรี กริช  กิติลือ ได้รับคะแนน 50,788 คะแนน ผู้ได้คะแนนอันดับสาม คือนาย ขยัน  วิ
พรหมชัย ได้รับคะแนน 42,196  คะแนน อันดับที่สี่ น.ส.ชรินรัตน์  พุทธปวน ได้รับคะแนน21,924  คะแนน  และ 
อันดับที่ห้า นาย สุวสันต์  จันทร์ตาธรรม ได้รับคะแนน 8,262 คะแนน 
          ทั้งนี้จังหวัดล าพูนมีผู้มีสิทธิเลืองตั้งนายก อบจ.ล าพูน 329,197 คน มีจ านวนผู้มีสิทธิมาแสดงตนขอรับบัตร
เลือกตั้ง 256,327 คน คิดเป็นร้อยละ 77.86  ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.ล าพูน  ส่วนการเลือกตั้ง สมาชิก
อบจ.ล าพูน มีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  328,753 คน  มาใช้สิทธิ 255,120 คน คิดเป็น 77.74 % 
 
อ้างอิง : https://region3.prd.go.th/topic/news/22574 
 
  

https://region3.prd.go.th/topic/news/22574
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22 ธันวาคม, 2020 
นครฯ – ผอ.กกต. รับทราบเรื่องซ้ือเสียงท่ีหัวไทรแล้ว ชี้ ตร.ใช้ ม.33 ได้ทันที ด้าน ผกก.หัวไทร เร่งสอบ  
 

 
นครศรีธรรมราช : ผอ.กกต.นครศรีธรรมราช รับทราบเรื่องซื้อเสียงเลือกตั้งในพื้นที่ อ าเภอหัวไทรแล้ว แต่ยังไม่สามารถ
ก้าวล่วงหน้าที่ของ ตร.ได้ เนื่องจากยังอยู่ในอ านาจหน้าที่ ลั่นไม่ได้นิ่งนอนใจ ขอให้ ปชช.มั่นใจการท าหน้าที่ของ กกต. 

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ความคืบหน้า กรณีชาวบ้าน 5 คน ใน ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช น า
เงินจ านวน 3,200 บาท ที่ได้จากตัวแทนผู้สมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เขต 1 อ.หัวไทร ไป
มอบให้ นายไพโรจน์ เอียดแก้ว ก านัน ต.เกาะเพชร เพ่ือให้น าไปคืนให้กับผู้สมัครหมายเลขดังกล่าว ซึ่งก านันไพโรจน์ ได้
น าเงินจ านวน 3,200 บาท ไปมอบให้ต ารวจ สภ.หัวไทร เหตุเกิดเม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2563 

นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
นครศรีธรรมราช ระบุว่า ทราบเรื่องบ้างแล้ว แต่ยังไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ซึ่งขั้นตอนนี้ทางต ารวจสามารถด าเนินการได้ 
ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งได้ทันที โดยไม่ต้องมาแจ้ง กกต. เพราะพนักงานสอบสวนมีอ านาจ
ด าเนินการสอบสวนได้เลย ผู้เสียหายไม่จ าเป็นต้องมาร้องทุกข์กล่าวโทษ และเม่ือสอบสวนแล้วเสร็จถึงขั้นตอนสุดท้าย ถึง
จะแจ้งให้ กกต.ทราบ เรื่องนี้ต ารวจสามารถด าเนินการตามกฎหมายได้ เพราะเป็นคดีอาญา 

“ขอให้ประชาชนมั่นใจการท าหน้าที่ของ กกต. ซึ่งไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด แต่ด้วยอ านาจหน้าที่แล้ว ไม่
สามารถไปก้าวล่วงต่อกันได้ อย่างไรก็ตาม หากผลด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วัน ซึ่งอยู่ในห้วงเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด ก่อนการเข้ารับต าแหน่งหน้าที่นายก อบจ.หรือสมาชิก ทาง กกต.เอง สามารถที่จะยุติการเข้ารับต าแหน่งได้
ในทันท”ี นางสาวนุชนภางค์ กล่าว 

ด้าน พ.ต.อ.โชคดี ศรีเมือง ผู้ก ากับการ สภ.หัวไทร เปิดเผยว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ทยอยเรียกพยานเข้า
มาสอบปากค าแล้ว ต้องรอผลสอบปากค าก่อนถึงจะสรุปได้ว่า มีความผิดตาม ม.33 พรบ.เลือกตั้ง หรือไม่ ต้องขอเวลา
เจ้าหน้าที่ท างานก่อน 

อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวว่า ในวันที่เกิดเหตุ (20 ธ.ค.63) มีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองและนักการเมือง โทรศัพท์หา
ก านัน เพื่อขอบัตรเล็กของผู้สมัครคืน แต่ก านันปฎิเสธ ให้ไปขอจาก ตร.สภ.หัวไทร เอง 
อ่านข่าวย้อนหลังได้ที่ลิ้งก์ด้านล่าง 
 
อ้างอิง : https://www.77kaoded.com/news/kitdanai/2049598 
  

https://www.77kaoded.com/news/date/2020/12/22
https://www.77kaoded.com/news/kitdanai/2049598
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22 ธ.ค. 2563 
ร้อง กกต.แม่ฮ่องสอน-นับคะแนนผิดพลาด 

 
 

แม่ฮ่องสอน - ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบจ.แม่ฮ่องสอน เขต 4 อ.สบเมย หมายเลข 2 ร้อง กกต.แม่ฮ่องสอน ขอ
เปิดนับคะแนนใหม่ หลังพบคะแนนจาก 3 หน่วยงานรัฐไม่ตรงกัน หว่ันมีการใช้อิทธิพลมืดช่วยเหลืออีกฝ่ายเพื่อให้
ชนะการเลือกตั้ง 

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายพัสกร เหล่าพนาสนฑ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน หมายเลข 2 เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ในนามกลุ่มพลังแม่ฮ่องสอนและชาติพันธุ์ เปิดเผยว่า 
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ตนได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ กกต.เพ่ือของให้มีการนับคะแนนเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งที่ 4 ที่ตนลงรับสมัคร ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง 

เนื่องจากได้รับทราบผลคะแนนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกหน่วยและผู้น าชุมชนว่าตนได้รับคะแนนสูงสุด
และเป็นผู้ชนะ แต่ผลรวมคะแนน จากการประกาศ ของ กกต.อบจ.ปรากฎว่าได้คะแนน น้อยกว่าคะแนนจากหน่วย
เลือกตั้ง ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง จึงเห็นว่าการเลือกตั้งดังกล่าว เป็นไปอย่างไม่บริสุทธิ์และยุติธรรม จึงเรียกร้องขอให้มีการ
นับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 4 อ.สบเมย ทั้งหมดโดยได้มีการเดินทางไปลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.
เมืองแม่ฮ่องสอน 

นายพัสกร เหล่าพนาสนฑ์ กล่าวว่า หลังเสร็จสิ้นการลงคะแนน ตนได้รับแจ้งจากผู้น าชุมชนและราษฎรหลาย
ราย ว่าคะแนนของตนถูกกาอย่างไม่เป็นธรรมบนกระดาน ยกตัวอย่างการขานหมายเลข 2 ของตน แต่ผู้กาคะแนนบน
กระดานกลับไปขีดคะแนนในช่องคะแนนของผู้สมัครคนอ่ืนที่ไม่ใช่ตน ซึ่ งหลังจากตนได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าว จึงได้
เดินทางไปขอ สรุปรายงานผลการนับคะแนน ของสภ.กองก๋อย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่มีการอิดออดและส่งส าเนาการ
รายงานให้ตนทันที 

จากนั้นตนได้เดินทางไปขอข้อมูลการรายงานผลการนับคะแนนของ หน่วยเลือกตั้งที่บ้านแม่ออกใต้ ต.แม่คะต
วน อ.สบเมย และข้อมูลการรายงานผลการนับคะแนนของ หน่วยเลือกตั้งที่บ้านอุมดา ซึ่งหน่วยเลือกตั้งทั้ง 2 หน่วย อยู่
นอกเขตการรายงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.กองก๋อย มาประกอบกัน ซึ่งเมื่อน าคะแนนมารวมกัน จะได้ดังนี้ ผู้สมัคร
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หมายเลข 2 คือตน จะได้คะแนนรวม จ านวน 2,235 คะแนน มาจากคะแนนรวมของต ารวจ 1,888 คะแนน ของ
เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง บ้านแม่ออกใต้ จ านวน 83 คะแนน และหน่วยเลือกตั้งบ้านอุมดา จ านวน 264 คะแนน ขณะที่
ผู้สมัครหมายเลข 3 นายนัฐกร มาลีสกุลทอง ได้คะแนนรวมทั้งหมด 2,233 คะแนน คือตนได้เป็นผู้ได้รับชัยชนะในการ
เลือกตั้งและมีคะแนนห่างจากหมายเลข 3 จ านวน 2 คะแนน 

ต่อมาตนได้เดินทางไปขอผลกการนับคะแนนที่หน่วยเหลือตั้งทั้งหมด พบว่า คะแนนรวมของตน หมายเลข 2 
นับได้ จ านวน 2,230 คะแนน และ ของหมายเลข 3 ได้ 2,234 ตนได้รับคะแนน ต่ ากว่าคู่แข่ง หมายเลข 3 จ านวน 4 คะแนน 

จากนั้นจากการประกาศผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ของ กกต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตนได้รับคะแนน 
2,230 คะแนน และคู่แข่งหมายเลข 3 ได้ 2,231 คะแนนหายไป 1 คะแนน และผู้สมัครหมายเลข 3 เป็นผู้ชนะ ซึ่งตน
เห็นว่าการนับคะแนน มีความบกพร่อง อาจจะด้วยสุจริตหรือมีอิทธิพลมืดเข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นได้ จึงได้ท าเรื่อง
ร้องต่อ กกต.เพ่ือขอให้มีการเปิดหีบนับคะแนนขึ้นมาใหม่อีกครั้ง 

ด้านนางนันทิยา วงศ์วานิชย์ แกนน ากลุ่มพลังแม่ฮ่องสอนและชาติพันธุ์ ผู้สมัครชิงนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน 
หมายเลข 2 ที่ถูกตัดสิทธิ์กล่าวว่าการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเฉพาะ อบจ.แม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ เป็นไปอย่างไม่โปร่งใส มีการ
พยายามกดดันและกีดกันผู้สมัคร ที่อยู่ในกลุ่มพลังแม่ฮ่องสอนและชาติพันธุ์ อย่างชัดเจนโดยใช้ช่องทางทางกฎหมาย 
และคนที่ไม่สุจริต ท าการกดดันผู้สมัครในกลุ่มพลังแม่ฮ่องสอน ฯ เพื่อให้แพ้การเลือกตั้งในครั้งนี้ 

โดยเฉพาะตนเจอการใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม เช่น ตนไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของ กกต.ที่ 773/2563 ไม่ได้
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเพราะการนับวันเวลามีมาตรฐานปฏิทินการนับเวลาสากลทั่วไปตามกฎหมาย คือ 1 
ปี มี 365 วัน ตามท่ีอ้างว่าใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/1 และ 193/3 วรรค 2 นั้น ไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับ พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 43(3) เพราะเมื่อตนมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ก็แสดงว่าตนได้ย้ายออกจากทะเบียนบ้านเดิมมาแล้ว 

หากนับการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 แล้วข้อเท็จจริง
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562ตนจะไปอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านของผู้ใด การวินิจฉัยดังกล่าวน่าจะขัดกับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 เรื่องเสรีภาพในการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนและทีมงาน อยากจะให้คนทั่ว
ประเทศไทยได้รับรู้ว่ามีสิ่งเหล่านี้แทรกเข้าไปในการเลือกตั้ง แทนที่จะได้คนที่มีความสามารถและตั้งใจในการเข้าไปรับ
ใช้ประชาชนอย่างแท้จริง กลับได้คนที่จ้องแต่แสวงหาผลประโยชน์จากเงินงบประมาณเข้ากระเป๋าตัวเองและพรรคพวก
เข้าไปบริหารประเทศชาติและบ้านเมือง 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378810880 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1534007/ 
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22 ธันวาคม 2563 12:49 น.    
กัดไม่ปล่อย.!! "เชาว์" จี้กกต.ฟัน"สุรพงษ์"ซื้อเสียงเลือกตั้งอบจ บี้สรุปผลก่อนประกาศรับรองผล 

 
 

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่จ.กาญจนบุรี นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะทนายความของ
นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี หมายเลข 2 ท าหนังสือถึง 
กกตจังหวัดกาญจนบุรี ขอให้เร่งรัดสืบสวนไต่สวนและสรุปส านวน กรณี นายสุรพงษ์ ปิยโชติ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีหมายเลข 1 กระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งมีข้อเท็จจริงทั้งภาพถ่ายและคลิปภาพ
วิดีโอรวมทั้งพยานบุคคล พยานวัตถุ  ยืนยันว่านายสุรพงษ์ ปิยโชติ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี ได้มีการแจกเงินและเสื้อยืดที่มีชื่อและโลโก้ของตนเองให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  อันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ
ของกฎหมายท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม เนื่องจากล่วงเลยเวลาที่คณะกรรมการสืบสวนไต่
สวนต้องด าเนินการไต่สวนและสรุปส านวนให้แล้วเสร็จตามระเบียบของกฎหมายมาพอสมควรแล้ว ประกอบกับขณะนี้
การเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้วและผลการเลือกตั้งปรากฎว่านายสุรพงษ์ได้คะแนนในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง แต่
เนื่องจากนายสุรพงษ์ยังมีข้อกล่าวหาที่ยังค้างพิจารณาตามข้อร้องเรียน และยังมีความปรากฎเกี่ยวกับจับการทุจริตซื้อ
เสียงเลือกตั้งที่มีการจับกุม ร.ต.ปัญญกร ภู่ระหงษ์ อายุ 61 ปี แจกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่ต าบลหนองบัว ตามที่เป็นข่าว
ปรากฎด้วย 

"เรื่องร้องเรียนของของนายรังสรรค์มีพยานหลักฐานทั้งภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์กระท าผิด
รวมทั้งพยานบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืนรับฟังโดยปราศจากข้อสงสัย โดยไม่จ าเป็นต้องสืบสวนไต่สวนพยานอ่ืนอีก 
เพราะข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าก่อนวันรับสมัครเลือกตั้งนายสุรพงษ์สามารถแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียง
โดยแจกเสื้อ แจกเงินได้หรือไม่ จึงขอให้กกต. ได้เร่งรัดการสืบสวนและไต่สวนและสรุปส านวนส่งคณะกรรมการการ
เลือกตั้งให้มีค าสั่งวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องนี้ก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็ว นายเชาว์กล่าว 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/206299 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-604284 
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22 ธันวาคม 2563 18:03 น.    
ควันหลงเลือกตั้งพังงา! ว่าที่สจ.เดือดบุกโรงพัก แจ้งจับคนปล่อยข่าวกล่าวหาว่าซื้อเสียง 
 

 
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่สภ.เมืองพังงา นายเสริมพงษ์ สฤษดิสุข หรือ สจ.บี้ ว่าที่สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพังงา เขตอ าเภอเมืองพังงา เข้าพบ พ.ต.ท.ถาวร ศรีปล้อง พนักงานสอบสวนเวร สภ.เมืองพังงา เพ่ือร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อ ชาวชุมชนถนนใหม่ เป็นชายอายุ 52 ปี เขตเทศบาลเมืองพังงาซึ่งเป็นคนพูดกล่าวหาตนเองต่อสาธารณชน
ที่ร้านกาแฟในเขตเทศบาลเมืองพังงาว่า “สจ.บี้รับเงินจากผู้สมัครนายก อบจ.รายหนึ่ง จ านวน 1,000,000 บาท มาช่วย
ซื้อเสียงในเขตพ้ืนที่ต าบลนบปริงและต าบลทุ่งคาโงก หัวละ 1,000 บาท ถ้าไม่เชื่อให้เรียกโกบี้มาสอบถามได้” 

ซึ่งเมื่อทราบข่าวตนเองก็รีบกลับจากพ้ืนที่มาตามหาคนที่พูดกล่าวหา และได้พบที่ร้านกาแฟสามชั้นกลางตลาด
พังงา จึงเข้าไปสอบถามว่าพูดกล่าวหาใส่ร้ายตนเองท าไม ก็ได้รับค าตอบว่าได้พูดจริงโดยมีคนอ่ืนบอกเล่ามาอีกทีหนึ่ง
และไม่สามารถเปิดเผยชื่อคนบอกได้ ตนก็ได้บอกให้ไปบอกคนที่พูดนั้นน าหลักฐานไปโรงพักด้วยกันแล้วแจ้งความจับ
ตนเองได้เลย นับเป็นการกล่าวหาและใส่ร้ายตนเอง ให้ได้รับความเสียหายถูกผู้อ่ืนดูหมิ่นและเกลียดชังและอาจจะมีผล
เป็นข้อร้องเรียนกับ กกต. จึงประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด โดยมีพยานหลักฐานเป็น
คลิปวีดีโอและบุคคลที่ได้ยินและพร้อมมาเป็นพยานให้อีกหลายคน 

นายเสริมพงษ์ สฤษดิสุข เปิดเผยว่า ตนเองเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัด 2สมัยรวม 12 ปี ได้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเห็นประโยชน์ของชาวบ้านและชุมชนมาโดยตลอด การลงสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ก็ลง
สมัครแบบอิสระไม่สังกัดผู้สมัครนายก อบจ.คนใด และไม่มีคนลงแข่งขัน ได้คะแนนมากว่า 4,000 คะแนน การกล่าวหา
และใส่ร้ายตนเองนั้นได้ยินระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งไม่เป็นผลดีกับตนเองเป็นการกล่าวหาแบบลอยๆไม่มีพยานหลักฐาน วันนี้จึง
ตัดสินใจเข้าพบพนักงานสอบสวน เพ่ือเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจ และด าเนินคดีกับกลุ่มคนที่กล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีให้
ตนเองได้รับความเสียหายอย่างถึงที่สุด 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/206449 
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23 ธันวาคม 2563 
'พปชร.'จี้'กกต.-ตร.'เร่งสอบทุจริตเลือกตั้ง'นายก อบจ.นครศรีฯ'ชี้หลักฐานชัด 

 

 
"สัณหพจน์" เผย ได้รับร้องเรียน ทุจริตเลือกตั้ง "อบจ.นครศรีฯ" โดยเฉพาะ "หัวไทร" จี้ "กกต.-ตร." เร่งสอบ หลัง 
มีการร้องทุกข์ พบ หลักฐานชัดเจน ระบุ หากนิ่งเฉย เกิดวิกฤติศรัทธา 

นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.จ.นครศรีธรรมราช และรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา ว่าตนได้รับข้อร้องเรียนจากพ่ีน้อง
ประชาชน เรื่องการทุจริตเลือกตั้ง และซื้อสิทธิขายเสียงของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่อีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะกรณีการซื้อ
เสียงในเขต อ.หัวไทรจ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของตน จึงขอเรียกร้องให้ คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ส่วนกลาง กกต.นครศรีฯ ตรวจสอบการเลือกตั้งในพ้ืนที่ อ.หัวไทร รวมทั้งพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดอีก
ครั้ง รวมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ ได้ด าเนินการสอบสวนตามที่มีการแจ้งความด าเนินคดีไว้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 “ผมต้องขอย้ าอีกครั้ง หลังจากท่ีก่อนหน้านี้พ่ีน้องประชาชนได้ร้องเรียนเรื่องการทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ. มา
อย่างต่อเนื่อง วันนี้มีผู้เข้าร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.หัวไทร ซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจน หาก กกต. และ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ในบังคับบัญชาของผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 8  ผู้บังคับการต ารวจภูธรนครศรีฯ และผู้ก ากับการสภ.
หัวไทร ยังคงนิ่งเฉย อาจเกิดวิกฤตศรัทธาจากพ่ีน้องประชาชน  ส่งผลให้เกิดความระแวงคลางแคลงในระบอบ
ประชาธิปไตย ระบบการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจและกระบวนการยุติธรรมขึ้น ซึ่งจะท าให้การท างานของหน่วยงาน
นั้นไร้ความน่าเชื่อถือได้” นายสัณหพจน์ กล่าว 

อย่างไรก็ตาม การทุจริตเลือกตั้งในครั้งนี้มีการน าเสนอผ่านสื่อต่างๆ  และปรากฏกระแสข่าวว่าผู้ที่ เสีย
ผลประโยชน์ได้เข้าเจรจาต่อรองท าให้กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่ตนกล่าวมาเกิดความล่าช้า  และไม่
ต่อเนื่อง หากยังคงเป็นเช่นนี้ตนมีความเป็นห่วงว่าอาจเกิดการต่อต้านการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นวงกว้างได้ 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913701 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2496843 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913701
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2496843
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23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:26 น.   
ก้าวหน้าหนาวแน่! กกต.เรียก 'ศรีสุวรรณ' ไปให้ถ้อยค าท าตัวเป็นพรรคการเมืองหรือไม่ 
 

 
 
 
 
 

23 ธ.ค.2563 -  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊ กว่า 
ตามที่สมาคมได้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือขอให้ด าเนินการไต่สวนสอบสวนคณะผู้ก่อตั้งคณะ
ก้าวหน้าทั้งหมด รวมทั้งผู้สมัคร นายก อบจ. และ ส.อบจ.ทั่วประเทศในนามคณะก้าวหน้า ว่าเข้าข่ายสมคบกันในการ
ด าเนินกิจการเช่นเดียวกันกับพรรคการเมืองตาม พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 111 หรือไม่ หากพบว่าเป็น
การฝ่าฝืนหรือมีความผิด ให้ด าเนินการเอาโทษทางกฎหมายและเพิกถอนสิทธิในการสมัคร อบจ.ด้วยนั้น บัดนี้ ประธาน
กรรมการสืบสวนและไต่สวน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีหนังสือด่วนที่สุดมายังผู้ร้อง เพ่ือไป ให้ถ้อยค า
พร้อมพยานหลักฐานเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้อง อันเกี่ยวกับพฤติการณ์หรือการกระท าของคณะผู้ก่อตั้งหรือกรรมการบริหารคณะ
ก้าวหน้า ว่ามีลักษณะการด าเนินกิจการเช่นเดียวกับพรรคการเมืองอย่างไรบ้างด้วย 

นายศรีสุวรรณโพสต์ต่อว่า สืบเนื่องมาจากกรณีท่ีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจล นายปิยบุตร แสงกนกกุล และ น.ส.
พรรณิการ์ วานิช ได้ร่วมกันตั้งคณะก้าวหน้าขึ้นมาโดยมีการก าหนดต าแหน่งประธาน กรรมการ และเลขาธิการ โดยมี
ภาพเครื่องหมายของคณะเช่นเดียวกันกับพรรคการเมือง และด าเนินกิจกรรมต่างๆ เฉกเช่นเดียวกับพรรคการเมือง เช่น 
การจัดประชุมเปิดตัวผู้สมัคร และส่งคนสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.) และสมาชิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.) กว่า 42 จังหวัด ทั่วประเทศในนามกลุ่มก้าวหน้า โดยใช้สัญลักษณ์หรือโลโก้กลุ่มใน
สื่อหาเสียงต่างๆ และให้นายธนาธร นายปิยบุตร และ น.ส.พรรณิการ์ ก็ไปร่วมปราศรัย เดินรณรงค์หาเสียงเฉก
เช่นเดียวกันกับพรรคการเมืองด้วยเช่นกัน 

พฤติการณ์หรือการกระท าดังกล่าวของนายธนาธร นายปิยบุตร และน.ส.พรรณิการ์ กับพวก จึงเป็นการสมคบ
กันตั้งแต่สองคนขึ้นไปด าเนินกิจการเช่นเดียวกับพรรคการเมือง จึงอาจเข้าข่ายมีความผิดตาม พรป.พรรคการเมือง 
2560 มาตรา 111 ที่บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปด าเนินกิจการเช่นเดียวกับพรรคการเมือง หรือผู้ใด
ด าเนินการไม่ว่าด้วยวิธีใดให้เข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองโดยมิได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 
ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้มีหนังสือให้ผู้ร้องไปให้ถ้อยค าในวันพฤหัสที่ 24 ธ.ค.63 นี้ เวลา 13.30 
น.”นายศรีสุวรรณกล่าว 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/87749 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/87749
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วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 08.53 น. 
กกต.เรียก‘ศรีสุวรรณ’ให้ถ้อยค า ‘ก้าวหน้า’ด าเนินกิจการเช่นพรรคการเมืองหรือไม่ 
 

 
 
กกต.เรียก‘ศรีสุวรรณ’ให้ถ้อยค า ‘ก้าวหน้า’ด าเนินกิจการเช่นพรรคการเมืองหรือไม่ 

23 ธันวาคม 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ
ว่า ตามที่สมาคมฯ ได้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือขอให้ด าเนินการไต่สวน สอบสวนคณะผู้ก่อตั้ง
คณะก้าวหน้าทั้งหมด รวมทั้งผู้สมัคร นายก อบจ. และ ส.อบจ. ทั่วประเทศในนามคณะก้าวหน้า ว่า เข้าข่ายสมคบกันใน
การด าเนินกิจการเช่นเดียวกันกับพรรคการเมืองตาม พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ม.111 หรือไม่ หากพบว่าเป็นการ
ฝ่าฝืนหรือมีความผิด ให้ด าเนินการเอาโทษทางกฎหมายและเพิกถอนสิทธิในการสมัคร อบจ.ด้วยนั้น 

บัดนี้ ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีหนังสือด่วนที่สุดมายังผู้
ร้อง เพ่ือไปให้ถ้อยค าพร้อมพยานหลักฐานเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้อง อันเกี่ยวกับพฤติการณ์หรือการกระท าของคณะผู้ ก่อตั้ง
หรือกรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ว่ามีลักษณะการด าเนินกิจการเช่นเดียวกับพรรคการเมืองอย่างไรบ้างด้วย 

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และน.ส.พรรณิการ์ วานิช ได้
ร่วมกันตั้งคณะก้าวหน้าขึ้นมาโดยมีการก าหนดต าแหน่งประธาน กรรมการ และเลขาธิการ โดยมีภาพเครื่อ งหมายของ
คณะเช่นเดียวกันกับพรรคการเมือง และด าเนินกิจกรรมต่างๆ เฉกเช่นเดียวกับพรรคการเมือง เช่น การจัดประชุม
เปิดตัวผู้สมัคร และส่งคนสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.) และสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.) กว่า 42 จังหวัด ทั่วประเทศในนามกลุ่มก้าวหน้า โดยใช้สัญลักษณ์หรือโลโก้กลุ่มในสื่อหา
เสียงต่างๆ และให้นายธนาธร นายปิยบุตร และน.ส.พรรณิการ์ ก็ไปร่วมปราศรัย เดินรณรงค์หาเสียงเฉกเช่นเดียวกันกับ
พรรคการเมืองด้วยเช่นกัน 

ซึ่งพฤติการณ์หรือการกระท าดังกล่าวของนายธนาธร นายปิยบุตร และน.ส.พรรณิการ์ กับพวก จึงเป็นการ
สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปด าเนินกิจการเช่นเดียวกับพรรคการเมือง จึงอาจเข้าข่ายมีความผิดตาม พรป.พรรค 
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การเมือง 2560 ม.111 ที่บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปด าเนินกิจการเช่นเดียวกับพรรค

การเมือง หรือผู้ใดด าเนินการไม่ว่าด้วยวิธีใดให้เข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองโดยมิได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน สิทธิเลือกตั้งของผู้
นั้นมีก าหนดห้าปี” 

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้มีหนังสือให้ผู้ร้องไปให้ถ้อยค าในวันพฤหัสที่ 24 ธ.ค.63 นี้ เวลา 
13.30 น. 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/540572 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_850659/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-604800 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452886 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2496934 
 
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/540572
https://www.innnews.co.th/politics/news_850659/
https://tna.mcot.net/politics-604800
https://www.komchadluek.net/news/politic/452886
https://www.matichon.co.th/politics/news_2496934
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วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 14:03 น. 
พรรคฝ่ายค้านยันมติเดิม! ไม่ร่วม กก.สมานฉันท์ฯ จนกว่า รบ.แสดงความจริงใจปรองดอง 

 

 
 

พรรคร่วมฝ่ายค้านยืนยันมติเดิม ไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วม กก.สมานฉันท์ฯ จนกว่า รบ. -คู่ขัดแย้งจะเข้าร่วม ยันต้อง
แสดงความจริงใจสร้างบรรยากาศปรองดอง ยุติการคุมคาม-จับกุมผู้เห็นต่าง เลิกตั้งข้อหาผู้ชุมนุมอย่างขาดหลัก
ความยุติธรรม เผยแนวทางต้องเร่งแก้ รธน.ปิดช่อง ส.ว.เลือกนายกฯ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 ที่ท าการพรรคเพ่ือไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มีการประชุมพรรคร่วม
ฝ่ายค้าน โดยมีหัวหน้าพรรค และแกนน าพรรคเข้าร่วมประชุมกันพร้อมเพรียง น าโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้า
พรรคเพ่ือไทย ในฐานะผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวาระส าคัญคือการหารือเกี่ยวกับการส่งตัวแทนเข้าร่วม
คณะกรรมการสมานฉันท์ของรัฐสภา 

มีรายงานว่า ที่ประชุมร่วมฝ่ายค้านมีมติยืนยันตามมติเดิมคือ ไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์
ฯ จนกว่ารัฐบาลและคู่กรณีขัดแย้งทั้ง 2 ฝ่ายจะเข้าร่วม โดยรัฐบาลต้องแสดงความจริงใจในการสร้างบรรยากาศแห่ง
ความปรองดอง ด้วยการยุติการคุกคาม ยุติการจับกุม คุมขังผู้เห็นต่าง ยกเลิกการตั้งข้อหากับผู้ชุมนุมอย่างขาดหลักแห่ง
ความยุติธรรม หากยังไม่ด าเนินการ การปรองดองจะไม่เกิดขึ้น 

ต่อมาวันเดียวกัน พรรคร่วมฝ่ายค้าน ออกแถลงการณ์ กรณีคณะกรรมการสมานฉันท์ ระบุว่า การด าเนินงาน
ของรัฐบาลในปัจจุบันไม่สามารถน าไปสู่ทางออกของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลมิได้ท าให้สังคมเชื่อมั่นได้ว่า ตั้ง ใจจริงกับ
การแก้ไขปัญหา รวมทั้งยังใช้กฎหมายที่ท าให้ฝ่ายเห็นต่างที่เป็นคู่ขัดแย้งรู้สึกว่ารัฐบาลใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพ่ือ
ก าจัดตน ซึ่งถือเป็นการท าลายบรรยากาศการร่วมมือและปรองดอง และรัฐบาลยังไม่เปิดใจรับฟังที่จะแสวงหาจุดร่วม
เพ่ือช่วยกันคลี่คลายปัญหา เท่ากับรัฐบาลได้ปิดกั้นหนทางการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งความพยายามของ
ประธานรัฐสภา ที่พยายามจะสร้างคณะกรรมการสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น โดยที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี และกลุ่มผู้เห็น
ต่างกับรัฐบาล ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงไม่เข้าร่วม คณะกรรมการชุดนี้จึงไม่สามารถเป็นความหวัง  ในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งได้ 

คณะกรรมการสมานฉันท์ ที่จะสามารถเป็นทางออกได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากคู่ขัดแย้งต้องเห็นความส าคัญ และท้ัง
สองฝ่ายต้องตัดสินใจที่จะเข้าร่วม เป็นสิ่งส าคัญอันดับแรกของการเริ่มต้นกระบวนการปรองดอง ทั้งสองฝ่ายต้องพร้อมที่
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จะน าความขัดแย้ง และความจริงที่เป็นประเด็นปัญหาความขัดแย้งมาคุยกันบนโต๊ะเจรจาโดยมีคนกลางเข้าร่วม ภายใต้
บรรยากาศแห่งการปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้เกิดข้ึนจริงในคณะกรรมการสมานฉันท์ชุดนี้ 

พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงขอยืนยันว่า จะไม่เข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ จนกว่ารัฐบาลและคู่กรณีความขัดแย้ง
ทั้ง 2 ฝ่ายจะเข้าร่วม และรัฐบาลต้องแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการสร้างบรรยากาศแห่งความปรองดอง ด้วยการยุติ
การคุกคาม และยุติการจับกุม คุมขังผู้เห็นต่าง ยกเลิกการตั้งข้อหากับผู้ชุมนุม อย่างขาดหลักแห่งความยุติธรรม 

แนวทางแก้ไขวิกฤติครั้งนี้ที่เหมาะสมที่สุด คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นกุญแจดอก
ส าคัญของการแก้ไขปัญหา รัฐบาลต้องท าให้สังคมยอมรับว่า มีความตั้งใจและจริงใจที่จะสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้
เกิดข้ึนอย่างแท้จริง เพราะความเป็นประชาธิปไตย คือ กลไกส าคัญท่ีทุกฝ่ายจะยอมรับ และสร้างให้เกิด “ความเชื่อมั่น” 
และคือหนทางส าคัญในการคลี่คลายทุกปัญหาของสังคมไทย รัฐบาลควรแสดงความจริงใจโดยเร่งหาวิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ในประเด็นอ านาจของ ส.ว.ในการเลือกนายกฯ ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด เพ่ือคลี่คลาย
สถานการณ์ และยอมรับให้เกิดกระบวนการเลือก ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนทั้งหมด เพ่ือพิสูจน์ให้
ประชาชนเชื่อใจ ว่า พวกตนไม่ต้องการสืบทอดอ านาจ และต้องการถอยออกจากอ านาจอย่างแท้จริง เพ่ือให้ประชาชน
ได้ตัดสินใจก าหนดกฎกติกาให้เป็นประชาธิปไตย เพ่ืออนาคตด้วยมือของประชาชนเอง 
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews-news/94414-isranews-717.html 
 
  

https://www.isranews.org/article/isranews-news/94414-isranews-717.html
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วันที่ 23 ธ.ค. 2563 เวลา 08:58 น. 
ปชป. ย้ า กก.สมานฉันท์ทางออกประเทศ ทุกฝ่ายควรพูดคุยหารือกัน 
 

 
 

โฆษกปชป. เสียดาย ฝ่ายค้านเมินร่วม คณะกรรมการสมานฉันท์ ย้ าทางออกประเทศ ทุกฝ่ายควรพูดคุยหารือกัน 
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงกรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านแถลง

จุดยืนไม่ร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ว่า ต้องยอมรับการตัดสินใจของฝ่ายค้าน แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
สมานฉันท์ ก็ต้องเดินต่อไป องค์ประกอบของคณะกรรมการในภาคส่วนอ่ืนๆ เมื่อมีการส่งรายชื่อมาครบกระบวนการใน
การพูดคุยหารือ ก็จะเริ่มต้น เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการตั้งคณะกรรมการเพ่ือหาทางออกให้กับประเทศ น่า
เสียดายที่ฝ่ายค้านไม่เข้าร่วม เพราะหากเข้าร่วมเชื่อว่าความคิดความเห็นก็จะเป็นประโยชน์ เวที คณะกรรมการ
สมานฉันท์ ไม่ใช่เวทีของฝ่ายรัฐบาลหรือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นเวทีของทุกภาคส่วนในการหาทางออกให้ประเทศ 

ขณะนี้การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญก็ได้ด าเนินการไปตามขั้นตอนเชื่อว่าเดือนมกราคม 2564 ก็จะเข้าสู่วาระ3 
พรรคพร้อมสนับสนุนและผลักดันเต็มที่เพ่ือจุดหมายปลายทางคือรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น เดินควบคู่
กันไปกับ คณะกรรมการสมานฉันท์ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดี 
   นายราเมศ กล่าวว่า ขณะนี้สิ่งหนึ่งที่ประชาชนคาดหวังคือความสามัคคี ร่วมมือกัน การเคารพกฎหมาย
บ้านเมือง เพ่ือประคับประคองประเทศเดินไปข้างหน้า หากทุกฝ่ายค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศ ก็จะ
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/640999 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/640999


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

35 

 

 

วันที่ 23 ธ.ค. 2563 เวลา 08:52 น. 
“ธนกร” เสียดายฝ่ายค้านไม่ร่วม กก.สมานฉันท์ ยัน”บิ๊กตู่”จริงใจสร้างปรองดอง 
 

 
 

เลขานุการรมต.ประจ าส านักนายก เสียดายฝ่ายค้านไม่ร่วมกก.สมานฉันท์ ยัน นายกฯ จริงใจสร้างความปรองดอง 
แจงใครคนท าผิดกฏหมายก็ต้องรับโทษ ไม่ใช่เรื่องท่ีจะละเว้นให้ใครได้ 

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่
พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ส่งคนร่วมเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์ โดยอ้างว่าเนื่องจากรัฐบาลไม่จริงใจสร้างความปรองดอง
ว่า ตนรู้สึกเสียดายที่พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เข้าร่วม แนวทางดังกล่าวเป็นวิธีการแก้ปัญหาตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง
หากเปิดเวทีแล้วไม่เข้าร่วมก็น่าเสียดาย ที่ผ่านมายืนยันว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ปัญหา เพราะไม่ต้องการให้
ประเทศเดินไปสู่ความขัดแย้งอีก บ้านเมืองเสียหายมามากแล้ว ไม่มีใครต้องการให้หวนกลับไปสู่ความขัดแย้งอีก อย่างไรก็
ตาม แม้พรรคร่วมฝ่ายค้านจะไม่เข้าร่วม แต่คณะกรรมการสมานฉันท์ก็คงต้องเดินหน้าต่อไป 

นายธนกร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้านในสภาฯ ระบุว่า การแก้รัฐธรรมนูญ
เป็นแนวทางแก้วิกฤตินั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่ได้ขัดข้อง
อะไร ให้ความร่วมมือและเห็นด้วยมาโดยตลอด ส่วนกรณีที่นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ระบุว่า แนว
ทางแก้ไขปัญหาคือแก้มาตรา112 แต่รัฐบาลกลับใช้มาตรานี้ด าเนินการกับประชาชนนั้น ตนมองว่าไม่ใช่ แต่จะเป็นการ
สร้างปัญหาที่หนักกว่าเดิมให้กับประเทศมากกว่า ที่ส าคัญรัฐบาลไม่ได้ใช้มาตรา112กลั่นแกล้งใคร แต่คณะราษฏรจงใจ
กระท าผิดกฏหมาย มีการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงจนคนไทยทั้งประเทศรับไม่ได้ ทุกคนอยู่ภายใต้
กฏหมายอันเดียวกัน กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถละเว้นใครได้ ใครท าผิดก็ต้องรับโทษ ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการ
ปรองดอง 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/640998 
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22 ธันวาคม 2563 
'บุญเลิศ' ยินดี 'สว.ก๊อง' นั่ง นายกอบจ.เชียงใหม่ พร้อมขอบคุณทุกคะแนนเสียง 
 

 

 
กกต.จังหวัดเชียงใหม่ เผยตัวเลขผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 71.98 เร่ง อบจ.รายงานผลอย่างเป็นทางการเพื่อส่งเข้า กกต. 
23 ธ.ค. นี้ 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ส าหรับผลคะแนนอย่างเป็นทางการ การเลือกตั้งสมาชิกสภา และ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมผลคะแนน และสรุปส่ง
มาให้กับทางส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่นั้น ขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่างการเร่งด าเนินการให้เสร็จ
ภายในวันนี้ เพ่ือน าส่งให้กับกกต.กลาง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 

ส าหรับตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีทั้งสิ้น 1,300,866 คน มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 936,336 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.98 ส่วนผลคะแนนที่ทางส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวบรวมตัวเลขมาจากทุกอ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่ 
นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร มีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ด้วยคะแนน421,679 คะแนน, อันดับที่ 2 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ มี
คะแนน 353,189 คะแนน ,อันดับที่ 3นายวินิจ จินใจ มีคะแนน 20,420 คะแนน, อันดับที่ 4นายบดินทร์ กินาวงศ์ มี
คะแนน 19,460 คะแนน, อันดับ 5 นายวสันต์ วัชวงษ์ มีคะแนน 4,798 คะแนน และ อันดับ 6 นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ 
มีคะแนน 4,534 คะแนน 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913533 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452777 
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วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 21.40 น. 
คราชได้ว่าที่นายก อบจ.เมืองย่าโมแล้ว “เจ๊หน่อย” หวานใจ “วีรศักดิ์” รมช.พาณิชย์ 
 

 
 

โคราชได้ว่าที่ นายก อบจ.เมืองย่าโมแล้ว “เจ๊หน่อย” หวานใจ “วีรศักดิ์” รมช.พาณิชย์แห่งบ้านภูมิใจไทย 
มีคะแนนน าโด่งแตะ 7 แสนคะแนนติดโผคะแนนมากที่สุดระดับประเทศ ฝากขอขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงของ
พ่อแม่พี่น้องประชาชน ด้านผู้ว่าสอนเชิงเฉพาะหน้าถนนหนทาง , แหล่งน้ า จ าเป็นต้องท ารวดเร็วตอบสนอง
ประชาชน ระบุเขาเฝ้าจับตาอยู่ ลั่นให้ระวังสื่อโซเซียว 

นครราชสีมา วันนี้ (22 ธ.ค. 2563) ) พันต ารวจโทระพีพงษ์   จิรพัฒนาลักษณ์  ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ภาพรวมการใช้สิทธิ์ของประชาชนค่อนข้างน้อย หาก
เทียบกับการเลือกตั้งที่ผ่านมา อาจจะมากจากเรื่องการสภาพเศรษฐกิจท าให้คนไม่เดินทางมาใช้สิทธิ์ ประกอบกับการ
ระบาดของ โควิด-19 จนถึงขณะนี้ไม่พบการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด ซึ่งมีเพียงกรณีเดียวคือเรื่องการสวม
สิทธิ์ลงคะแนนหน่วยเลือกตั้งที่ 23 เขตเลือกตั้งที่ 4 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหลักร้อย ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นมีพิรุธหลายประเด็นที่ต้องตรวจสอบความชัดเจนก่อน และต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ ขณะนี้ได้
ให้เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งท าบันทึก และส่งมายัง กกต.จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบ
รายละเอียด และรายงานให้ กกต.กลางทราบต่อไป  ส่วนผู้เสียหายได้ให้ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้ว ในทางหนึ่ง 
เจ้าหน้าที่ต ารวจก็จะมีการสอบสวนเช่นกัน 

ส าหรับผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากเว็บแสดงผลการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 80% ปรากฏว่าผู้สมัครนายก อบจ.หมายเลข 2 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล ภริยานายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจ
โกศล รมช.พาณิชย์ พรรคภูมิใจไทยมีคะแนนน าคู่แข่งได้คะแนน 617,351 คะแนน ส่วนอันดับ 2 ผู้สมัคร นายก อบจ. 
หมายเลข 1 ดร.สาธิต  ปิติวรา คณะก้าวหน้า ได้คะแนน 255,482 คะแนน  โดยเป็น ดร.ยลดาฯ เป็น ว่าที่ นายก อบจ.
นครราชสีมาที่มีคะแนนติดอับดับมากที่สุดของประเทศ แม้ว่าจะน าเอาคะแนน หมายเลข 1 , 3 , 4 และ 5 รวมกันก็ยัง
สามารถมีคะแนนเท่าหรือเอาชนะได้ 

ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล ว่าที่ นายก อบจ.นครราชสีมา กล่ากับผู้สื่อข่าวว่า ตนอยากฝากเพียงสั้นๆ ว่า ต้อง
ขอขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงของพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนที่มอบความไว้วางใจไปลงคะแนนเลือกให้ตนเข้าไปท าหน้าที่ 
นอกจากนี้ยังไม่ลงในสื่อโซเชียวเฟสบุ๊ค โดยมีรูปภาพ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล แสดงท่ายกมือไหว้ สวมหมวกแก๊ปสี
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ขาว คล้องพวงมาลัยดอกดาเรือง มีค าว่า หน่อย-ยลดา หวังศุภกิจโกศล  ขอกราบขอพระคุณทุกก าลังใจทุกคะแนนเสียง
จากพ่อแม่พ่ีน้องชาวโคราชทั้ง 32 อ าเภอที่มอบให้ ขอขอบคุณทุกก าลังใจ ทุกคะแนนเสียง “ ผู้สื่อข่าวถามว่า ครอบครัว
เพ่ือสนิทผู้หลักผู้ใหญ่แสดงความยินดีด้วยการมอบดอกไม้หรือชูมือให้ก าลังใจอะไรหรือยัง ดร.ยลดาฯ ตอบว่า ยังไม่มี 
และขอบพระคุณ แต่คงไม่สามารถรับอะไรได้ เพราะ กกต.ก็ยังไม่รับรองผล รวมทั้งผลคะแนนอย่างเป็นทางการก็ยังไม่
ประกาศ ซึ่งคงต้องรอทาง กกต.ก่อนจะเหมาะสมกว่า   ดร.ยลดาฯกล่าว. 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนออกมาใช้สิทธิเป็นจ านวนมาก 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ. การลงคะแนนของพ่ีน้อง
ประชนตื่นตัวกันดีและทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอบคุณผู้สมัครทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการหาเสียงจน
ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และต้องแจ้งถึงผู้
ได้รับการเลือกตั้งทั้ง เป็นว่าที่ นายก อบจ. และว่าที่ ส.อบจ. เราคงจะได้ท างานร่วมกันกับทางจังหวัด โดยเฉพาะหลาย
เรื่องเป็นนโยบายที่ต้องมีการขับเคลื่อน เพราะพ่ีน้องประชาชนจับตามมอง ตนอยากให้ข้อคิดไว้ว่า อบจ.เป็นหน่วยงาน
ใกล้ชิดประชาชนมากก็ออยากให้ให้ความส าคัญในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเฉพาะหน้า อาทิ ถนนหนทาง , 
แหล่งน้ า จ าเป็นต้องท ารวดเร็วตอบสนองความต้องการของประชาชน เพราะถ้าพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อนก็จะ
แสดงออกด้วยการใช้สื่อโซเชียวต่างๆ ซึ่งตนคิดว่าไม่เป็นผลดีและจะเสียหายต่อภาพลักษณ์ของจ.นครราชสีมาเราด้วย 
และการบริหารงานก็เป็นส่วนราชการส่วนหนึ่ง การบริหารงานจะมีระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆจ านวนม าก 
ผู้บริหารเองจ าเป็นที่จะต้องมาศึกษาให้ดีว่า เรื่องอะไรที่ท าได้หรือไม่ระเบียบกฎหมายไว้อย่างไรและจ าเป็นจะต้องอยู่
ภายใต้ระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด การท ากิจกรรมต่างๆหรือโครงการต่างๆอยากให้มีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
อย่างต่อเนื่องตลอด เพ่ือสร้างความเข้าใจและลดความสงสัย คับข้องใจกับพ่ีน้องประชาชน และจ าท าให้การบริหารงาน
เป็นไปด้วยความราบรื่น 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/216885 
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23 ธ.ค. 2563 05:01 น. 
ยังมีเลือกตั้ง-ยังมีหวัง 
 

 
 
การเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ มีทั้งคึกคักและเงียบเหงา 
ผู้ที่คาดหวังว่าการเลือกตั้งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาจต้องผิดหวัง โดยเฉพาะผลการเลือกตั้งนายก 
อบจ. ส่วนใหญ่ผู้ชนะเป็นแชมป์เก่า เป็นคนบ้านใหญ่ คณะก้าวหน้าอาจสอบตกยกคณะ 

จากผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ไม่ทราบแน่ชัดว่ามีผู้ใช้สิทธิ  ถึงเป้า 70% ที่ กกต.ตั้งไว้หรือไม่ รู้แต่
ว่าผู้สมัครนายก อบจ.จากพรรคเพ่ือไทย ชนะในหลายจังหวัดในภาคเหนือ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ผู้สมัครจาก
พรรคภูมิใจไทยชนะไปหลายจังหวัด ส่วนในภาคกลาง ผู้ชนะส่วนใหญ่เป็นแชมป์เก่าที่เหนียวแน่น 
ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ กลุ่มที่ผิดหวังคือผู้ที่หวังว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งใหญ่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองในทางที่ดีข้ึน เป็นประชาธิปไตยมากข้ึน “คณะก้าวหน้า” ก็คงจะผิดหวังไม่น้อย เพราะผลการเลือกตั้งไม่เป็นไป
ตามท่ีมุ่งหวัง ต่างจากผลการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อปี 2562 ที่พรรคอนาคตใหม่ชนะเกินคาด 

เหตุที่คณะก้าวหน้าไม่ประสบความส าเร็จ คล้ายกับพรรคอนาคตใหม่อาจเพราะคนไทยมองการเมืองท้องถิ่นกับ
การเมืองระดับชาติต่างกัน ในอดีตที่ยังไม่มีนายก อบจ. มีแต่สมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) ส.จ.ส่วนใหญ่ถูกมองเป็น
ผู้รับเหมาที่แสวงผลประโยชน์จากโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยราชการ 

กลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้สนับสนุนพรรค อนาคตใหม่ ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 อาจไม่สนใจการเมือง
ท้องถิ่น รวมทั้ง อบจ. เพราะไม่มีอ านาจจริง แต่ อยู่ภายใต้ก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นข้าราชการส่วน
ภูมิภาค อีกทั้งอาจมองว่าคณะก้าวหน้าเล่นการเมืองระดับชาติ สร้างความแตกแยกในนโยบายที่อ่อนไหว 

การเลือกตั้งในประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่ มักน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ทางการเมือง ทั้งด้านตัวบังคับและ
นโยบายการบริหารประเทศ แต่ส าหรับประเทศไทย การเมืองยังก้าวหน้าและถอยหลังมาโดยตลอด ขณะนี้การเมืองไทย
อยู่ในช่วงของการถอยหลัง กลับสู่ยุคเผด็จการครึ่งใบ ประชาธิปไตยครึ่งใบ รัฐธรรมนูญล้าหลัง 

อย่างไรก็ตาม คงต้องขอบคุณรัฐบาลที่ยินยอมให้มีการเลือกตั้งอย่างน้อยก็ถือว่ายังคิดถึงประชาธิปไตยอยู่ ท าให้
คนไทยมีโอกาสใช้สิทธิและเสรีภาพเป็นการลดอ านาจเจ้าหน้าที่รัฐ และเพ่ิมอ านาจให้ประชาชน แม้จะเป็นเพียงน้อยนิด 
แต่หวังว่าการปกครองท้องถิ่นท่ัวประเทศ จะก้าวถึงระดับ กทม.ในวันข้างหน้า. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1999333 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1999333
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วันที่ 22 ธันวาคม 2563 - 13:22 น. 
เลือกตั้ง ท้องถิ่น อ านาจ รัฐราชการรวมศูนย์ ยังกุม ‘ชัยชนะ’ 
 

 
 

ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ.ออกมาเป็นล าดับ และเด่นชัดอย่างยิ่งว่า คน “หน้าเดิม” หรือ “กลุ่ม
เดิม” ยังสามารถยึดครองพื้นที่ได้ 

ไม่ว่าจะเป็นที่ “นครปฐม” ไม่ว่าจะเป็นที่ “ชลบุรี” แม้กระทั่งผู้สมัครที่สวมเสื้อ หรือแนบแน่นอยู่กับพรรคเพ่ือ
ไทย ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นที่อุดรธานี ไม่ว่าจะเป็นที่ร้อยเอ็ด ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงราย ก็ยังจัดได้ว่าอยู่ใน
กลุ่มอันเรียกว่า “บ้านใหญ่” หากนับจากจ านวนผู้ได้รับเลือกใน 76 จังหวัดก็เหมือนกับว่าความพยายามของคณะ
ก้าวหน้า ความพยายามของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สูญเปล่า ไม่ได้ติดไม้ติดมือมาเลย นี่ย่อมเป็นเรื่องที่สามารถ
อธิบายได้จาก 1 จากสภาพเป็นจริงที่ด ารงอยู่ โดยเฉพาะความเป็นจริงที่อ านาจยังเป็นของ “รัฐราชการรวมศูนย์” และ 
1 ความเป็นจริงของสังคมประเทศไทย 

คล้ายกับปรากฏการณ์อันสะท้อนผ่านกระบวนการเลือกตั้ง ส.ส.อย่างเป็นการทั่วไป เมื่อเดือนมีนาคม 2562 จะ
น าสิ่งใหม่ ความหวังใหม่มาให้ นั่นก็คือ ความส าเร็จของพรรคอนาคตใหม่  กระนั้น ในความส าเร็จของพรรคอนาคตใหม่
ที่ได้คะแนนและความนิยมมา 6.3 กว่าล้าน พร้อมกับจ านวน ส.ส. 80 คน อาจชนะพรรคประชาธิปัตย์ อาจชนะพรรค
ภูมิใจไทย แต่ก็ยอมรับว่า จ านวน ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ก็ยังน้อยกว่าของพรรคเพ่ือไทยซึ่งได้มา 136 และพรรคพลัง
ประชารัฐซึ่งได้มา 115 พรรคเพ่ือไทย พรรคพลังประชารัฐ ต่างหากคือกระแส “หลัก” สถานะแห่งความเป็นกระแส
หลักเม่ือประสานเข้ากับพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา จึงยิ่งแสดงออกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ในการเลือกตั้ง “ท้องถิน่” ในเดือนธันวาคม 2563 

ถามว่าความพ่ายแพ้อันปรากฏขึ้นในเดือนธันวาคม 2563 เป็นเครื่องยืนยันความเป็นของปลอมของพรรค
อนาคตใหม่ในเดือนมีนาคม 2562 กระนั้นหรือ มิใช่หรอกความเป็นจริงของพรรคอนาคตใหม่ที่สัมผัสได้ในการเลือกตั้ง
เดือนมีนาคม 2562 คือความเป็นจริงที่พรรคอย่างแนวร่วมสังคมนิยม พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย เคยประสบ 

 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%A0%E0%B8%9B.%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.jpg
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มาแล้วเพียงแต่ว่า 2 พรรคนั้นขาดการสานต่อและต่อเนื่องเท่านั้น กระบวนการเลือกตั้ง ส.ส.อย่างเป็นทางการ

ทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคม 2562 เป็นรากฐานอย่างดี แม้ว่าพรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบ กรรมการบริหารพรรคจะถูกตัดสิทธิ
ทางการเมืองแต่ก็ปรากฏผ่าน 1 พรรคก้าวไกล 1 คณะก้าวหน้า ต้องยอมรับว่า การเข้าสู่พ้ืนที่เลือกตั้งในเดือนธันวาคม 
2563 ของคณะก้าวหน้าต้องประสบกับแรงเสียดทานมากยิ่งกว่าที่พรรคอนาคตใหม่เคยประสบ 
คุณูปการที่ส าคัญก็คือ การได้พบกับความจริงอัน “จริงแท”้ มากยิ่งข้ึน 

ต้องยอมรับว่า การด ารงอยู่ในฐานะอ านาจน าของ “รัฐราชการรวมศูนย์”นั้นเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องที่ลงหลัก
ปักฐานยาวนานมากว่า 100 ปี ผ่านประสบการณ์ 2475 ประสบการณ์ 2516 กระนั้น ด้านหนึ่ง “รัฐราชการรวมศูนย์”
จึงสะสมบทเรียนและความจัดเจนมากมายขณะเดียวกัน ด้านหนึ่ง  ก็ถูกตรวจสอบและท้าทายที่รุนแรงแหลมคมมาก
ยิ่งขึ้นค าถามอยู่ท่ีว่าพลังท่ีท้าทาย และตรวจสอบจะยืนหยัดอย่างต่อเนื่องอย่างไร 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2495422 
 
  

https://www.matichon.co.th/article/news_2495422
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22 ธันวาคม 2563 - 12:47 น. 
"ทอน" รู้ยัง รวมดาว "บ้านใหญ่" ประชาธิปไตยกินได้ 
 

 
 
ผลเลือกตั้งท้องถิ่น สะท้อนประชาธิปไตยกินได้ ระบอบอุปถัมภ์ฝังลึก เขย่ายังไงก็ไม่ล้ม   

หลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ จากสนามเลือกตั้งนายก อบจ. 76 จังหวัด ก็ชัดเจนว่า ผู้ได้รับชัย
ชนะส่วนใหญ่คือ อดีตนายก อบจ. หรือ “คนหน้าใหม่” ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นเจ้าเดิม ด้านหนึ่ง 
แคมเปญ “เขย่าบ้านใหญ่” ของคณะก้าวหน้า ท าให้มีการตื่นตัวและปรับตัวของตัวแทน “บ้านใหญ่” ในสนาม
เลือกตั้ง 

ที่เห็นชัดที่สุดคือ ทีมงานบ้านใหญ่ ไม่ได้ยึดการหาเสียงแบบออฟไลน์อย่างเดียว หากแต่งัดกลยุทธ์การหาเสียง
ออนไลน์มาใช้อย่างจริงจัง การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2562 “บ้านใหญ่” อาจรับมือไม่ทันกับการหาเสียงรูปแบบใหม่ของ
พรรคอนาคตใหม่(พรรคก้าวไกล) แต่การเลือกตั้งท้องถิ่นเที่ยวนี้ ทีมงานนักการเมืองรุ่นเก๋าท างานอย่างเป็น
วิทยาศาสตร์ จึงเอาชนะกระแสคนรุ่นใหม่ได้ วัฒนธรรมการเมืองอุปถัมภ์ยังฝังลึก ทัศนคติของประชาชนไม่เปลี่ยน ส.
อบจ. และนายก อบจ.คือผู้รับใช้ไหว้วานได้ง่าย จึงเลือก “คนใกล้ตัว” เข้าถึง พ่ึงได้ในทุกเรื่อง นี่คือประชาธิปไตยกินได้ 
ที่บรรดาเอ็นจีโอระดับตัวพ่อเคยนิยามไว้ 
บ้านใหญ่ผงาด 

การเลือกตั้งท้องถิ่นที่สมุทรสาคร ด าเนินไปท่ามกลางกระแสข่าวโควิด และผลการเลือกตั้งนายก อบจ. อาจท า
ให้กองเชียร์ม็อบราษฎรช็อกเล็กๆ เมื่อ “ปลัดแต” อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ กลุ่มคนท างาน ได้131,537 คะแนน ทิ้งห่าง
อวยชัย จาตุรพันธ์ คณะก้าวหน้า ที่ได้ 26,463 คะแนน  เมื่อการเลือกตั้ง ส.ส. ช่วงต้นปีที่แล้ว พรรคอนาคตใหม่ สร้าง
เซอร์ไพรส์ ได้ 2 ที่นั่ง และบ้านใหญ่มหาชัย (ตระกูล “ไกรวัตนุสสรณ์”) ในสีเสื้อพรรคชาติไทยพัฒนา พ่ายเรียบทั้ง 3 
เขต ติดกับเมืองมหาชัย สนามเลือกตั้งนครปฐม มีผลการเลือกตั้งคล้ายกัน ตอนเลือกตั้ง ส .ส. คนของบ้านใหญ่สะสม
ทรัพย์ พ่าย 3 เขต ส่วนพรรคอนาคตใหม่มาแรง ได้ 2 ที่นั่ง 

ผลเลือกตั้งนายก อบจ.นครปฐม เหมือนหนังคนละม้วนจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ ได้ 285,051 คะแนน ส่วนคณะ
ก้าวหน้า- ชัชวาล นันทะสาร ได้แค่ 74,868 คะแนน ที่ระยอง บ้านใหญ่บ้านค่าย “นายกช้าง” ปิยะ ปิตุเตชะ อดีต
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นายก อบจ.ระยอง ได้ 158,413 คะแนน ทิ้งห่างคณะก้าวหน้า- สว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ ได้ 61,583 คะแนน  บ้าน
ใหญ่อ่างทอง “ก านันตี๋” สุรเชษ นิ่มกุล อดีตนายก อบจ.อ่างทอง ได้ 81,734 คะแนน ชนะโยธิน เปาอินทร์ คณะ
ก้าวหน้า ได้ 45,637 คะแนน  สนามอยุธยา บ้านใหญ่วังน้อย “ซ้อสมทรง” สมทรง พันธ์เจริญวรกุล อดีตนายก อบ
จ.อยุธยา ได้ 251,939 คะแนน ส่วนวัสพงษ์ วิทูรเมธา คณะก้าวหน้าได้ 90,739 คะแนน ละแวกลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก ทั้ง
สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ปรากฏว่า “บ้านใหญ่” คว้าชัยชนะได้ทุกจังหวัด ลามไปถึงบ้านใหญ่ฝั่ง
ตะวันตก ราชบุรี, กาญจนบุรีและ สมุทรสงคราม บ้านใหญ่ฝั่งตะวันออก ชลบุรี ,จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และ
ปราจีนบุร 
บ้านใหญ่ภาคเหนือ 

เมืองล าปาง มี 2 บ้านใหญ่คือ ล าปางเหนือมี “บ้านสวน” ของ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ล าปางใต้ มี “บ้านดอย
เงิน” ของพินิจ จันทรสุรินทร์ กลางปีนี้ มีข่าว “เจ้าพ่อดอยเงิน” พินิจ จะลงสมัครนายก อบจ.ล าปาง แต่ถึงเวลาจริง 
กลับหายหน้าหายตาไปเฉย เหมือนตอนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง ส่วน “ป๋าโรจน์” ประมุขบ้านสวน หนุนสุนี สมมี เป็น
นายก อบจ.เมืองรถม้า 2 สมัย แต่หนนี้ ดันลูกสาว “หวาน” ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ลงสนาม ได้ 220,284  คะแนน ส่วน
คู่กัดเจ้าเก่า ดาชัย เอกปฐพี ได้ 43,874  คะแนน เพราะไม่มีพ่ีเลี้ยงหนุน ติดกับล าปาง สนามเมืองแพร่ บ้านใหญ่วงศ์
วรรณ ยังแกร่ง อนุวัธ วงศ์วรรณ อดีตนายก อบจ.แพร่ ได้ 140,133 คะแนน ส่วน ”โกลี่” สุภวัฒน์ ศุภศิริ คณะก้าวหน้า
ได้ 48,571 คะแนน ภาคเหนือตอนล่าง ปรากฏว่า นายก อบจ.คนเก่าซุ้มเก่า คว้าชัยได้เกือบทุกสนาม ยกเว้นพิจิตร ที่
เปลี่ยนจากซุ้ม เสธ.หนั่น กลับ มาท่ีบ้านใหญ่ภัทรประสิทธิ์ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/452767 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/452767
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22 ธันวาคม 2563 - 14:46 น. 
ส่อง 4 สนาม "หน่อย" หาเสียง พท.พ่ายเรียบ 
 

 
 
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ "เจ๊หน่อย" ไปอีสาน หาเสียงนายก อบจ. 4 สนาม ผลเพื่อไทยแพ้ราบคาบ 

ควันหลังจากการเลือกตั้งนายก อบจ.ที่ผ่านมา ยังมีเรื่องหนึ่งที่คอการเมืองในภาคอีสานโจษขานไม่จบ
สิ้น กรณี “เจ๊หน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ วิ่งรอกเดินสายช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครนายก อบจ. สังกัดพรรค
เพื่อไทย 4 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ จ.หนองบัวล าภู, จ.ร้อยเอ็ด ,จ.กาฬสินธุ์ และ จ.นครพนม 

ทีมงานคุณหญิงสุดารัตน์ แจกข่าวว่า แม้ตัวคุณหญิงจะได้ลาออกจากประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย และ
สมาชิกพรรคไปแล้ว แต่ผู้สมัครนายก อบจ.หลายจังหวัด ก็วิ่งหาคุณหญิงหน่อยไปช่วยหาเสียง เนื่องจากยี่ห้อคุณหญิง
หน่อย ยังเรียกเรตติ้งจากชาวอีสานได้ เริ่มจากไปช่วย “สมชอบ นิติพจน์” ผู้สมัครนายก อบจ.นครพนม พรรคเพื่อไทย 
และ “วิชัย สามิตร” ผู้สมัครนายก อบจ.หนองบัวล าภู พรรคเพ่ือไทย  ก่อนจะไปช่วย “มังกร ยนต์ตระกูล” ผู้สมัคร
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด กลุ่มเพ่ือไทยร้อยเอ็ด และ “เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล” ผู้สมัครนายก อบจ.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย 
เหมือนมีคนเขียนบท ปรากฏว่า ผู้สมัครนายก อบจ. 4 คน ที่คุณหญิงหน่อยไปช่วยหาเสียงนั้น พ่ายเรียบทั้ง 4 จังหวัด 
 ร้อยเอ็ด 

ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เอกภาพ พลซื่อ ได้ 221,751  คะแนน ชนะมังกร ยนต์ตระกูล อดีตนายก อบจ.
ร้อยเอ็ด ที่ได้ 215,694 คะแนน “มังกร” ลงสนามในกลุ่มร้อยเอ็ดเพ่ือไทย และพ่ีเขย-เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ อดีต ส.ส.
ร้อยเอ็ด ได้เคลียร์ผู้ใหญ่ในพรรค จนได้ใช้โลโก้พรรคเพ่ือไทย เศกสิทธิ์ยังติดต่อให้ “คุณหญิงสุดารัตน์” มาช่วยหาเสียง 
เพ่ือยืนยันความเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ถึง 2 รอบ นอกจากนั้น พงษ์เทพ เทพกาญจนา ,ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง และ
จาตุรนต์ ฉายแสง ยังมาช่วยหาเสียงอีก แต่ก็พ่ายคู่แค้นเจ้าเก่าตระกูล “พลซื่อ” ส่วนเอกภาพได้รับชัยชนะ เพราะ
ร่วมมือกับตระกูล “จุรีมาศ” จัดทัพยึด อบจ.ร้อยเอ็ด 
 
นครพนม 

ผลเลือกตั้งนายก อบจ.นครพนม ศุภพานี โพธิ์สุ กลุ่มนครพนมร่วมใจ ได้ 161,933 คะแนน ชนะ สมชอบ นิติ
พจน์ อดีตนายก อบจ.นครพนม ที่ได้ 110,596 คะแนน พรรคเพ่ือไทย สมชอบ ย้ายมาสังกัดเพ่ือไทยก่อนวันสมัครรับ
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เลือกตั้งไม่ได้กี่วัน จึงขอให้ “คุณหญิงสุดารัตน์” มาเดินหาเสียงให้เป็นคนแรก และช่วงโค้งสุดท้าย คุณหญิงมาขึ้นเวที
ปราศรัยหลายอ าเภอ สุดท้าย “สมชอบ” ก็พ่าย “ขวัญ” ลูกสาว “ครูแก้ว” ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ กระแส
พรรคเพื่อไทย กระแสสุดารัตน์ ไม่ช่วยสมชอบให้สมหวัง 
 หนองบัวล าภู 

ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งนายก อบจ.หนองบัวล าภู วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ กลุ่มรักหนองบัว 
ได้ 95,899 คะแนน ชนะ วิชัย สามิตร พรรคเพ่ือไทย ได้ 49,151 คะแนน คุณหญิงสุดารัตน์ ตั้งใจมาหาเสียงช่วยวิชัย 
สามิตร อดีต ส.ส.หนองบัวล าภู ถึงสองครั้ง ด้วยความสนิทสนมกับพิษณุ หัตถสงเคราะห์ อดีต ส.ส.หนองบัวล าภู ซึ่งเป็น
กุนซือทีม ส.ส.วิชัย การเดินทางมาหาเสียงที่หนองบัวล าภูของคุณหญิงหน่อย ค่อนข้างเอิกเกริก ราวกับการเสียงเลือกตั้ง 
ส.ส. ส่วนผู้ชนะอย่าง “ดร.บุ๋ม” วุฒิพงษ์ ศิริสถิต ได้รับการสนับสนุนจาก นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์ อดีตนายก อบจ.
หนองบัวล าภู 3 สมัย 
กาฬสินธุ์ 

ผลคะแนนนายก อบจ.กาฬสินธุ์ อย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า ชานุวัฒน์ วรามิตร กลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้ 
ได้ 230,475 คะแนน ชนะ เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล พรรคเพื่อไทย ที่ได้ 198,430 คะแนน 
“ไข่มุก” เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล เป็นลูกสาว ยงยุทธ หล่อตระกูล อดีตนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ที่มี ส.ส.เมืองน้ าด า พรรค
เพ่ือไทยหนุนมาทุกสมัย คุณหญิงหน่อยมาช่วยหาเสียงให้เฉลิมขวัญ 2 รอบ โดยอ้างว่า รู้จักกับยงยุทธ หล่อตระกูล มา
นานแล้ว ส่วนชานุวัฒน์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พลังประชารัฐ ทายาทชะม้อย วรามิตร อดีตนายก อบจ.กาสินธุ์ ได้รับการ
สนับสนุนจากอดีตผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรคภูมิใจไทย ,พรรคพลังประชารัฐ และพรรคประชาธิปัตย์ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/452791 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/452791
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22 ธ.ค. 2563-15:22 น. 
บทบาทคณะก้าวหน้า จากจุดแพ้กับการปักธง "รัฐราชการรวมศูนย์" 

 
 

FootNote:บทบาทคณะก้าวหน้า จากจุดแพ้กับการปักธง "รัฐราชการรวมศูนย์" 
ภายในการออกมาขอโทษต่อประชาชนของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ที่ไม่สามารถ

ผลักดันให้ผู้สมัครในนามคณะก้าวหน้าได้รับเลือกเป็นนายกอบจ.ทั้ง 42 จังหวัด ได้รับการขานรับอย่างคึกคักและ
กว้างขวาง ทั้งท่ีออกมาแสดง ความเห็นอกเห็นใจ ทั้งท่ีออกมาเยาะเย้ยถากถาง นี่ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาอย่างปกติในทาง
การเมือง ในสภาพที่คณะก้าวหน้าหากนับจุดเริ่มต้นจากพรรคอนาคตใหม่ที่เพ่ิงเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง ส.ส.อย่างเป็น
การทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ก็ต้องถือว่าหน้าใหม่อย่างยิ่ง ทั้งเป็นหน้าใหม่ที่ต้องเผชิญกับกระบวนการเสียดทาน
ในทาง การเมืองอย่างร้อนแรงนับแต่เสนอตัวเข้ามาเมื่อปี 2561 ก็ถูกต้อนรับน้องใหม่อย่างดุเดือดและรุนแรง ดุเดือด
ด้วยขบวนการต่อต้านหลากหลายรูปแบบ รุนแรงกระทั่งมีการเรียกร้องและน าไปสู่การยุบพรรคในเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 

การเข้าสู่การเลือกตั้ง"ท้องถิ่น"จึงต้องฝ่าด่านอย่างยากล าบาก ภายในความพ่ายแพ้ที่ผู้สมัครนายกอบจ.ทั้ง 42 
จังหวัดไม่ได้รับเลือกเลยแม้แต่รายเดียว แต่ภายในความพ่ายแพ้นั้นก็มิได้ความพ่ายแพ้อย่างชนิดหมดรูป  เมื่อน าผล
คะแนนที่ได้จากการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 มาเปรียบเทียบกับเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็จะเห็นได้ชัด ใน 
42 จังหวัดในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 มีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 19 ล้านคนพรรคอนาคตใหม่ได้ 15 ล้านกว่าคะแนน
คิดเป็นร้อยละ 16.2 ใน 42 จังหวัดในการเลือกตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2563 มีผู้ มาใช้ สิทธิ์กว่า 15 ล้านคนคณะก้าวหน้า
ได้ 2 ล้านกว่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ 17 เท่ากับเป็นตัวเลขที่เพ่ิมมากยิ่งข้ึนบนฐานเดียวกัน 
ยิ่งกว่านั้นภายใน 42 จังหวัดนี้ผู้สมัครสมาชิกอบจ.ยังได้รับเลือกเข้ามาถึง 55 คนใน 18 จังหวัด นี่ย่อมเท่ากับเป็น"หน่อ
อ่อน"ที่วางเอาไว้อย่างมีนัยส าคัญ 

หากมองผ่านตัวบุคคลก็ถือได้ว่าคณะก้าวหน้าไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย แต่หากมองผ่านกระบวนการ
ในทางความคิดคณะก้าวหน้าก็ประสบความส าเร็จ เป็นความส าเร็จที่วางหน่ออ่อนในทางความคิดว่าด้วย "รัฐราช การรวม
ศูนย์"เอาไว้อย่างเป็นที่รับรู้กันทั่วไป ความคิด"ทวงคืน"อ านาจจาก"รัฐราชการรวมศูนย์"ดังกึกก้อง 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5582804 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5582804
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/FootNote-15.jpg
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วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13:28 น. 
บทสรุปเลือกตั้ง อบจ.พรรค รบ.ดีล‘บ้านใหญ’่เข้าวิน-‘ชินวัตร’ยังขลัง-ปชป.เอาคืนภาคใต้? 

 

 
 

“...ปฏิเสธไม่ได้ว่า ชัยชนะของฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลมาจากการดีลกับ ‘บ้านใหญ่’ ในแต่ละท้องที่ ตั้งแต่ช่วง
รัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เม่ือปี 2557 ผูกสัมพันธ์เรื่อยมาจนกระทั่งก่อนการเลือกตั้ง 
ส.ส. ปี 2562 ที่มีข่าวสะพัดว่า ‘บิ๊ก ๆ’ เข้าพบ-กินข้าว-ตีกอล์ฟกับบรรดา ‘บ้านใหญ่’ ในหลายจังหวัด เกิดการ 
‘พลิกขั้ว-ย้ายข้าง’ กับระนาว?...” 

เรียกได้ว่ารู้ผลอย่างไม่เป็นทางการไปแล้วครบ 76 จังหวัด ส าหรับผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา 

การชิงชัยกันระหว่างการเมืองภาพใหญ่ 3 ฝ่าย ได้แก่ พรรคร่วมรัฐบาล พรรคฝ่ายค้าน และคณะก้าวหน้า 
บทสรุปคือ พรรคร่วมรัฐบาล ‘กินขาด’ ซิวชัยชนะไปได้ค่อนประเทศ ส่วนพรรคฝ่ายค้านคือเพ่ือไทย ได้ 9 ที่นั่งนายก 
อบจ. จากที่ส่งลงไป 25 จังหวัด ส่วนคณะก้าวหน้า ‘แห้ว’ ไม่ได้เก้าอ้ีนายก อบจ.แม้แต่แห่งเดียว แต่ยังได้ ส.อบจ. 
ปลอบใจรวม 57 รายใน 20 จังหวัด จากที่ส่งไปทั้งหมด 42 จังหวัด ถือว่าไม่เลวส าหรับกลุ่มการเมืองที่ลงเลือกตั้ง
ท้องถิ่นครั้งแรก อย่างไรก็ดีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ไลฟ์สดตอบค าถามสื่อมวลชนยอมรับว่า 
การพูดเรื่องปฏิรูปสถาบันฯ ‘มีผลกระทบ’ ในการตัดสินใจลงคะแนนให้คณะก้าวหน้าในการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งที่ผ่านมา  

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ชัยชนะของฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลมาจากการดีลกับ ‘บ้านใหญ่’ หรือตระกูลการเมืองที่ทรง
อ านาจ-บารมี-อิทธิพลในแต่ละท้องที่ ตั้งแต่ช่วงรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เม่ือปี 2557 
ผูกสัมพันธ์เรื่อยมาจนกระทั่งก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 ที่มีข่าวสะพัดว่า ‘บิ๊ก ๆ’ เข้าพบ-กินข้าว-ตีกอล์ฟกับ
บรรดา ‘บ้านใหญ’่ ในหลายจังหวัด เกิดการ ‘พลิกขั้ว-ย้ายข้าง’ กับระนาว? 

เกมของฝ่ายรัฐบาลในการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ อย่างที่ทราบกันว่า หลายพ้ืนที่ไม่ได้ส่งคนของ
พรรคใดพรรคหนึ่ง แต่เป็นการหารือและ ‘แพ็ค’ รวมกันแล้วว่า พ้ืนที่ใดจะส่งใครลง โดยคนที่เหลือจะหลีกทางให้ เพ่ือ
จะได้ไม่แย่งคะแนนกันเอง และชนกับฝ่ายค้านได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ยกตัวอย่างพ้ืนที่ จ.นครราชสีมา ที่มี ‘บ้าน
ใหญ่’ หลายบ้านแต่สุดท้ายพรรคร่วมรัฐบาลหารือกันแล้ว ‘บ้านใหญ่’ อ่ืน ๆ หลีกทางให้ และตัดสินใจส่งนางยลดา  
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หวังศุภกิจโกศล ภริยานายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ ของพรรคภูมิใจไทย ลงสมัคร จนได้รับชัยชนะ

ท่วมท้น เป็นต้น 
ภายหลังการเลือกตั้ง อบจ. พรรคเพ่ือไทย โดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย แถลงถึง

ความพอใจแม้จะได้เก้าอ้ีนายก อบจ. 9 จังหวัด จากที่ส่งลง 25 จังหวัด เท่ากับว่าได้รับชัยชนะราว 40% โดยเฉพาะโซน
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางแห่ง 

ชัยชนะส าคัญของพรรคเพื่อไทยหนีไม่พ้นพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ที่ 2 พี่น้องตระกูล ‘ชินวัตร’ ซึ่งหลบหนีค า
พิพากษาศาลฎีกาฯอยู่ในต่างประเทศ ถึงขนาดต้องออกแรงมาช่วยหาเสียง เนื่องจากเกรงว่า ‘บ้าน’ จะถูกตีแตก
โดย ‘อดีตคนเคยรัก’ จนสุดท้ายนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรืออดีต ส.ว.ก๊อง จากเพื่อไทยได้รับชัยชนะ ส่วนนายบุญ
เลิศ บูรณุปกรณ์ หรือพ่อเลี้ยงโต๊ะ อดีตนายก อบจ.เชียงใหม่ 2 สมัย พ่ายแพ้ไปประมาณ 50,000 คะแนน 

ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลที่พรรคพลังประชารัฐแท็กทีมกับพรรคภูมิใจไทย แม้ไม่ส่งโควตาในนามพรรค แต่ชื่อของ
ผู้สมัครนายก อบจ.ต่างคุ้นหู-ผ่านตาเป็น ‘คนคุ้นเคย’ กันอย่างดี และได้รับชัยชนะอย่างน้อย 20 จังหวัด โดยเกือบ
ทั้งหมดอยู่ภายใต้บารมีของ ‘บ้านใหญ่’ เช่น จ.ก าแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร พ่ีชายนายวราเทพ รัตนากร แกนน า
พรรคพลังประชารัฐ จ.พะเยา นายอัครา พรหมเผ่า น้องชาย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ แกนน า
พรรคพลังประชารัฐ จ.ราชบุรี นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา สามีนางบุญยิ่ง 
นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ 1 แกนน ากลุ่ม ‘มัชฌิมา’ 

จ.สุโขทัย นายมนู พุกประเสริฐ พ่ีชายนางอนงค์วรรณ เทพสุทิน ภริยานายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม 
แกนน าพรรคพลังประชารัฐ จ.ชัยนาท นายอนุสรณ์ นาคาศัย น้องชายนายอนุชา นาคาศัย รมต.ส านักนายกฯ แกนน า
พรรคพลังประชารัฐ จ.เพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสด อดีตนายก อบจ.เพชรบูรณ์ 5 สมัย สายตรง ‘กลุ่มเพชรบูรณ์’ 
ของนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง จ.นครปฐม นายจิราวัฒน์ สะสมทรัพย์ บุตรชายนายไชยา สะสมทรัพย์ อดีต รมต.
หลายสมัยผู้ล่วงลับ และย้ายพรรคมาอยู่ชาติไทยพัฒนาช่วงเลือกตั้งปี 2562 เป็นต้น 

อย่างไรก็ดีในเกือบทุกจังหวัดของไทย พรรคร่วมรัฐบาลจะแพ็คทีมส่งผู้สมัครลงเพียงรายเดียว แต่ในโซน
ภาคใต้นั้น มีหลายจังหวัดที่พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งพ่ายแพ้อย่างหมดรูปในช่วงเลือกตั้งปี 2562 ได้เวลากลับมาทวง
คืนเก้าอ้ีท้องถิ่น เห็นได้ชัดคือใน จ.สงขลา ที่ ‘ผู้การชาติ’ พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล แกนน าพลังประชารัฐภาคใต้ 
และเพื่อนร่วมรุ่น ตท.12 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ชิงชัยกับว่าที่ ร.ต.ไพเจน 
มากสุวรรณ์ จากพรรคสีฟ้า สุดท้าย ‘ผู้การชาติ’ พ่ายแพ้ไป 

ส่วนที่ จ.นครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช มารดานายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค
ประชาธิปัตย์ ซิวชัยชนะไปจากนายอ านวย ยุติธรรม น้องชายนายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลัง
ประชารัฐ เป็นต้น  
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อาจเรียกได้ว่าเป็นการ ‘Strike Back’ ของพรรคประชาธิปัตย์ กู้หน้าความเป็น ‘พรรคภาคใต้’ กลับคืนมา

อีกครั้ง? 
บีบีซีไทย รายงานข้อมูลเชิงสถิติการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ไว้น่าสนใจ เช่น มีอย่างน้อย 34 จังหวัดที่ประชาชนยัง

เลือก นายก อบจ. ‘หน้าเดิม’ ให้ท าหน้าที่ต่อ และมีบางแห่งที่ ‘พลิกโผ’ หน้าใหม่โค่นหน้าเดิม เช่น จ.ปทุมธานี พล.ต.ท.
ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีต ผบช.น. คว้าชัยชนะแบบฉิวเฉียดจากนายชาญ พวงเพ็ชร์ อดีตนายก อบจ.ปทุมธานี 3 สมัย 
ส่วน จ.นครพนม น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ บุตรสาวนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 จากภูมิใจไทย ชนะ
นายสมชอบ นิติพจน์ อดีตนายก อบจ.นครพนม 2 สมัยจากเพ่ือไทยลงได้ เป็นต้น  
ทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบจ. ครั้งแรกในรอบ 8 ปี อย่างไรก็ดีคงต้องรอผลคะแนนอย่าง
เป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่คาดว่าจะเผยแพร่ในวันที่ 22 ธ.ค. 2563 อีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/94413-isranewss-139.html 
 
  

https://www.isranews.org/article/isranews/94413-isranewss-139.html
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วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - 09:19 น. 
พรรคทักษิณ คณะธนาธร สะสมแต้มการเมือง หลุดเป้าเก้าอี้นายก อบจ. 
 

 
 

กลายเป็นว่าศึกเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา 
พลิกล็อกแฟนคลับคณะก้าวหน้าของ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” และคณะ ที่ส่ง 42 ผู้สมัครชิงชัยเก้าอ้ีนายก อบจ. แต่
ผลลัพธ์ที่ออกมาคอื 0 ที่นั่ง สวนทางกับ “บ้านใหญ-่ตระกูลการเมือง” ที่หลายแห่งยังปักหลัก ยึดเก้าอ้ี-อ านาจ ได้อย่าง
เหนียวแน่น ท าให้ยุทธศาสตร์ “ล้มบ้านใหญ่” ของ “คณะก้าวหน้า” ไม่ประสบผลส าเร็จ  

“ธนาธร” แถลงยอมรับความพ่ายแพ้ว่าเราไม่สามารถช่วงชิงต าแหน่งนายก อบจ.ได้เลยสักจังหวัด พวกเรา
ตั้งใจท างาน และตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าแม้มีปัจจัยอ่ืนมากมาย แต่ปัจจัยส าคัญที่สุดคือการท างานของพวกเราที่ยัง
ท างานไม่หนักพอ ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ขอโทษประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง แม้ว่าต าแหน่ง  นายก อบจ.ไม่
สามารถช่วงชิงมาได้ ซึ่งเราผิดหวังและเสียใจ แตไ่ม่หมายความว่าเราไม่ประสบความส าเร็จใด ๆ เลย 
เราสามารถได้รับคะแนนทั้งหมด 2,670,792 คะแนน และนอกจากนี้ได้ช่วงชิงต าแหน่งสมาชิกสภา อบจ. 57 คนใน 20 
จั ง ห วั ด  แล ะมี ส่ ว น ร่ ว มผลั ก ดั น  ขั บ เ คลื่ อ น ให้ สั ง คม ไทย ได้ รั บ รู้ ค ว ามส า คั ญ  บทบาทหน้ า ที่  อบจ .   
“ธนาธร” เปรียบเทียบคะแนนเลือกตั้งปี 2562 ของพรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนน 3,183,163 คะแนน จากผู้ใช้สิทธิ 
19,629,451 คน กับคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ.ของคณะก้าวหน้า 2,670,798 คน จากผู้ใช้สิทธิ 15,730,841 คน 

“ดูจ ำนวนคะแนนเรำได้รับคะแนนดิบน้อยลงจำกกำรเลือกตั้งปี 2562 แต่เมื่อดูคะแนนเปอร์เซ็นต์ เรำได้รับ
คะแนนนิยม 17% เทียบกับคะแนนนิยมของพรรคอนำคตใหม่ 16.2% คะแนนนิยม 1 ปีกว่ำไม่ได้ลดลงเลย แต่เป็นที่รู้
กันว่ำคะแนนเลือกตั้งนำยก อบจ.ไม่มีกำรเลือกตั้งนอกรำชอำณำจักร เลือกตั้งนอกเขตผลคะแนนไม่ต่ำงกันเลย นอกจำก
คะแนนไม่ต่ ำลงแล้ว ภำยใต้ข้อจ ำกัดเช่นนี้ เรำยังรักษำฐำนคะแนนได้ถึง 17%” 

ส่วน “พรรคเพื่อไทย” ที่ประเดิมส่งผู้สมัครในนามพรรคครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 25 คน แต่คะแนนที่ได้
ออกมากวาดนายก อบจ.ได้ 9 ที่นั่ง รวมกับ 2 ผู้สมัคร ปทุมธานี และ ผู้สมัครสกลนคร ที่สมัครในนามกลุ่ม แต่ขอใช้โล
โก้พรรค เป็น 11 ที่นั่ง  
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สนามที่ดุเดือดที่สุดคือ สนามเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นศึกสายเลือดคนเพื่อไทย เครือข่ายทักษิณ 
ชินวัตร เพราะพรรคเพื่อไทยส่ง นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร อดีต ส.ว.เชียงใหม่ ซึ่งมีสายสัมพันธ์กับ  

“เยาวภา วงศ์สวัสดิ์” น้องสาวทักษิณ ชินวัตร สู้ศึกกับ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนายก อบจ.เชียงใหม่ 
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ซึ่งเป็นซุ้มการเมืองที่ผูกติดกับ “พรรคทักษิณ” มาตั้งแต่ไทยรักไทย พลังประชาชนและเพ่ือไทย 
ปรากฏว่ า  สงครามเสื้ อคลุ มสี แดงแต่ ต่ า ง เฉด จบลงที่  ส . ว .ก๊อง  “พิชั ย”  เข้ าวิน  ล้ มแชมป์ เก่ า  “บุญ
เลิศ” และ “ทักษิณ” ยังมนต์ขลังในการเรียกคะแนนเลือกตั้ง หลังทุ่มทุนสร้างอัดคลิป-ส่งจดหมาย อ้อนชาวเชียงใหม่
ให้เลือก “พิชัย” แต่ในภาพรวม เพื่อไทย-ก้าวหน้า ยังหลุดเป้าไปไกล 
ก้าวหน้าวางยุทธศาสตร์พลาด 

“สติธร ธนานิธิโชติ” ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ผู้เกาะติดเชิงลึก
เลือกตั้งท้องถิ่น วิเคราะห์ทุกปรากฏการณ์ เริ่มจากสาเหตุ “คณะก้าวหน้า” ไม่สามารถล้ม “บ้านใหญ่” ได้แม้แต่
จังหวัดเดียวว่า ท้องถิ่นเป็นเรื่องคอนเน็กชั่นในจังหวัด ถ้าบิลด์กระแสได้ไม่เท่าเลือกตั้งใหญ่ 2562 คณะก้าวหน้าก็ไม่มี
ทางไปชนะบ้านใหญ่ได้ 

“รอบนี้ต้องยอมรับ ก้ำวหน้ำบิลด์กระแสไม่ขึ้นเหมือนเลือกตั้งในระดับชำติ แต่ไปสร้ำงกระแสในจังหวัดแทน 
ท ำให้เรำไม่เห็นจุดแข็งเดิมของอนำคตใหม่ คือ ใช้ยุทธวิธีโซเชียลมีเดียแบบแมส ไม่ใช่เจำะเฉพำะพ้ืนที่เหมือนตอน
เลือกตั้งนำยก อบจ. เพรำะถ้ำไม่ไปตำมเพจคณะก้ำวหน้ำก็จะไม่รู้ว่ำนำยธนำธรปรำศรัยอะไรบ้ำง” 
“คณะก้ำวหน้ำอำจไปเล่นเกมผิดตำมเกมบ้ำนใหญ่ ที่ไล่เคำะประตูหำเสียง แทนที่จะเป็นสร้ำงกระแสในออนไลน์ ยิง
แบบหว่ำนแห เพ่ือกระตุกให้คนอยำกกลับบ้ำนไปเลือกคณะก้ำวหน้ำ แบบกำรเลือกตั้งใหญ่ ที่แม้คนไม่รู้จักผู้สมัครแต่ก็
ยังไปเลือก” 
“ดังนั้นเมื่อไม่ได้เป็นกระแสบวก จึงกลำยเป็นกระแสลบแทน และได้กระแสเฉพำะคนในเมือง กำรที่คณะก้ำวหน้ำลงไป
พ้ืนที่ที่ตนเองเข้ำถึง แล้วเห็นคนตอบรับจึงรู้สึกว่ำคะแนนดี แต่พอหัวไร่ปลำยนำก็ไม่มีคะแนนก้ำวหน้ำ เพรำะเข้ำไม่ถึง
ชำวบ้ำน” 
แพ้แต่กวาดคะแนนตกน้ า 

แต่ “สติธร” กระตุกให้คิดว่า ไม่ควรไปสมน้ าหน้า “คณะก้าวหน้า” เพราะให้ไปดูคะแนนที่ได้มาของคณะ
ก้าวหน้า หากน าคะแนนนายก อบจ. 42 จังหวัด มาค านวณตามสูตรเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม ตอนเลือกตั้งปี 2562 
จะได้คะแนนตกน้ าจ านวนมาก เช่น นนทบุรี ตอนเป็นพรรคอนาคตใหม่ ผู้สมัครอนาคตใหม่ได้คะแนน 1.6 แสนคะแนน 
เลือกตั้ง อบจ.ได้คะแนน 1.3 แสนคะแนน โดยคะแนนที่หายไปแค่ 2.5 หมื่นคะแนน ทั้งจังหวัด ต่างจากเพ่ือไทย ที่
เลือกตั้งใหญ่ได้ 1.9 แสนคะแนน ส่วนเลือกตั้งนายก อบจ.ก็ได้ 1.9 แสนคะแนน เกณฑ์มาเต็มที่แล้ว ส่วนผู้สมัครอีกราย
จากพรรคพลังประชารัฐ ตอนเลือกตั้งใหญ่ได้ 1.6 แสนคะแนน คือ นายฉลอง เรี่ยวแรง แต่เลือกตั้งนายก อบจ.ได้แค่ 6 
หมื่นคะแนน ไม่มีคะแนนพรรคเข้ามาช่วย 
“ดังนั้น คณะก้ำวหน้ำแพ้แต่สำมำรถหวังอนำคตในจังหวัดนนทบุรีได้เลย แม้ไม่ได้ชนะเขตเหมือนเดิมแต่ได้คะแนนตกน้ ำ
จ ำนวนมำก” 
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“ในการเลือกตั้งใหญ่ คณะก้าวหน้าซึ่งเป็นอนาคตใหม่เดิม มีคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า คะแนนกระแส แต่การ
เลือกตั้งนายก อบจ.กระแสไม่เกิด ท าให้มีแค่คะแนนของคนที่อยู่ในจังหวัดบวกคนกลับบ้านนิดหน่อย แต่สิ่งที่น่า
ตกใจ เป็นคะแนนภายในจังหวัดแล้วเยอะขนาดนี้ คนอ่ืนที่เป็นหัวคะแนนก าลังถูกท้าทายอย่างหนัก” 
“ถ้ำคนกลับบ้ำนมำเยอะ ๆ มีเลือกตั้งล่วงหน้ำ เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด กระแสของคณะก้ำวหน้ำจะขนำดไหน เมื่อถึง
กำรเลือกตั้งครั้งหน้ำยังเป็นกำรเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม ทุกคะแนนมีควำมหมำย ทุกพรรคก็ไม่มีใครยอมใครอยู่
แล้ว ดังนั้น เมื่อมองไปข้ำงหน้ำจึงเป็นโจทย์ใหญ่ของกำรเมืองระดับชำติ ถ้ำกลัวคณะก้ำวหน้ำ-ก้ำวไกล ก็ต้องแก้กติกำ
ก่อน เพรำะถ้ำคะแนนออกมำอย่ำงนี้ถือว่ำเหนื่อย” 
ล้มบ้านใหญ่ ใช้ไม่ได้ในชีวิตจริง 

สาเหตุที ่“คณะก้าวหน้า” มักใช้วาทกรรม “ล้มบ้านใหญ่” แต่กลับไม่ได้ผลในชีวิตจริง “สติธร” กล่าวว่า เป็น
เพราะบ้านใหญ่ไม่ได้อยู่เฉย ๆ กินบุญเก่า บ้านใหญ่เขาปรับตัวไปไกลเช่นกัน กลุ่มการเมืองที่เรียกบ้านใหญ่ หรือกลุ่ม
การเมืองที่ครองพ้ืนที่อย่างยาวนาน 3 สมัย 5 สมัย เขามีผลงานจับต้องได้หมด คณะก้าวไกลจะเอาอะไรไปล้มกลุ่มนี้ 
“คนที่เป็นนายก อบจ. 3 สมัย 5 สมัย เขาก็ท างานหนักในการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ท าให้คนรู้จัก ไม่ใช่เป็น
บ้านใหญ่เฉย ๆ ที่ปิดรั้วแน่นแล้วคนเข้าไปไม่ได้ แต่คือ 365 วันของชาวบ้าน ที่ต้องไปลงพื้นที่ อีกทั้งต้องคิดถึงการ
บริหารแนวใหม่ ๆ เพราะระบบราชการที่ตั้งเกณฑ์ให้รางวัล อบจ.แต่ละท้องที่ก็ต้องล่ารางวัล ท าให้ปรับตัว นายก 
อบจ.ต้องคิดนโยบายใหม่  ๆให้ทันต่อโลกเปลี่ยน เช่น บ้านใหญ่สมุทรปราการก็มีเรื่องอีสปอร์ต” 

“สติธร” มองว่า ข้อกล่าวหาว่าบ้านใหญ่ผูกขาด-ผลประโยชน์ทับซ้อน และทุจริต ก็ไม่อาจท าให้ “บ้านใหญ่” 
สะเทือน เพราะเป็นเรื่องปกติ เหมือนซื้อเสียงซึ่งมีคนให้และมีคนรับ และคนรับก็ชอบ คนให้จึงต้องให้ 
“เช่นเดียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนถ้าท าแล้วมีประโยชน์ ก็เหมือนกับนโยบายประชานิยม เช่น ท าโครงการที่ดูแล
คนแก่ แล้วคนแก่แฮปป้ี มีกิจกรรมให้ท า มีการรักษา มีคนดูแลเวลาเจ็บป่วย ถ้าตัวนายก อบจ.ใช้บริษัทที่ครอบครัว
ต น เ อ ง ไ ป ล ง ทุ น  แ ต่ ถ้ า ค น ไ ด้ ป ร ะ โ ย ช น์  ค น ก็ ไ ม่ ส น ใ จ เ รื่ อ ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ ซ้ อ น ” 
“เพราะไม่ใช่คอร์รัปชั่นแบบโบราณที่กินเปอร์เซ็นต์ในโครงการก่อสร้าง แต่เป็นประชานิยมแบบทักษิณ ชินวัตร ที่
นโยบายโดนใจคน คนได้ประโยชน์ แม้เอกชนที่มาลงทุนจะเอ้ือประโยชน์กับนายก อบจ. เป็นพฤติกรรมที่เลียนแบบ
กันมาตั้งแต่ยุคไทยรักไทย เพราะทุกคนก็ท าตัวเป็น ‘ทักษิณน้อย’ กันหมด” 
บ้านใหญ่ลอยล า 

“สติธร” มองว่า ที่การเมือง “บ้านใหญ่” คัมแบ็กกลับมา เพราะคนออกไปเลือกตั้งน้อยตามคาด เช่นเดียวกับ
ตอนเลือกตั้งนายก อบจ. ตอนปี 2555-2556 จึงเป็นเสียงจัดตั้ง เป็นคนที่อยู่ในจังหวัด คนที่อุปถัมภ์ค้ าจุนกันในจังหวัด 
เห็นหน้าค่าตากัน รู้ว่าผู้สมัครนายก อบจ.คนนี้ท าอะไรให้จังหวัด ไปงานบวช งานศพ งานแต่งงาน ดูแลเรื่อง
ชีวิตประจ าวัน เวลามีปัญหาฝนตกหนัก น้ าท่วมขัง โผล่หน้ามาตลอด ถึงเวลาแจกของก็มาทันที หรือเอารถสูบน้ ามา
ทันที พอเดือดร้อนทรัพยากรของท้องถิ่นที่มีอยู่ก็ขนมาจัดการปัญหาทันที คนไม่หายหน้า ถึงเวลาเลือกตั้ง ผู้สมัครเดิน
มาขอคะแนนถึงบ้าน ชาวบ้านก็ให้ 
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มนต์ขลัง ทักษิณ ยังไม่เสื่อม 
ส่วนเขตช้างชนช้างในสนามเลือกตั้ง อบจ. จ.เชียงใหม่ สติธรพลิกคะแนนดูแล้วพบว่า  “สู้กันหนัก” จนถึง

ชั่วโมงประกาศชัยชนะ เมื่อ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร จากเพ่ือไทย ชนะคะแนน นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนายก 
อบจ.เชียงใหม่ 310,000 ต่อ 260,000 คะแนน 
“กลุ่มนำยบุญเลิศเอำคะแนนที่อยู่ฝ่ำยพรรคพลังประชำรัฐมำรวม ก็ยังได้แค่นี้ เพรำะกลุ่มที่ลงสมัครนำยก อบจ.ที่อยู่
ฝ่ำยพรรคพลังประชำรัฐ คะแนนหำยไปทั้งหมด เหลือแค่คะแนนไม่ก่ีหมื่น หำกเปรียบเทียบคะแนนเลือกตั้งนำยก อบจ.
เมื่อ 6 ปีก่อนที่พรรคเพ่ือไทยแข่งกันเอง 2 ฝ่ำยก็มีคะแนนรวมกันอยู่ที่ 6 แสนคะแนน ดังนั้น เมื่อถึงครำวเลือกตั้งนำยก 
อบจ.ในปัจจุบัน จึงเป็นกำรตัดสินกันระหว่ำงคนเพ่ือไทยด้วยกันเองว่ำจะเชื่อทักษิณ หรือไม่ หรือเชื่ออดีตนำยก อบจ.” 
สุดท้าย “แบรนด์ทักษิณถือว่ายังขายได้ แต่ศักดิ์สิทธิ์ที่เหนื่อย” 
ส่วนการที่พรรคเพ่ือไทย ส่งคนลงสมัคร 25 เขต แต่ได้เพียง 11 ที่นั่งนั้น “สติธร” มองว่า “เสมอตัว” เพราะก่อนการ
เลือกตั้งท้องถิ่นครั้งก่อนๆ ผู้สมัครในสายเพื่อไทยก็แพ้ ภูมิใจไทยบ่อยแต่คนที่ไม่ส่งในนามพรรคแต่ใช้ฐานเสียงพรรคก็ยัง
ชนะ 
แต่เพื่อไทยมักจะกั๊กในสนามท้องถิ่นท าให้คนของพรรคภูมิใจไทยได้เปรียบ อบจ.มาหลายพื้นที่ และคนของภูมิใจ
ไทยก็ส าเร็จได้ตามเป้า 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-578865 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-578865
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23 ธันวาคม 2563 
"4 จังหวัด"วัดบารมี “สุดารัตน์” ในจังหวะสร้างพรรคใหม่ 
 

 

 
ผลเลือกตั้ง อบจ.ที่ไม่ต่างกับสนาม ส.ส.ระดับชาติ จึงอาจเป็นตัวช้ีวัดบารมีและกระแสที่คุณหญิงสุดารัตน์ ก าลังเริ่ม
นับหนึ่งในการตั้งพรรคใหม่ หากจะก้าวออกจากเซฟโซนพื้นที่ กทม.     

แม้ฉากหน้า พรรคเพื่อไทย (พท.) จะออกตัวว่าการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งผู้สมัคร
ที่พรรคเพ่ือไทยให้การสนับสนุน 25 จังหวัด คว้าชัยมาได้ 9 จังหวัด ถือว่าประสบความส าเร็จ แต่ฉากหลังบรรดา “ทีม
ยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย” ไม่พอใจกับตัวเลขดังกล่าว เพราะ 25 จังหวัดที่พรรคเพ่ือไทยตัดสินใจส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอ้ี
นายก อบจ. ถือเป็นพ้ืนที่ฐานเสียงที่เข้มแข็ง และคัดสรรมาอย่างดี ไม่ใช่ส่งมาเพ่ือเตรียมใจแพ้ แต่ส่งมาเพ่ือคว้าชัย ยิ่ง
ยี่ห้อ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่งไม่อยากแพ้คู่แข่ง ทว่าบรรยากาศภายในพรรคเพ่ือไทย ก่อนจะถึงวันกา
บัตรเลือกตั้งนายก อบจ. เกิดความระหองระแหง  “ทีมบริหารชุดใหม่” ไม่แฮปปี้ที่  ผู้สมัครบางพ้ืนที่ ติดต่อ
ให้ “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ” อดีตประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค ลงพื้นที่ช่วยหาเสียง 

“ทีมบริหารชุดใหม่” เล่นแรง ขู่เช็คบิล ผู้สมัคร ที่ปล่อยให้ “สุดารัตน์” ลงพ้ืนที่ช่วยหาเสียง พร้อมคาดโทษว่า
จะช่วย ทั้งก าลังทรัพย์-ก าลังพล แต่ “สุดารัตน์” ยังปรากฎตัวช่วยผู้สมัครสังกัดเพ่ือไทย หาเสียงอยู่ในจังหวัดภาคอีสาน 
ได้แก่ หนองบัวล าภู ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และนครพนม 
แต่แล้ว ฝันของ “สุดารัตน์” ก็ไม่เป็นจริง ทั้ง 4 จังหวัดที่ช่วยผู้สมัครสังกัดเพื่อไทยลงพื้นที่หาเสียงกลับ “แพ้เรียบ” 
ร้อยเอ็ด ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด “เอกภาพ พลซื่อ” ได้ 221,751 คะแนน ชนะ “มังกร ยนต์ตระกูล” อดีต
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ที่ได้ 215,694 คะแนน 

“มังกร” ลงสนามในกลุ่มร้อยเอ็ดเพ่ือไทย และพ่ีเขย-เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด ได้เคลียร์ผู้ใหญ่ใน
พรรค จนได้ใช้โลโก้พรรคเพ่ือไทย  เศกสิทธิ์ยังติดต่อให้ “สุดารัตน์” มาช่วยหาเสียง เพ่ือยืนยันความเป็นฝ่าย
ประชาธิปไตย ถึง 2 รอบ นอกจากนั้น พงษ์เทพ เทพกาญจนา ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง และจาตุรนต์ ฉายแสง ยังมาช่วย
หาเสียงอีก แต่ก็พ่ายคู่แค้นเจ้าเก่าตระกูล “พลซื่อ”  ส่วน “เอกภาพ” ได้รับชัยชนะ เพราะร่วมมือกับตระกูล “จุรีมาศ” 
จัดทัพยึด อบจ.ร้อยเอ็ด 

นครพนม ผลเลือกตั้งนายก อบจ.นครพนม “ศุภพานี โพธิ์สุ” กลุ่มนครพนมร่วมใจ ได้ 161,933 คะแนน 
ชนะ “สมชอบ นิติพจน์” อดีตนายก อบจ.นครพนม ที่ได้ 110,596 คะแนน “สมชอบ” ย้ายมาสังกัดเพ่ือไทยก่อนวัน
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สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้กี่วัน จึงขอให้ “สุดารัตน์” มาเดินหาเสียงให้เป็นคนแรก และช่วงโค้งสุดท้าย คุณหญิงมาขึ้นเวที
ปราศรัยหลายอ าเภอ สุดท้าย “สมชอบ” ก็พ่าย “ขวัญ” ลูกสาว “ครูแก้ว” ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ กระแส
พรรคเพื่อไทย กระแสสุดารัตน์ ไม่ช่วยสมชอบให้สมหวัง 

หนองบัวล าภู ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งนายก อบจ.หนองบัวล าภู  “วุฒิพงษ์ ศิริ
สถิตย”์ กลุ่มรักหนองบัว ได้ 95,899 คะแนน ชนะ “วิชัย สามิตร” พรรคเพื่อไทย ได้ 49,151 คะแนน โดย “สุดารัตน์” 
ตั้งใจมาหาเสียงช่วย “วิชัย” อดีต ส.ส.หนองบัวล าภู ถึงสองครั้ง ด้วยความสนิทสนมกับ “พิษณุ หัตถสงเคราะห์” อดีต 
ส.ส.หนองบัวล าภู ซึ่งเป็นกุนซือทีม ส.ส.วิชัย การเดินทางมาหาเสียงที่หนองบัวล าภูของ “สุดารัตน์” ค่อนข้างเอิกเกริก 
ราวกับการเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ส่วนผู้ชนะอย่าง “ดร.บุ๋ม” “วุฒิพงษ์ ศิริสถิต” ได้รับการสนับสนุนจาก นพ.ศราวุธ สัน
ตินันตรักษ์ อดีตนายก อบจ.หนองบัวล าภู 3 สมัย 

กาฬสินธุ์ ผลคะแนนนายก อบจ.กาฬสินธุ์ อย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า  “ชานุวัฒน์ วรามิตร” กลุ่ม
กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้ ได้ 230,475 คะแนน ชนะ “เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล” พรรคเพื่อไทย ที่ได้ 198,430 คะแนน 
“เฉลิมขวัญ” เป็นลูกสาว “ยงยุทธ หล่อตระกูล” อดีตนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ที่มี ส.ส.เมืองน้ าด า พรรคเพ่ือไทยหนุนมา
ทุกสมัย “สุดารัตน์” มาช่วยหาเสียงให้เฉลิมขวัญ 2 รอบ โดยอ้างว่า รู้จักกับ “ยงยุทธ” มานานแล้ว ส่วน “ชานุวัฒน์” 
อดีตผู้สมัคร ส.ส.พลังประชารัฐ ทายาท “ชะม้อย วรามิตร” อดีตนายก อบจ.กาสินธุ์ ได้รับการสนับสนุนจากอดีต
ผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรคภูมิใจไทย พรรคพลังประชารัฐ และพรรคประชาธิปัตย์  

เมื่อ 4 จังหวัดที่ “สุดารัตน์” ลงพ้ืนที่ช่วยหาเสียง แต่กลับต้องพ่ายแพ้อย่างราบคาบให้กับ “ขั้วตรงข้าม” จึง
เป็นโอกาสทองของ “ทีมบริหารพรรคเพ่ือไทยชุดใหม่” จะโยนบาปให้ “สุดารัตน์” เพราะภายในพรรคชั่วโมงนี้ มีกระแส
ข่าวว่าเริ่มมีการหา "คนผิด"  ต้องไม่ลืมว่า "สุดารัตน์" คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ในบัญชีรายชื่อเบอร์ 1 และเป็นถึง
ประธานยุทธศาสตร์พรรคที่กวาด ส.ส.ได้มากที่สุด แม้จะไม่ได้ตั้งรัฐบาล 
ผลเลือกตั้ง อบจ.ที่ไม่ต่างกับสนาม ส.ส.ระดับชาติ จึงอาจเป็นตัวช้ีวัดบารมีและกระแสที่คุณหญิงสุดารัตน์ ก าลังเริ่ม
นับหนึ่งในการตั้งพรรคใหม่ หากจะก้าวออกจากเซฟโซนพื้นที่ กทม.     
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913689 
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23 ธันวาคม 2563 
 ‘ก้าวหน้า’สะเทือน‘ก้าวไกล’ สนามท้องถิ่นไม่มี‘ส้มหล่น’ 
 

 

 
เมื่อบริบท"การเมืองท้องถิ่น" ต่างไปจาก "สนามใหญ่" ตรงนี้เองท่ีอาจกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของทั้ง "ก้าวหน้า" และ 
"ก้าวไกล" จะต้องกลับไปคิดว่าการเล่นบท "แยกกันเดินร่วมกันตี" ยังคงเป็นยุทธ์ศาสตร์ที่ตอบโจทย์และมีผลไปถึง
สนามอ่ืนๆในอนาคตหรือไม่? 

ควันหลงเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เวลานีิิทั้ง76จังหวัดคงได้เห็นโฉมหน้า “นายก
อบจ.” และ “สจ.” ในพ้ืนที่ของตนเองกันแล้วว่าเป็นใครกันบ้าง 

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ผลเลือกตั้งอบจ.ซึ่งเป็นการประเดิมสนามท้องถิ่นเป็นสนามแรก สะท้อนนัยการเมือง  “การชิง
ไหวชิงพริบ” ของบรรดาพรรคการเมืองและกลุ่มการเมือง ที่อาจส่งผลไปถึงสนามการเมืองอ่ืนๆที่ก าลังจะเกิดขึ้นใน
อนาคต อย่าง “คณะก้าวหน้า” ซึ่งมี “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” เป็นแกนน า ก่อนหน้านี้พยายามปลุกกระแส “เขย่า
การเมืองท้องถิ่น” เอาเข้าจริงกลับต้องผิดหวัง กวาดสจ.มาได้เพียง57คนจากที่ส่งทั้งมด 1,001 คน 

มิหน าซ้ าในส่วนของ “นายกอบจ.” ยังถูกบรรดาบ้านใหญ่ “แก้เกมเอาคืน” จนพ่ายเรียบทั้ง 42 จังหวัด  
ผลที่ออกมามีการประเมินไปว่า เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยทั้ง “ระบบเลือกตั้ง” ที่ในระดับท้องถิ่น ยังเอ้ืออ านวย

ให้ “บ้านใหญ่” หลายๆบ้าน ที่มีการเกื้อหนุนกันระหว่าง การเลือกตั้งอบต. เทศบาล และ อบจ. ต่างจากสนามใหญ่ที่
อาศัยกระแสและความนิยมพรรค 

นอกจากนี้ยังมีในเรื่องบัตรเลือกตั้งซึ่งใช้บัตรสองใบ ต่างจากการเลือกตั้งสนามใหญ่เมื่อวันที่24มี.ค.2562 ที่มีการ
มองว่าพรรคอนาคตใหม่ส้มหล่นจากบัตรใบเดียว บวกกับกระแส ณ เวลานั้นซึ่งมีกระแสเทมาจากไทยรักษาชาติที่ถูกยุบ
พรรค 

หากยังจ ากันได้แกนน าไทยรักษาชาติบางคนถึงขั้นประกาศเทคะแนนให้อนาคตใหม่ เพราะเวลานั้นไม่มีพรรคฝ่าย
ประชาธิปไตยอย่าง "เพื่อไทย" ลงแข่ง  
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ยังไม่นับรวมกับ “กระแสคนรุ่นใหม่” ที่ครั้งนี้ไม่ปังเหมือนสนามใหญ่ ที่เวลานั้นก าลังเห่อของใหม่และนโยบายที่ฉีก
ไปจากเดิม  ขณะที่การเลือกตั้งอบจ.ยังเป็นการเลือกตั้ง “ม้วนเดียว-วันเดียวจบ” ไม่มีจัดเลือกตั้งล่วงหน้าหรือนอก
เขต  

ตรงนี้จึงอาจท าให้ “กลุ่มคนรุ่นใหม่” ซึ่งเป็นฐานคะแนนส าคัญของก้าวหน้า ที่กระกระจัดกระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ
โดยเฉพาะเมืองหลวงเลือกที่จะไม่ไปใช้สิทธิ สอดคล้องกับตัวเลขผู้ใช้สิทธิ 62.25% ซึ่งต่ ากว่าเป้าที่กกต.ตั้งไว้ที่80% 

อีกหนึ่งประเด็นที่แม้แต่ตัว “ธนาธร” ยังออกมายอมรับเองว่าเป็นตัว "ฉุดคะแนนนิยม" นั่นคือ จุดยืนและการ
สนับสนุนกลุ่มทางการเมืองที่มีการชูประเด็น “ปฏิรูปสถาบัน”และเริ่มปรากฎภาพการโห่ไล่ระหว่างหาเสียงในพ้ืนที่
ต่างๆมาเป็นระยะ 

ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่า อีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผลเลือกตัิิงอบจ.ครั้งนี้เกิดจุดพลิกไปจากสนามใหญ่
คือ “นโยบาย”  ซึ่งต้องยอมรับว่าบริบทการเมืองท้องถิ่นจะให้ความสนใจในเรื่องปากท้อง คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ ดังนั้นพรรคไหน กลุ่มไหน ชูเรื่องการกินดีอยู่ดี มีน้ า มีไฟ มีถนนหนทางใช้ ก็อาจได้รับความสนใจมากกว่าที่จะ
มาคิดว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญจะส าเร็จเมื่อไหร่ ปรองดองจะเป็นอย่างไร การชุมนุมจะไปถึงไหน  

ดังนั้นแม้บางพรรคการเมืองจะบอกว่า ไม่ส่งผู้สมัครในนามพรรค เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาในแง่กฎหมาย แต่การหยิบ
ยกบางนโยบายที่มุ่งเน้นในเรื่องประชานิยม อัดฉีดเม็ดเงินในช่วงโค้งสุดท้ายก็อาจท าให้สามารถตีแตกและได้รับชัยชนะ
ในท้ายที่สุด 

จากเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมา อาจเรียกได้ว่าความพ่ายแพ้ของ "ก้าวหน้า" ในครั้งนี้ พิสูจน์แล้วว่า “ไม่มีส้ม
หล่น” เหมือนเช่นการเมืองสนามใหญ่ 

ยิ่งไปกว่านั้นมีการวิเคราะห์ข้ามช็อตไปถึงฐานเสียงและคะแนนความนิยมของเครือข่ายค่ายส้มหวานอย่าง  “พรรค
ก้าวไกล” ซึ่งเป็นฐานเดียวกันว่าจะส่งผลต่อการเมืองในอนาคตมากน้อยเพียงใด? 

อย่ า งที่ รู้ กั น ว่ า  ภ ายหลั ง กา รยุบพรรคอนาคต ใหม่  ค่ า ยส้ มหว านมี ก า รแตกตั วกลาย เป็ น  "คณะ
ก้าวหน้า" และ "พรรคก้าวไกล" โดยเลือกท่ีเล่นบท “แยกกันเดินร่วมกันตี” แบ่งฐานเสียงกันระหว่างสนามระดับชาติ
และสนามท้องถิ่น 

แต่ดูเหมือนว่าผลเลือกตั้งอบจ.ที่ออกมาจะกลายเป็นโจทย์ใหญ่ท าให้"ค่ายส้มหวาน" อาจจะต้องกลับไปคิดใหม่
ว่า จะยอมเสี่ยงเล่นบทเดิมต่อไปในสนามท้องถิ่นสนามหน้าหรือไม่? 

โดยเฉพาะสนามกทม.ซึ่งถือฐานเสียงส าคัญของ "พรรคก้าวไกล" หรือ "อนาคตใหม่" เดิม 
ศึกครั้งนี้เพ่ิงเริ่มต้นยังเหลืออีกหลายสนามให้แก้มือ อยู่ที่ว่าฝั่งไหน “การชิงไหวชิงพริบ” ได้มากกว่ากัน... 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913667 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913667


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

58 

 

 

 

 

23 ธ.ค. 2563 05:08 น. 
ไม่ถอดใจ 
 

 
 

ผลการเลือกตั้งชิงเก้าอ้ีนายก อบจ. 76 จังหวัด ครั้งแรกในรอบ 6 ปี มีทั้งพลิกล็อก มีทั้งไม่พลิกล็อก มีทั้งชนะ
หวุดหวิด มีทั้งชนะขาดลอย มีทั้งล้มช้างส าเร็จ และมีทั้งโดนช้างล้มทับตาย ฯลฯ 

ถ้ามองมุมกว้าง ผลเลือกตั้งนายก อบจ. ครั้งนี้ แทบไม่แตกต่างจากการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อ 6-7 ปีที่ผ่านมา 
ผู้ชนะเลือกตั้งได้นั่งเก้าอ้ี นายกฯอบจ. ล้วนมีพรรคการเมืองหนุนหลัง มีฐานะคะแนนจัดตั้ง เป็นใบเบิกทาง การเมือง
แนวใหม่ของคนรุ่นใหม่ เมื่อต้องสู้กับการเมืองแบบเก่าของเจ้าถิ่นบ้านใหญ่เขี้ยวลากดิน  จึงพ่ายแพ้รูดมหาราชขาด
กระจุย!! “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่ากลุ่มก้าวหน้าของ “นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ที่ส่งผู้สมัครชิงนายกฯอบจ.ถึง 42 จังหวัด 
ไม่ชนะเลือกตั้งแม้แต่จังหวัดเดียว!! 

ล่าสุด นายธนาธร ยืนยันว่าแม้จะแพ้เลือกตั้งแต่ยังไม่ถอดใจ เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ กลุ่มก้าวหน้าได้คะแนน
เสียงจากประชาชนถึง 2.6 ล้านคะแนน ยังชนะเลือกตั้งสมาชิก อบจ. 20 จังหวัดอีก 57 คน หากเทียบกับการเลือกตั้ง 
ส.ส. ที่ผ่านมา พรรคอนาคตใหม่ (ของนายธนาคาร) ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 3.1 ล้านคะแนนหรือเท่ากับ 16 เปอร์เซ็นต์ 
ของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 19 ล้านคน ส่วนเลือกตั้งนายกฯ อบจ. ครั้งนี้ กลุ่มก้าวหน้าได้ไป 2.6 ล้านคะแนน หรือ 17 
เปอร์เซ็นต์ ของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 15 ล้านคน 

ดังนั้น แม้จะวืดเก้าอ้ี นายกฯอบจ. ร้อยเปอร์เซ็นต์ “นายธนาธร” ยังภูมิใจที่ได้คะแนนเสียงประชาชนเพ่ิมขึ้น
อีก 1 เปอร์เซ็นต์ อืมม์...เข้าใจคิดดีเหมือนกัน “แม่ลูกจันทร์” มองว่าผลการเลือกตั้ง นายกฯอบจ. ล่าสุด ชี้ว่าการ
สัประยุทธ์ระหว่างพรรค การเมืองท็อปโฟร์ของเมืองไทยยังหักกันไม่ลง พรรคพลังประชารัฐ พรรคเพ่ือไทย พรรค
ประชาธิปัตย์  และพรรคภูมิ ใจไทย ได้แบ่ ง โควตานายกฯอบจ.ไปพอๆกันแต่ถ้ าวิ เคราะห์อย่ างละเอียด  
ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นรอบนี้ “พรรคภูมิใจไทย” ได้เนื้อได้น้ ามากกว่าใคร ตัวอย่างเห็นชัดๆ เลือกตั้งครั้งนี้ มีนายกฯอบจ.
หญิงยึดเก้าอ้ีได้ 12 คน7 คนจากทั้งหมด 12 สังกัดค่ายภูมิใจไทย 2 คน จากพรรคพลังประชารัฐ 2 คนจากพรรคเพ่ือ
ไทย พรรคประชาธิปัตย์ ติดมาอีก 1 คน แถมนายกฯ อบจ.หญิง 12 คน เป็นเมียรัฐมนตรี 2 คน เป็นแม่ ส.ส. 3 คน เป็น
ลูก ส.ส.อีก 3 คน เป็นลูกสะใภ้อดีต ส.ส. อีก 1 คน 

สรุป การเมืองระดับชาติ กับการเมืองท้องถิ่น เป็นครอบครัวเดียวกัน อยู่บ้านเดียวกัน กินข้าวหม้อเดียวกัน นับ
ญาติกันเม่ือยเลยโยม. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1999317 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1999317
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23 ธันวาคม 2563 00:40 น.    
"เพื่อไทย" เสียหายหนัก! 
 

 
 

การออกมาแถลงข่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงของพ่ีน้องประชาชน ที่เทคะแนนให้กับผู้สมัครของ “พรรคเพ่ือ
ไทย” จนท าให้พรรคได้ “นายกอบจ.” ด้วยกัน 10 ที่นั่ง ภายหลังจากเสร็จสิ้นศึกในสนามเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา อาจเป็นเพียง “บทบาท” ที่ต้องแสดง เพราะลึกๆแล้ว สถานการณ์ของพรรคเพ่ือ
ไทย อยู่ในอาการไม่สู้ดีนัก ! 

“พรรคเพ่ือไทยมีความพอใจเป็นอย่างยิ่งกับผลการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อวันที่ 20 นวาคมที่ผ่านมา แม้ยังไม่
ประกาศอย่างเป็นทางการ โดยพรรคได้ส่งผู้สมัคร 25 จังหวัด ได้รับชัยชนะรวม 9 จังหวัด โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
อี ส า น  คื อ  เ ชี ย ง ใ ห ม่  ล า พู น  ล า ป า ง  แ พ ร่  น่ า น  อุ ด ร ธ า นี  อุ บ ล ร า ช ธ า นี  ย โ ส ธ ร  มุ ก ด า ห า ร  
และอีก 1 จังหวัดที่พรรคไม่ได้ส่งในนามพรรค แต่อนุญาตให้ใช้โลโก้หาเสียง คือ สกลนคร ต่างได้รับชัยชนะเช่นเดียวกัน 

ในส่วนของภาคกลาง ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย มีความตั้งใจและท างานกันอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากเป็นผู้สมัคร
หน้าใหม่ และเป็นครั้งแรกที่พรรคเพ่ือไทยส่งผู้สมัครในนามพรรค แม้จะไม่ได้รับการเลือกตั้ง แต่ถือว่าเราได้รับเสียงตอบ
รับเป็นอย่างดี ทั้งนี้พรรคเพ่ือไทยมีความยินดีกับประชาชนที่ได้เลือกตั้งท้องถิ่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีหลังเกิด
รัฐประหาร” 
“ประเสริฐ จันทรรวงทอง” เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ในฐานะแม่บ้านของพรรค แถลงข่าวขอบคุณประชาชนเมื่อวันที่ 
21ธ.ค.ที่ผ่านมา  

สนามเลือกตั้งสมาชิกและนายกอบจ.รอบนี้ มีความส าคัญต่อการเมืองสนามใหญ่ไม่น้อย เพราะทางหนึ่งคือการ
สะท้อน “กระแส” จากพ่ีน้องประชาชน ว่าคิดอย่างไรต่อพรรคการเมืองนั้น ๆและอีกทางหนึ่งคือการสะท้อนได้ว่า แต่
ละพรรค แต่ละกลุ่ม ขั้วการเมืองนั้น อ่านโจทย์ออกมากน้อยแค่ไหน 

ส าหรับพรรคเพ่ือไทยแล้วน่าสนใจว่า เกิดปัญหาความขัดแย้งกันตั้งแต่ยังไม่ถึงวันเปิดสนามอบจ.ด้วยซ้ า เมื่อ 
“ลูกน้องเก่า” ทั้ง “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” ยกคณะพากันลาออกจากพรรคเพ่ือไทย โดยไม่มีเหลือสถานะใดๆ
แล้ว ยังเกิดศึกระหว่าง “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะเจ้าของพรรคตัวจริง ที่ผนึกก าลังกับ “ ยิ่งลักษณ์ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201223/3502daed5c9f07b2b2ac3cdc105f2b72e7d0a3fd8154d2e1d1a6aba5e407e584.jpg?itok=9xk23YFd
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ชินวัตร” และ “เยาวภา วงศ์สวัสดิ์” น้องสาวทั้งสองคน เปิดหน้าตอบโต้กับ “ลูกน้องเก่า” อย่าง “จตุพร พรหมพันธุ์” 
ประธานปช. อย่างดุเดือด เมื่อทักษิณ และยิ่งลักษณ์ -เยาวภา ประกาศตัวหนุน “พิชัย เลิศพงศ์อดิศร” หรือสว.ก๊อง ที่
ลงสมัครในนามพรรคเพ่ือไทย ถึงขนาดที่ว่า อดีตนายกฯทักษิณ ลงทุนทั้งเขียนจดหมายด้วยลายมือ และอัดคลิปพูดค า
เมืองเพ่ือขอคะแนนจากพ่ีน้องชาวเชียงใหม่ 

ส่วนคุณหญิงสุดารัตน์ และจตุพร หนุน “บุญเลิศ บูรณุปกรณ์” ให้ได้นั่งนายกอบจ. ในฐานะแชมป์เก่า ที่สุด
แล้วสว.ก๊อง เป็นฝ่ายชนะบุญเลิศ ได้เป็นนายกอบจ.เชียงใหม่ คนใหม่ด้วยคะแนน 421,426 คะแนน ส่วนบุญเลิศ ได้ 
353,010 คะแนน คะแนนที่ สว.ก๊องเอาชนะแชมป์เก่า ห่างกันกว่า6 หมื่นแต้มนั้น ต้องแลกมาด้วยการที่ “3อดีตนายก
ฯ” ทั้ง ทักษิณ ,ยิ่งลักษณ์ และเยาวภา ภริยาของ “สมชาย วงศ์สวัสดิ์” อดีตนายกฯ ต่างต้องออกแรง ใช้พละก าลังชนิด
ที่เรียกว่าทุ่มกาย ลงทุนทุกทางอย่างหนัก ทั้งท่ีในความเป็นจริงแล้ว หากทักษิณ และตระกูลชินวัตร มีความขลังมากพอ 
คงไม่ต้องออกหน้ามารบกับ “อดีตลูกน้องเก่า” อย่าง จตุพร ด้วยซ้ า และเมื่อส่องไปยัง จังหวัดที่พรรคเพ่ือไทยประกาศ
ชัยชนะ อีก 9 จังหวัดก็ยังพบว่า แท้จริงแล้ว เป็นการ “รักษาฐานเสียง”ของกลุ่มตระกูลเก่า ในแต่ละจังหวัดต่างหาก 
โดยที่ไม่เกี่ยวข้องหรืออาศัย กระแสของตัวทักษิณ และพรรคเพ่ือไทยแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดล าปาง ที่ตวงรัตน์ 
โล่ห์สุนทร แม้จะลงสนามในนามพรรคเพ่ือไทย แต่ตระกูลโล่ห์สุนทร คือกลุ่มอ านาจเก่าในล าปางอยู่แล้ว เช่นเดียวกับ
ที่จ.ล าพูน เมื่อ “อนุสรณ์ วงศ์วรรณ” ผู้สมัครในนามพรรคเพ่ือไทย เองก็ต้องไม่ลืมว่า ตระกูลการเมือง เมืองล าพูน ก็คือ
ตระกูลวงศ์วรรณ ดังนั้นกระแสของทักษิณ และพรรคเพื่อไทย จึงแทบไม่มีผลใดๆ 

ด้วยเหตุนี้ จึงหมายความว่าในความเป็นจริงแล้วพรรคเพ่ือไทย ของอดีตนายกฯทักษิณ อยู่ในสภาพที่เสียหาย 
อย่างหนัก เพราะนายกอบจ.คนใหม่ ที่ระบุตัวเลข10 ที่นั่งนั้น ก็ยังไม่ใช่เสียทั้งหมด 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/206520 
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