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ข่าวประจ าวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   

 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 64/2563 กกต.เดินหน้าเลือกตั้ง
ท้องถิ่น เปิดศูนย์ 
(E–War Room) 
สายด่วน 1444 

อ านวยความสะดวก 
ด้วยแอปพลิเคชัน 
Smart Vote และ 

แอปพลิเคชันตาสับปะรด 

ส านักข่าวไทย
ออนไลน์ 
INN ออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
 
 
กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ 
 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

กกต. เปิ ดตั วแอปพลิ เคชั นรองรั บ 
เลือกตั้ง อบจ. 
กกต.เปิดตัวแอพฯ รองรับเลือกตั้งท้องถิ่น 
กกต.เปิดตัวแอพพ์ อ านวยความสะดวก
เลือกตั้ งอบจ. 20 ธ.ค. ดูข้อมูลง่ าย  
แค่ปลายนิ้ว 
"กกต." เปิดตัว 2 แอปพลิเคชั่น-วอร์รูม 
ให้ข้อมูล-จับตาเลือกตั้ ง อบจ. –พบ 
การร้องเรียน 21 เรื่อง 
กกต. คุมเข้มหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 
2 
3 
4 

เดลินิวส์ออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
MGR ออนไลน์ 
New TV ออนไลน์ 
 
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์
ถึงการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกและนายกฯ อบจ.  ว่า จาก
จ านวนผู้สมัครนายก อบจ.76  จังหวัด 335 คน  และผู้สมัครสมาชิก อบจ. 
8,186 คน พบว่ามีผู้สมัครที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า อบจ. 
ไม่ประกาศรายชื่อแยกเป็นผู้สมัครนายก อบจ. 4 คน   และผู้สมัครสมาชิก 
อบจ. 116 คน ส่วนใหญ่จะขาดคุณสมบัติเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 ที่ผ่านมา  แล้วไม่แจ้งเหตุจ าเป็น
ต่อนายทะเบียนท้องถิ่น   อย่างไรก็ตามในจ านวนผู้สมัครที่ไม่ได้รับการ
ประกาศชื่อมีจ านวน 23 คน   ยื่นคัดค้านการไม่ประกาศรายชื่อต่อ กกต.  
โดย กกต.จะพิจารณาในแล้วเสร็จภายใน 3 วัน ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ 
ค าวินิจฉัยของ กกต.ในกรณีคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นเป็น
ที่สุด   
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19 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ กกต.บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ 42,000 คน จัดเลือกตั้ง 22 
2 แนวหน้าออนไลน์ กกต.ถกความพร้อมรับเลือกตั้งอบจ.42เขตบุรีรัมย์ 24 
3 สยามรัฐออนไลน์ "ท้องถิ่นยโสธร" คัดเลือกคณะกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล  25 

4 แนวหน้าออนไลน์ ส่อง 5 ผู้สมัคร‘นายกอบจ.อ านาจเจริญ’ แข่งเดือด‘ม้าเต็ง-ม้ามืด’ชิงเข้าวิน 26 

5 แนวหน้าออนไลน์ 'เสี่ยสรรค'์ผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรี น าทีมลุยหาเสียงตลาดสด  28 

6 แนวหน้าออนไลน์ 'น้องโอ๋'อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย์'กลุ่มเพ่ือนเนวิน' ลุยหาเสียงรับฟังปัญหา ปชช. 30 

7 สยามรัฐออนไลน์ “เลือกคนรุ่นใหม่ เข้าใจปัญหา พร้อมพัฒนาโพธิ์ตาก”“วรวุฒิ อุปฮาด” 

ผู้สมัคร ส.อบจ.อิสระ เบอร์ 5 เขต อ.โพธิ์ตาก ลงพ้ืนที่หาเสียงต่อเนื่อง 

32 

8 แนวหน้าออนไลน์ ‘พ่ีสา-สาวิกา ประเสริฐผล’น าทีมลุยหาเสียง อ้อนขอคะแนน 34 

9 มติชนออนไลน์ ‘ธนาธร’ ชู ‘เดินสามจริง’ เปลี่ยนการเมืองท้องถิ่น ปลุก 20 ธ.ค.  36 

10 สยามรัฐออนไลน์ นโยบายจากคนอุตรดิตถ์! "ปิยบุตร" หนุน "ปัณณวัฒน์ นาคมูล"  38 
11 สยามรัฐออนไลน์ “ยุทธนา ศรีตะบุตร” น ากลุ่มรักหนองคาย ชูนโยบาย 6 ข้อ 40 
12 มติชนออนไลน์ ‘เพ่ือไทย’ ลุยหาเสียงศึกเลือกตั้ง อบจ.นครพนม 41 
13 แนวหน้าออนไลน์   ผู้สมัครโร่แจ้งกกต. เลือกตั้งมุกดาหารดุ ท าลายป้ายหาเสียง 42 
14 แนวหน้าออนไลน์ ชิงนายก อบจ.บุรีรัมย์'ภูษิต'ลุ้นเข้าวิน 43 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ สกู๊ปพิเศษ : เจาะสนามเลือกตั้ง นายก อบจ.อ านาจเจริญ  46 

2 ไทยรัฐออนไลน์ "รัฐธรรมนูญ" ที่หายไป 48 

3 ไทยรัฐออนไลน์ ค่าแรงแพง 49 
4 ไทยรัฐออนไลน์ "วิรัช" ยอมรับ "สุดเหนื่อย" ไม่รับปากตั้ง ส.ส.ร.เสร็จ มิ .ย.64  

รอดูท่าที ส.ว. 
50 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เปิด!แผน 'เพ่ือไทย' ยึดอ านาจขั้วทหาร 53 
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วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าวเปิดตัว 
แอปพลิเคชัน "Smart Vote" แอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด" สายด่วนเลือกตั้ง 1444 และศูนย์บริหารการหาเสียงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-War room) พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง ผู้บริหาร และ
พนักงาน ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
แถลงข่าวเปิดตัว 

แอปพลิเคชัน "Smart Vote" แอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด" สายด่วนเลือกตั้ง  
และศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-War room) 
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23/11/2563 12:49 

กกต. เปิดตัวแอปพลิเคชันรองรับเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 

ส านักงาน กกต. 23  พ.ย. – กกต. เปิดตัวแอปพลิเคชัน  “Smart Vote”  – “ตาสับปะรด” –  สายด่วนเลือกตั้ง 
1444 – ศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-War room)  รองรับการเลือกตั้งสมาชิก-นายกฯ อบจ. 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลง เปิดตัวแอปพลิเคชัน  “Smart 
Vote”  (ฉลาดเลือก) แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด”    สายด่วนเลือกตั้ง 1444    และศูนย์บริหารการหาเสียงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-War room)  เพ่ือรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  (อบจ.)  เนื่องจากกฎหมายใหม่เปิดให้มีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์  กกต.จึงอ านวยความสะดวกให้กับผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ   เพ่ือให้ข้อมูลกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายกฯ อบจ. ในการออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งในวันที ่ 20 ธันวาคม นี้ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์  กล่าวว่า แอปพลิเคชัน  “Smart Vote”  (ฉลาดเลือก)   จะท าให้ทราบข้อมูลผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง  พรรคการเมือง รวมทั้ง ให้ความรู้ ความเข้าใจในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลังจากประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน  และ ไม่เกินวันที่ 27 พฤศจิกายน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถ
ตรวจสอบได้ว่า จะสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่หน่วยเลือกตั้งใด ขณะที่ ข้อมูลของผู้สมัคร คาดว่า ประมาณต้นเดือน
ธันวาคม จะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆ ได้ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์  กล่าวว่า ส่วนแอปพลิเคชัน  “ตาสับปะรด”   เพ่ือใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปราม
การทุจริตเลือกตั้ง ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้ง ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง หรือ 
วีดีโอ  ผ่านทางแอปพลิเคชันตาสับปะรด   ซึ่งในกฎหมายใหม่จะมีการคุ้มครองพยานให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแส และผู้ที่ถูก
ข่มขู่หลังแจ้งเรื่องให้ กกต.   รวมทั้ง สินบนรางวัลน าจับให้กับผู้แจ้งเบาะแส     
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พ.ต.อ.จรุงวิทย์  กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังจัดตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – War Room) 
ติดตาม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และรับรายงานจากส่วนต่าง ๆ   เมื่อได้รับข้อมูลก็จะด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ 
และเสนอต่อคณะท างาน   หากเกิดมีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้อง   จะเสนอเรื่องต่อ 
กกต. พิจารณาและมีค าสั่งให้ด าเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล      
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-588447 
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23 พฤศจิกายน 2020 - 13:08 

กกต.เปิดตัวแอพฯ รองรับเลือกตั้งท้องถิ่น 
กกต.แถลงเปิดตัว 2แอพฯรองรับเลือกตั้งท้องถิ่น อ านวยความสะดวกผู้ใช้สิทธิ์ 
 

 
 

 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แถลงข่าว เปิดตัวแอปพลิเคชัน “Smart 
Vote” แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” สายด่วนเลือกตั้ง 1444 และศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-War 
room) เพ่ือรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

โดยพ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกและ
นายกฯ อบจ. ประกอบด้วย แอปพลิเคชันฉลาดเลือก ที่จะท าให้ทราบข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมื อง รวมทั้ง
ให้ความรู้ ความเข้าใจในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายใน
วันที่ 24 พ.ย. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบได้ว่าจะสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่หน่วยเลือกตั้งใด ซึ่งไม่เกินวันที่ 
27 พ.ย.นี้สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ ส่วนแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” เพ่ือใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้อง
ปรามการทุจริตเลือกตั้ง ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้ง ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง หรือ 
วีดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชันตาสับปะรด ซึ่งในกฎหมายใหม่จะมีการคุ้มครองพยานให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแส และผู้ที่ถูกข่มขู่
หลังแจ้งเรื่องให้ กกต. รวมทั้งสินบนรางวัลน าจับให้กับผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E – War Room) ติดตาม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และรับรายงานจากส่วนต่าง ๆ เมื่อได้รับข้อมูลก็ จะ
ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และเสนอต่อคณะท างาน หากเกิดมีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่
ถูกต้อง จะเสนอเรื่องต่อ กกต. พิจารณาและมีค าสั่งให้ด าเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_825904/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_825904/
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วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 - 13:10 น. 

กกต.เปิดตัวแอพพ์ อ านวยความสะดวกเลือกตั้งอบจ. 20 ธ.ค. ดูข้อมูลง่าย แค่ปลายน้ิว 
 

 
 
กกต. เปิดตัวแอพพ์อ านวยความสะดวกปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้งอบจ. 20 ธ.ค.นี้ พบเรื่องร้องเรียนทุจริตสมาชิก-นายก
ฯ อบจ.แล้ว 21 เรื่อง ทั้งขาดคุณสมบัติเหตุไม่ไปเลือกตั้ง ส.ส. – ซื้อเสียง-แชร์โพสต์ผิดกฎหมาย เตือนผู้สมัคร-
ปชช.อย่าแชร์โพสต์ หลัง 6 โมงก่อนวันเลือกตั้ง 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการกกต.แถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน “Smart Vote” แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” สายด่วนเลือกตั้ง 1444 
และศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-War room) เพ่ือรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั้งนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวยืนยันถึงการเตรียมความพร้อมการ
เลือกตั้งและการอ านวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายกฯ อบจ. ในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 
20 ธันวาคม จากนี้อีก 26 วัน ก่อนถึงวันเลือกตั้ง กกต.จึงอ านวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยแอปพลิเคชัน
ต่างๆ ประกอบด้วย แอปพลิเคชันฉลาดเลือก ที่จะท าให้ทราบข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบได้ว่าจะสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่หน่วยเลือกตั้งใด ซึ่งไม่เกินวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ ขณะที่ข้อมูลของผู้สมัครแบบทั่วประเทศนั้นขณะนี้ก าลังด าเนินการอยู่ คาดว่า
ประมาณต้นเดือนธันวาคมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” จะใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปราม
การทุจริตเลือกตั้ง ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้ง ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง หรือ วีดีโอ 
ผ่านทางแอปพลิเคชันตาสับปะรด ซึ่งในกฎหมายใหม่จะมีการคุ้มครองพยานให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแส และผู้ที่ถูกข่มขู่หลัง
แจ้งเรื่องให้ กกต. รวมทั้งสินบนรางวัลน าจับให้กับผู้แจ้งเบาะแสด้วย ขณะที่ ตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E – War Room) จะติดตาม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และรับรายงานจากส่วนต่าง ๆ เมื่อได้รับข้อมูลก็
จะด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และเสนอต่อคณะท างาน หากเกิดมีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
ไม่ถูกต้อง จะเสนอเรื่องต่อ กกต. พิจารณาและมีค าสั่งให้ด าเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/2%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%B5.jpg
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พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกและนายกฯ อบจ. ว่า จากจ านวนผู้สมัคร
นายก อบจ.จ านวน 76 จังหวัด 335 คน และผู้สมัครสมาชิก อบจ. 8,186 คน พบว่ามีผู้สมัครที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ า อบจ.ไม่ประกาศรายชื่อแยกเป็นผู้สมัครนายก อบจ. 4 คน และผู้สมัครสมาชิก อบจ. 116 คน ส่วนใหญ่จะขาด
คุณสมบัติเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา แล้วไม่แจ้งเหตุ
จ าเป็นต่อนายทะเบียนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม จ านวนผู้สมัครที่ไม่ได้รับการประกาศชื่อมีจ านวน 23 คน ยื่นคัดค้านการ
ไม่ประกาศรายชื่อต่อ กกต. โดย กกต.จะพิจารณาในแล้วเสร็จภายใน 3 วัน ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ค าวินิจฉัยของ กกต.
ในกรณีคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นที่สุด ส่วนที่มีผู้สมัครไม่ได้รับการประกาศรายชื่อเนื่องจากขาด
คุณสมบัติเพราะถือครองหุ้นสื่อนั้น ขณะนี้ส านวนยังไม่ถึง กกต. แต่การวินิจฉัยก็จะยึดตามแนวค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องร้องเรียนทุจริตในขณะนี้ได้รับรายงานว่า มีทั้งหมด 21 เรื่อง ใน 11 
จังหวัด เป็นเรื่องการซื้อเสียง 4 เรื่อง แชร์ข้อมูลผิดกฎหมาย 1 เรื่อง จึงอยากฝากในเรื่องของการแชร์โพสต์ต่างๆ ว่าใน
การเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อ 24 มีนาคม 2562 ศาลได้สั่งลงโทษผู้ที่โพสต์ข้อความเนื้อหาใส่ร้ายผู้สมัครผ่านไลน์ โดยสั่งจ าคุก 1 
ปี ปรับ 2 หมื่นบาท จ าเลยรับสารภาพจึงสั่งจ าคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท โทษจ าคุกให้รอลงอาญา 1 ปี และสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี ดังนั้นผู้สมัคร หรือประชาชนทั่วไป การจะโพสต์ หรือแชร์ข้อความจึงควรระมัดระวัง และแม้
เนื้อหาถูกกฎหมาย แต่หากโพสต์ไม่ถูกเวลาก็ถือว่าผิดกฎหมาย โดยจะต้องไม่โพสต์หรือแชร์ข้อความตั้งแต่เวลา 18.00 
น. ก่อนวันเลือกตั้งจนถึง 18.00 น.ของวันเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2454294 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2454294
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23 พฤศจิกายน 2563 

"กกต." เปิดตัว 2 แอปพลิเคชั่น-วอร์รูม ให้ข้อมูล-จับตาเลือกตั้ง อบจ. -พบการร้องเรียน21
เรื่อง 
 

 

  
เลขาธิการ กกต. เปิดตัว 2แอปพลิเคชั่น ให้ข้อมูลเลือกตั้ง อบจ. -แจ้งการกระท าผิดกฎหมาย เปิดวอร์รูมจับตา 
เลือกตั้ง พบ21เรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบ 
         พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงเปิดตัวแอปพลิเคชัน "Smart Vote" 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และ สมาชิกสภาอบจ.  โดย
กกต. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งติดตั้งไว้ในแอปพลิเคชันดังกล่าว และเปิดตัวแอปพลิเคชั่น "ตาสับปะรด" 
สายด่วนเลือกตั้ง 1444  เพ่ือให้ประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมายหาเสียงเลือกตั้ง 
         "ประชาชนเข้าไปแจ้งข้อมูลต่าง ๆ สามารถเข้าไปกรอกเลขประจ าตัวประชาชนในแอปพลิเคชั่น ก่อนเข้าสู่
ขั้นตอนการแจ้งเหตุ เมื่อยืนยันแล้ว  เจ้าหน้าที่ กกต. ส่วนกลางจะส่งข้อมูลไป กกต.จังหวัด เพ่ือท าการตรวจสอบ เมื่อ
เป็นคดีจนสามารถลงโทษผู้กระท าความผิดได้ ผู้ให้ข้อมูลเบาะแสจะได้รับรางวัลตอบแทน จ านวน 100,000 บาทขึ้นไป 
หากมีการถูกข่มขู่คุกคามก็สามารถเข้าสู่การคุ้มครองพยานได้  และเพ่ือให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ 
กกต. มีผู้ตรวจการเลือกตั้งรวมถึงเจ้าหน้าที่ต ารวจท าหน้าที่ในการตรวจสอบ จังหวัดละ 5-8 คน เพ่ือให้การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว 
         พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวด้วยว่า กกต. ได้เปิดตัวศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-War room)เพ่ือ
ตรวจสอบการหาเสียงเลือกตั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้การหาเสียงรูปแบบดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย  และมี
ประเด็นส าคัญ คือ   1. เนื้อหาถูกต้องไม่ใส่ร้ายผู้อ่ืน และ 2. เวลาในการหาเสียงต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด คือ
เวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้ง  คือ วันที่ 20 ธันวาคม  

     

 
 

https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.bangkokbiznews.com&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=971601
https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.bangkokbiznews.com&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=971601
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     เมื่อถามถึงการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า กกต. ยังไม่ประกาศรายชื่อ
ผู้สมัคร จ านวน 116 คน และผู้ลงสมัครนายก อบจ. 4 คน หลังมีผู้ลงสมัคร จ านวน 23 คนยื่นเรื่องคัดค้าน  ด้วยเหตุการ
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยกกต.จะเร่งพิจารณาคุณสมบัติโดยเร็ว หรือก่อนการเลือกตั้งไม่เกิน 
3 วัน  นอกจากนั้น กกต. ยังได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้ง เบื้องต้นมีจ านวน 21 
เรื่อง แบ่งเป็น การซื้อเสียง 4 เรื่อง, ส่งต่อข้อมูลเท็จ 1 เรื่อง ว่าด้วยการใส่ร้ายป้ายสี และเรื่องอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถเปิดเผย
ข้อมูลได้ ทั้งนี้การตรวจสอบดังกล่าวจะต้องท าให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909126 
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จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.49 น. 

กกต.เผยไม่ประกาศช่ือ ผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ. 23 คน 
กกต. เผยไม่ประกาศชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ. 23 คน มีร้องเรียนทุจริตแล้ว 21 เรื่อง  ใน 11 จ. แจงผู้สมัครขาด
คุณสมบัติเหตุไม่ไปเลือกตั้ง ส.ส.  
 

 
 

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. เวลา 10.20 น. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการกกต.แถลงข่าว  เปิดตัวแอปพลิเคชัน "Smart Vote"   แอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด"    สายด่วนเลือกตั้ง 
1444    และศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-War room)  เพ่ือรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)  โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวยืนยันถึงการเตรียมความ
พร้อม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกและนายกฯ อบจ. ในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่  20 
ธ.ค. จากนี้อีก  26 วัน ก่อนถึงวันเลือกตั้งอยู่ในช่วงที่ผู้สมัครก าลังหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปอย่างเข้มข้น แต่เนื่องด้วย
กฎหมายใหม่เปิดให้มีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ กกต.จึงอ านวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยแอปพลิเคชัน
ต่างๆ  ประกอบด้วย แอปพลิเคชันฉลาดเลือก ที่จะท าให้ทราบข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง  พรรคการเมือง รวมทั้งให้
ความรู้ ความเข้าใจในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในวันที่ 
24 พ.ย. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบได้ว่าจะสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่หน่วยเลือกตั้งใด ซึ่งไม่เกินวัน ที่ 27 
พ.ย.นี้สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ ขณะที่ข้อมูลของผู้สมัครนั้นขณะนี้ก าลังด าเนินการอยู่ คาดว่าประมาณต้นเดือน
ธ.ค. สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้  

ส่วนแอปพลิเคชัน  “ตาสับปะรด”   เพ่ือใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง  
ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้ง ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง หรือ วีดีโอ   ผ่านทางแอป
พลิเคชันตาสับปะรด   ซึ่งในกฎหมายใหม่จะมีการคุ้มครองพยานให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแส และผู้ที่ถูกข่มขู่หลังแจ้งเรื่องให้ 
กกต. รวมทั้งสินบนรางวัลน าจับให้กับผู้แจ้งเบาะแส   รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – 
War Room) ติดตาม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และรับรายงานจากส่วนต่าง ๆ   เมื่อได้รับข้อมูลก็ จะด าเนินการรวบรวม 
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วิเคราะห์ และเสนอต่อคณะท างาน  หากเกิดมีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้อง  จะเสนอเรื่อง
ต่อ กกต. พิจารณาและมีค าสั่งให้ด าเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล  

พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกและนายกฯ อบจ.   ว่า จากจ านวน
ผู้สมัครนายก อบจ.76  จังหวัด 335 คน  และผู้สมัครสมาชิก อบจ. 8,186 คน    พบว่ามีผู้สมัครที่ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ า อบจ.ไม่ประกาศรายชื่อแยกเป็นผู้สมัครนายก อบจ. 4 คน   และผู้สมัครสมาชิก อบจ. 116 คน ส่วน
ใหญ่จะขาดคุณสมบัติเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 ที่ผ่านมา  แล้วไม่แจ้ง
เหตุจ าเป็นต่อนายทะเบียนท้องถิ่น   อย่างไรก็ตามในจ านวนผู้สมัครที่ไม่ได้รับการประกาศชื่อมีจ านวน 23 คน   ยื่น
คัดค้านการไม่ประกาศรายชื่อต่อ กกต.  โดย กกต.จะพิจารณาในแล้วเสร็จภายใน 3 วัน ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ค า
วินิจฉัยของ กกต.ในกรณีคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นที่สุด  ส่วนที่มีผู้สมัครไม่ได้รับการประกาศรายชื่อ
เนื่องจากขาดคุณสมบัติเพราะถือครองหุ้นสื่อนั้น   ขณะนี้ส านวนยังไม่ถึง กกต.  แต่การวินิจฉัยก็จะยึดตามแนวค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ส่วนเรื่องร้องเรียนทุจริตในขณะนี้ได้รับรายงานว่า มีทั้งหมด 21 เรื่อง ใน 11 จังหวัด    เป็นเรื่องการซื้อเสียง 4 
เรื่อง แชร์ข้อมูลผิดกฎหมาย  1 เรื่อง จึงอยากฝากในเรื่องของการแชร์โพสต์ต่างๆ  ว่าในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อ 24 มี.ค.
2562 ศาลได้สั่งลงโทษผู้ที่โพสต์ข้อความเนื้อหาใส่ร้ายผู้สมัครผ่านไลน์   โดยสั่งจ าคุก 1 ปี ปรับ 2 หมื่นบาท จ าเลยรับ
สารภาพจึงสั่งจ าคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท  โทษจ าคุกให้รอลงอาญา 1 ปี  และสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี ดังนั้น
ผู้สมัคร หรือประชาชนทั่วไป การจะโพสต์  หรือแชร์ข้อความจึงควรระมัดระวัง และแม้เนื้อหาถูกกฎหมาย แต่หากโพสต์
ไม่ถูกเวลาก็ถือว่าผิดกฎหมาย โดยจะต้องไม่โพสต์หรือแชร์ข้อความตั้งแต่เวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้งจนถึง 18.00 
น.ของวันเลือกตั้ง. 
 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/808536 
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วันจันทร์ ท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 12.58 น. 

โหมโรงเลือกตั้ง อบจ.! ร้องเรียนทุจริตแล้ว 21 เรื่อง 11 จว.‘ผู้สมัครขาดคุณสมบัติ’ตายน้ าตื้น 
 

 
 

“กกต.” เผยร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งสมาชิกและนายกฯ อบจ.แล้ว 21 เรื่อง ใน 11 จังหวัด ขณะที่ผู้สมัคร 120 
คน ขาดคุณสมบัติ ส่วนใหญ่เหตุไม่ไปเลือกตั้ง ส.ส.ปี 62 เตือนหาเสียงโซเชียลผิดกฎหมาย โทษเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง 20 ปี 

23 พฤศจิกายน 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน “Smart Vote” แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” สายด่วน
เลือกตั้ง 1444 และศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-War room) เพ่ือรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.)   

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร กกต. กล่าวยืนยันถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ. ในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่  20 ธันวาคม 2563 จากนี้อีก 26 วัน ก่อน
ถึงวันเลือกตั้งอยู่ในช่วงที่ผู้สมัครก าลังหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปอย่างเข้มข้น แต่เนื่องด้วยกฎหมายใหม่เปิดให้มีการหา
เสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ กกต.จึงอ านวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ ประกอบด้วย แอป
พลิเคชันฉลาดเลือก ที่จะท าให้ทราบข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจในการ
เลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน นี้ ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสามารถตรวจสอบได้ว่าจะสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่หน่วยเลือกตั้งใด ซึ่งไม่เกินวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ 
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ โดยข้อมูลของผู้สมัครขณะนี้ก าลังด าเนินการอยู่ คาดว่าประมาณต้นเดือนธันวาคม
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้ 

ส่วนแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” เพ่ือใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้งที่ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้ง ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง หรือ วีดีโอ   ผ่านทางแอปพลิเคชันตา
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สับปะรด ซึ่งในกฎหมายใหม่จะมีการคุ้มครองพยานให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแส และผู้ที่ถูกข่มขู่หลังแจ้งเรื่องให้ กกต. รวมทั้ง
สินบนรางวัลน าจับให้กับผู้แจ้งเบาะแส   

ในส่วนการจัดตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – War Room) ติดตาม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ 
และรับรายงานจากส่วนต่างๆ เมื่อได้รับข้อมูลก็ จะด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และเสนอต่อคณะท างาน    หากเกิดมี
การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้องจะเสนอเรื่องต่อ กกต. พิจารณาและมีค าสั่งให้ด าเนินการ
แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกและนายกฯ อบจ.ว่า จากจ านวนผู้สมัคร
นายก อบจ.76  จังหวัด 335 คน และผู้สมัครสมาชิก อบจ. 8,186 คน พบว่า มีผู้สมัครที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
อบจ.ไม่ประกาศรายชื่อ แยกเป็น ผู้สมัครนายก อบจ. 4 คน และผู้สมัครสมาชิก อบจ. 116 คน ส่วนใหญ่จะขาด
คุณสมบัติเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา แล้วไม่แจ้งเหตุ
จ าเป็นต่อนายทะเบียนท้องถิ่น 

อย่างไรก็ตามในจ านวนผู้สมัครที่ไม่ได้รับการประกาศชื่อมีจ านวน 23 คน ยื่นคัดค้านการไม่ประกาศรายชื่อต่อ 
กกต. โดย กกต.จะพิจารณาในแล้วเสร็จภายใน 3 วัน ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ค าวินิจฉัยของ กกต.ในกรณีคุณสมบัติของ
ผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นที่สุด ส่วนที่มีผู้สมัครไม่ได้รับการประกาศรายชื่อเนื่องจากขาดคุณสมบัติเพราะถือครองหุ้น
สื่อนั้น ขณะนี้ส านวนยังไม่ถึง กกต. แต่การวินิจฉัยก็จะยึดตามแนวค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ส่วนเรื่องร้องเรียนทุจริตในขณะนี้ได้รับรายงานว่า มีทั้งหมด 21 เรื่อง ใน 11 จังหวัด เป็นเรื่องการซื้อเสียง 4 เรื่อง 
แชร์ข้อมูลผิดกฎหมาย  1 เรื่อง จึงอยากฝากในเรื่องของการแชร์โพสต์ต่างๆว่าในการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2562 62 ศาลได้สั่งลงโทษผู้ที่โพสต์ข้อความเนื้อหาใส่ร้ายผู้สมัครผ่านไลน์  โดยสั่งจ าคุก 1 ปี ปรับ 2 หมื่นบาท จ าเลย
รับสารภาพจึงสั่งจ าคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท โทษจ าคุกให้รอลงอาญา 1 ปี และสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี 
ดังนั้นผู้สมัคร หรือประชาชนทั่วไป การจะโพสต์ หรือแชร์ข้อความจึงควรระมัดระวัง และแม้เนื้อหาถูกกฎหมาย แต่หาก
โพสต์ไม่ถูกเวลาก็ถือว่าผิดกฎหมาย โดยจะต้องไม่โพสต์หรือแชร์ข้อความตั้งแต่เวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้งจนถึง
เวลา 18.00 น.ของวันเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/533666 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/533666


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

19 

 

 
 
23 พ.ย. 2563 13:02    

กกต. เผยร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งนายก-สมาชิก อบจ.แล้ว 21 เรื่อง 11 จังหวัด ชี้ผู้สมัคร
ขาดคุณสมบัติเหตุไม่ไปเลือกตั้ง ส.ส. 
 

 
 
กกต. เผยร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งนายก-สมาชิกอบจ.แล้ว 21 เรื่อง ใน 11 จังหวัด แจงผู้สมัครขาดคุณสมบัติเหตุไม่
ไปเลือกตั้ง ส.ส. เตือนระวังโพสต์-แชร์ ผิดกฎหมายผิดเวลา เผยศาลลงโทษมาแล้ว 

วันนี้ (23 พ.ย.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าว เปิดตัวแอปพลิเคชัน 
"Smart Vote" แอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด" สายด่วนเลือกตั้ง 1444 และศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-
War room) เพ่ือรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยืนยันความพร้อมในการอ านวยความสะดวกประชาชนไปสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ โดยแอปพลิเค
ชันสมาร์ทโหวต จะมีข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งในวันที่ 24 พ.ย. จะมี
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และในวันที่ 27 พ.ย. ผู้มีสิทธิเลืกตั้งสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ว่าตนเอง
จะต้องไปใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งใด ส่วน รายชื่อผู้สมัครนายกและสมาชิกอบจ.ทั่วประเทศจะสามารถดูรายละเอียดได้
ตั้งแต่ต้นเดือนธ.ค. 

ส าหรับแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้งได้โดย
กฎหมายใหม่มีการคุ้มครองพยานให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแส และผู้ที่ถูกข่มขู่หลังแจ้งเรื่องให้ กกต. รวมทั้งสินบนรางวัลน าจับ
ให้กับผู้แจ้งเบาะแส ขณะที่ศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – War Room) จะท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ หากพบมีการโพสต์ แชร์ ข้อความผิดกฎหมายก็จะมีการเสนอกกต.พิจารณาสั่งด าเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
หรือลบข้อมูล 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกและนายกฯ อบจ. ว่า จากจ านวน
ผู้สมัครนายก อบจ.76 จังหวัด 335 คน และผู้สมัครสมาชิก อบจ. 8,186 คน พบว่ามีผู้สมัครที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ า อบจ.ไม่ประกาศรายชื่อแยกเป็นผู้สมัครนายก อบจ. 4 คน และผู้สมัครสมาชิก อบจ. 116 คน ส่วนใหญ่จะขาด
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คุณสมบัติเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 ที่ผ่านมา แล้วไม่แจ้งเหตุจ าเป็นต่อ
นายทะเบียนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามในจ านวนผู้สมัครที่ไม่ได้รับการประกาศชื่อมีจ านวน 23 คน ยื่นคัดค้านการไม่
ประกาศรายชื่อต่อ กกต. โดย กกต.จะพิจารณาในแล้วเสร็จภายใน 3 วัน ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ค าวินิจฉัยของ กกต.ใน
กรณีคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นที่สุด ส่วนที่มีผู้สมัครไม่ได้รับการประกาศรายชื่อเนื่องจากขาดคุณสมบัติ
เพราะถือครองหุ้นสื่อนั้น ขณะนี้ส านวนยังไม่ถึง กกต. แต่การวินิจฉัยก็จะยึดตามแนวค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ส่วนเรื่องร้องเรียนทุจริตในขณะนี้ได้รับรายงานว่า มีทั้งหมด 21 เรื่อง ใน 11 จังหวัด เป็นเรื่องการซื้อเสียง 4 
เรื่อง แชร์ข้อมูลผิดกฎหมาย 1 เรื่อง จึงอยากฝากในเรื่องของการแชร์โพสต์ต่างๆ ว่าในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อ 24 มี.ค. 62 
ศาลได้สั่งลงโทษผู้ที่โพสต์ข้อความเนื้อหาใส่ร้ายผู้สมัครผ่านไลน์ โดยสั่งจ าคุก 1 ปี ปรับ 2 หมื่นบาท จ าเลยรับสารภาพ
จึงสั่งจ าคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท โทษจ าคุกให้รอลงอาญา 1 ปี และสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี ดังนั้นผู้สมัคร 
หรือประชาชนทั่วไป การจะโพสต์ หรือแชร์ข้อความจึงควรระมัดระวัง และแม้เนื้อหาถูกกฎหมาย แต่หากโพสต์ไม่ถูก
เวลาก็ถือว่าผิดกฎหมาย โดยจะต้องไม่โพสต์หรือแชร์ข้อความตั้งแต่เวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้งจนถึง 18.00 น.ของ
วันเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000120536 
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กกต.เผยร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.- ส.อบจ. 21 เรื่อง 
 

 
 
กกต. เผยร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.- ส.อบจ. 21 เรื่อง ใน 11 จังหวัด  

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าว เปิดตัวแอพพลิเคชัน 
"Smart Vote" แอพพลิเคชัน "ตาสับปะรด" สายด่วนเลือกตั้ง 1444 และศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-
War room) เพ่ือรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (นายก อบจ.)  

พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ให้สัมภาษณ์ถึงการร้องเรียนทุจริตว่า มีทั้งหมด 21 เรื่อง ใน 11 จังหวัด เป็นเรื่องการซื้อเสียง 
4 เรื่อง แชร์ข้อมูลผิดกฎหมาย 1 เรื่อง จึงอยากฝากในเรื่องของการแชร์โพสต์ต่างๆ ว่าในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อ 24 มี.ค. 
62 ศาลได้สั่งลงโทษผู้ที่โพสต์ข้อความเนื้อหาใส่ร้ายผู้สมัครผ่านไลน์ โดยสั่งจ าคุก 1 ปี ปรับ 2 หมื่นบาท จ าเลยรับ
สารภาพจึงสั่งจ าคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท โทษจ าคุกให้รอลงอาญา 1 ปี และสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี ดังนั้น
ผู้สมัคร หรือประชาชนทั่วไป การจะโพสต์ หรือแชร์ข้อความจึงควรระมัดระวัง และแม้เนื้อหาถูกกฎหมาย แต่หากโพสต์
ไม่ถูกเวลาก็ถือว่าผิดกฎหมาย โดยจะต้องไม่โพสต์หรือแชร์ข้อความตั้งแต่เวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้งจนถึง 18.00 
น.ของวันเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.newtv.co.th/news/69984 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.newtv.co.th/news/69984 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_825909/ 
 
 
 

 

https://www.newtv.co.th/news/69984
https://www.newtv.co.th/news/69984
https://www.innnews.co.th/politics/news_825909/
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22 พฤศจิกายน 2563 14:09 น.    

กกต.บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ 42,000 คน จัดเลือกตั้งนายก อบจ.-ส.อบจ. 
 

 
 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดการ
เลือกตั้งเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)บุรีรัมย์ 
ทั้ง 42 เขต ใน 23 อ าเภอ ของ จ.บุรีรัมย์ ที่จะมีข้ึนพร้อมกันในวันที่ 20 ธ.ค.2563 นี้ โดยมี พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผู้
บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี น.ส.ปิยนาฏ กลางพนม ผอ.สนง.กกต.บุรีรัมย์ นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัด 
อบจ.บุรีรัมย์ ในฐานะ ผอ.กต.อบจ.บุรีรัมย์ และ กกต.อบจ.บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

โดยมีวาระการประชุมที่ส าคัญ ประกอบด้วย การมอบหมายให้คณะอนุกรรมการประจ าอ าเภอและผู้ช่วยเหลือ
การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง , การแต่งตั้งและมอบหมายนายทะเบียนและนาย
ทะเบียนท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง, การรายงานผลการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ , การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง การก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง รายงานการมอบอ านาจการจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ให้กับนายอ าเภอ การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง , การซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเลือกตั้ง และการจัดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง
ประจ าหน่วยเลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งอาสาสมัคร สาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน หรือ อสม. 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201122/bd981b81b0964949b8b9f850a799c8fcfe15a4edc524f9d1b309a82c1507626e.jpg?itok=UVQ-GWXT
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โดยในที่ประชุมได้เน้นย้ าให้ อนุกรรมการ และผู้ช่วยเหลือประจ าอ าเภอ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนด 

นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัด อบจ.บุรีรัมย์ ในฐานะ ผอ.กต.อบจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ทาง กกต.อบจ.บุรีรัมย์ 
พร้อมจัดการเลือกตั้งนายก อบจ. และส.อบจ.บุรีรัมย์ ทั้ง 42 เขต ใน 23 อ าเภอ จ านวนหน่วยเลือกตั้ง 2,880 หน่วย 
และใช้ก าลังเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งมากกว่า 42,000 คน อย่างไรก็ตาม อยากที่จะให้ผู้สมัครทุกคนตระหนักถึง
กฎหมายการเลือกตั้งและปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย ซึ่งขณะนี้ทาง กกต.จังหวัด ได้ส่งชุดป้องปรามหาข่าวพร้อมลง
ในพ้ืนที่จัดการเลือกตั้ง หากพบว่าผู้สมัครรายใดกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งจะด าเนินการตรวจสอบเอาผิดอย่างทันทีไม่
มีข้อยกเว้น 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/199026 
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วันจันทร์ ท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

กกต.ถกความพร้อมรับเลือกตั้งอบจ.42เขตบุรีรัมย ์
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บุรีรัมย์ ได้ประชุมติดตามความ

คืบหน้าการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ส.อบจ.) บุรีรัมย์ ทั้ง 42 เขต ใน 23 อ าเภอ ของ จ.บุรีรัมย์ ที่จะมีขึ้นพร้อมกันในวันที่ 20 ธ.ค.2563 นี้ โดยมี พล.ต.ต.
รุทธพล เนาวรัตน์ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธาน กกต.อบจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม 
โดยในที่ประชุมได้เน้นย้ าให้อนุกรรมการ และผู้ช่วยเหลือประจ าอ าเภอ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น ไปตามระเบียบ กฎหมาย 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม และให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนด 

นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัด อบจ.บุรีรัมย์ ในฐานะ ผอ.กต.อบจ.บุรีรัมย์  กล่าวว่า ทาง กกต.อบจ.บุรีรัมย์ 
พร้อมจัดการเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.บุรีรัมย์ ทั้ง 42 เขต ใน 23 อ าเภอ จ านวนหน่วย เลือกตั้ง 2,880 หน่วย 
และใช้ก าลังเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งมากกว่า 42,000 คน อย่างไรก็ตาม อยากที่จะให้ผู้สมัครทุกคนตระหนักถึง
กฎหมายการเลือกตั้งและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย ซึ่งขณะนี้ทาง กกต.จังหวัด ได้ส่งชุดป้องปรามหาข่าวพร้อมลง
ในพ้ืนที่จัดการเลือกตั้ง หากพบว่าผู้สมัครรายใดกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งจะด าเนินการตรวจสอบเอาผิดอย่างทันทีไม่
มีข้อยกเว้น 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/533581 
 
  

https://www.naewna.com/local/533581
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23 พฤศจิกายน 2563 12:06 น.    

"ท้องถิ่นยโสธร" คัดเลอืกคณะกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล ก.อบต.ยโสธร 
 

 
 

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 พ.ย.63 ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายสมยศ 
นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธรเป็นประธานในการด าเนินการคัดเลือก กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล ใน
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยโสธร ก.อบต.จังหวัดยโสธรเนื่องจากคณะกรรมการ ชุดที่ผ่านมาได้หมดวาระ
ลง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา 

นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลใน
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยโสธรและคณะกรรมการฯดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง 4 ปีตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาดังนั้นในวันนี้ทางส านักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธรจึงได้ท า
การคัดเลือก กรรมการผู้แทนองค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยโสธรหรือ 
ก.อกต.ยโสธรขึ้น เพ่ือทดแทนชุดที่หมดวาระไป โดยการคัดเลือกในครั้งนี้ มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกจ านวน 4 รายแต่ เป็นกรรมการได้เพียง 3 ราย จึง มีการท าการลงคะแนน เสียง จากปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลภายในจังหวัดยโสธร ผลปรากฏว่า นายวิชา สังข์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว นาย
อรรถพล สีหนาจ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ อ าเภอเมืองยโสธร และ นายภักดี ณรงค์กุลภักดี ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรได้รับคัดเลือก เป็นคณะกรรมการหรือ ก.อบต. 
จงัหวัดยโสธรในครั้งนี้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/199183 
 
  

https://siamrath.co.th/n/199183
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201123/16155437e8fa576c0802550fe41c0b1d6454f7d0447dc8fd6d7dd86bb842c53e.jpg?itok=LN0NJwXf
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วันอาทิตย์ ท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 16.23 น. 

ส่อง 5 ผู้สมัคร‘นายกอบจ.อ านาจเจริญ’ แข่งเดือด‘ม้าเต็ง-ม้ามืด’ชิงเข้าวิน 
 

 
 

22 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) 
และสมาชิกสภา อบจ. “อ านาจเจริญ” ว่า สนามเลือกตั้ง “นายก อบจ.อ านาจเจริญ” มีผู้ลงชิงชัยด้วยกัน 5 ราย ส่วน 
ส.อบจ. มีจ านวน  105 ราย 

ส าหรับผู้สมัคร “นายก อบจ.อ านาจเจริญ” 5 ราย ประกอบด้วย นายสว่าง นาคพันธ์ หมายเลข 1 , นางจันทร์เพ็ญ 
ประเสริฐศรี หมายเลข 2 , นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล หมายเลข 3 , นายชัยศรี กีฬา หมายเลข 4 และ นายพนม ประเสริฐ
ศรี หมายเลข 5  

ส่องกล้องเส้นทางการเมืองของผู้สมัคร นายก. อบจ.อ านาจเจริญ ทั้งหมด 5 คน ปรากฏว่า บางคนผ่านสนาม
การเมืองท้องถิ่นมาอย่างโชกโชน ระดับ “ปรมาจารย์การเมือง” เลยทีเดียว จึงถูกมองว่า เป็นเต็ง 1 แบเบอร์ จะก าชัย
ชนะ สู่ฝั่งฝัน เป็นนายก อบจ.อ านาจเจริญ ได้ในที่สุด 

บางคนเป็น “นักการเมืองหน้าใหม่” ลงสู่สนามการเมืองเป็นครั้งแรก หวังลุ้นคู่แข่งบรรดาตัวเต็งทั้งหลายต่อสู้กัน
จนเพลี่ยงพล้ า ประสบ “อุบัติเหตุทางการเมือง” และถูกลงโทษ ถูกใบเหลือง-ใบแดง เพ่ือหวังได้รับ “ส้มหล่น” เป็น
นายก อบจ.อ านาจเจริญ ชนิดพลิกโผ พลิกล็อกประมาณนั้น 

ส าหรับ “เส้นทางการเมือง” ของผู้สมัครนายก อบจ.อ านาจเจริญ ทั้ง 5 คน จากอดีตถึงปัจจุบัน พบว่า “นายสว่าง 
นาคพันธ์” หมายเลข 1 กลุ่มอิสระ อดีตรองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ ท างานทางสังคมมายาวนาน 
เป็นที่รู้จักของผู้คน อาศัยฐานเสียงจากแฟนคลับบางกลุ่มและครูจ านวนหนึ่ง ที่พร้อมจะเทคะแนนให้อย่างเต็มที่  

มาที่ “นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี” ผู้สมัครหมายเลข 2 กลุ่มพลังอ านาจเจริญ ลงสนามการเมืองท้องถิ่นมาก
ว่า 20 ปี ประสบการณ์เพียบ ฐานเสียงแน่นทั้ง 7 อ าเภอ พร้อมเสนอ ส.อบจ. คู่ใจทั้ง 24 คน ลงสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ ด้วย
นโยบายถูกใจประชาชน เสียงตอบรับดีมาก  

ทว่า...ไม่อาจมองข้าม “นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล” หมายเลข 3 กลุ่มภูมิใจไทอ านาจ บุตรสาวนักธุรกิจมากบารมี
ในตัวเมืองอ านาจเจริญ แม้จะลงสนามการเมืองมาไม่นาน ทว่าที่ผ่านมาท างานเพ่ือสังคมมาโดยตลาด และที่โดดเด่น 
เห็นเป็นรูปธรรม คือ การจัดท ารถปันสุขตระเวนไปทั่วทุกพ้ืนที่ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโควิด-19 ที่ผ่านมา ใช้สโลแกน
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หาเสียงที่ว่า “ถนนปลอดภัย น้ าไหล ไฟสว่าง ก้าวข้ามความจน สร้างคน สร้างอาชีพ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “ พร้อม ส.
อบจ. 24 คน ลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่อง เสียงดีไม่เป็นสองรองใคร 

ที่ตามมาไม่ห่าง เป็นเงาตามตัว ชนิดที่ว่า “หายใจรดต้นคอ” เลยทีเดียว นั่นคือ “นายชัยศรี กีฬา” หมายเลข 4 
อดีต ส.ส. เขต 2 อ านาจเจริญ 1 สมัย ลงในนามคณะก้าวหน้า มีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ช่วย
หาเสียงหลายอ าเภอรอบนอก และมีรายงานว่า “โค้งสุดท้าย” จะน าคณะปราศรัยชุดใหญ่ ลุยอ านาจเจริญให้กระจุย 
กระจาย เพ่ือเป้าหมายสู่ชัยชนะ เป็น นายก อบจ.อ านาจเจริญ สมใจ 

ฝั่ง “นายพนม ประดับศรี” หมายเลข 5 ลงเล่นการเมืองเป็นครั้งแรก เป็นนักการเมืองหน้าใหม่ ผู้คนไม่รู้จัก คง
ต้องอาศัยค าว่า “ปาฏิหาริย์” เท่านั้น จึงจะถึงฝั่งฝัน... 

ที่สุดแล้ว...วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นวันเลือกตั้ง ประชาชนจะเป็นผู้ให้ “ค าตอบ” และ “ชี้ชะตา” ว่า
ใครจะมาวิน... 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/533518 
 
  

https://www.naewna.com/local/533518
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วันอาทิตย์ ท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 16.56 น. 

'เสี่ยสรรค์'ผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรี น าทีมลุยหาเสียงตลาดสด แฟนคลับรอรับเพียบ 
 

 
 

"เสี่ยสรรค์"อดีตนายก น าทีมลุยหาเสียงตลาดสด แฟนคลับรอรับเพียบ ด้าน"ผอ.กกต."ชวนผู้มีสิทธิ์อายุ18ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ออกไปใช้สิทธิ์20ธ.ค.นี้ สงสัยโทรสายด่วน1444 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงพ้ืนที่หาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก อบจ.
และนายก อบจ.กาญจนบุรี บรรยากาศเริ่มคึกคักข้ึนมาทุกวัน ซึ่งแตกต่างจากหลายวันที่ผ่านมา เพราะตั้งแต่ นายรามิล 
พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ปลัด อบจ.) ในฐานะผู้อ านวยการการเลือกตั้ง (ผอ.กกต.) ประจ า
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ได้ใช้อ านาจประกาศรายชื่อรายผู้รับสมัคร และผู้ไม่รับสมัคร เมื่อวันที่ 13 พ.ย.63 ที่
ผ่านมานั้น 

ปรากฏว่า ผู้สมัคร ส.อบจ.และ นายก อบจ.ส่วนใหญ่นิยมหาเสียงผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง กกต.อนุญาต
ให้ด าเนินการได้ ประโยชน์ของการหาเสียงผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์”นั้นสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว จึงเป็นที่นิยมของผู้สมัครทุกคน ที่ส าคัญไม่เสียงบประมาณค่าใช้จ่ายใดๆ ด้วย 

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้นว่าผู้สมัคร ส.อบจ.และ นายก บอจ.จะนิยมหาเสียงผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เข้าถึง
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วก็ตาม แต่สิ่งส าคัญที่สุดคือการลงพ้ืนที่พบปะพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆในเขตรับผิดชอบ
ของตัวผู้สมัคร 

ล่าสุด เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 21 พ.ย.ที่ผ่านมา นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือเสี่ยสรรค์ ผู้สมัครนายก อบจ.
กาญจนบุรี เบอร์ 2 หัวหน้า “ทีมพลังใหม่”และเป็นอดีตนายก อบจ.กาญจนบุรี 2 สมัย ได้น าทีมลงพ้ืนที่พบปะ
ประชาชนและพ่อค้าแม่ขายบริเวณตลาดสดชุกโดน รวมทั้งบริเวณตลาดปากบ่อที่อยู่ภายในโรงงานกระดาษ ท าให้
บรรยากาศเริ่มคักคักขึ้นมาทันที อีกท้ังยังได้รับการต้อนรับจากทุกคนเป็นอย่างดี 

นอกจากลงพ้ืนที่หาเสียงแล้วนายรังสรรค์ ยังน าผู้สมัคร ส.อบจ.เขต 2 เบอร์ 3 คือนายสามารถ เย็นนิกรณ์ หรือ
ทรง ผู้สมัคร ส.อบจ.หน้าใหม่ของทีมพลังใหม่ ลงพ้ืนที่เพ่ือแนะน าตัวด้วย ส าหรับผู้สมัคร ส.อบจ.อ าเภอเมือง เขต 2 มี
ผู้สมัครด้วยกันทั้งหมด จ านวน 4 ราย 
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ดังนี้ “ทีมพลังกาญจน์” ที่มี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ หรือหมอหนุ่ย อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ปี 54 เป็นหัวหน้าทีม ได้
ส่งผู้สมัคร 2 ราย ประกอบด้วย นายปิยะ สาระศาลิน อายุ 46 ปี เบอร์ 1 และนางสุนันท์ ไสยะหุต อายุ 60 ปี เบอร์ 2 
ส าหรับทีมพลังใหม่ของนายรังสรรค์ ได้ส่งผู้สมัคร ส.อบจ.1 ราย คือ นายสามารถ เย็นนิกรณ์ อายุ 63 ปี เบอร์ 3 
และ “ทีม NEXT กาญจนบุรี” ของนางสาวสาวิกา ประเสริฐผล ผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรี เบอร์ 3 ส่งนายศุภโชค 
สุขสว่าง หรือโต๊ด เบอร์ 4 อายุ 29 ปี ลงสมัคร 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเดียวกัน พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรี เบอร์ 4 “ทีม
กาญจน์ก้าวใหม่” นอกจากจะหาเสียงผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์”แล้ว ยังได้น าทีมงานขึ้นรถประกาศพร้อมเดินเท้า
เคาะประตูหาเสียงกับพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นกัน 

ส าหรับ พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ เป็นน้องชายของนาย พินิจ (หรือเหน่ง) จันทร์สมบูรณ์ อดีต สส. พรรค
พลังธรรม อดีต สส.ไทยรักไทย และ อดีต สส.พรรคเพื่อไทย หลายสมัย ซึ่งชาวจังหวัดกาญจนบุรี ต่างก็รู้จักกันเป็นอย่าง
ดี 

ด้าน นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผอ.กกต.ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า เลือกตั้งท้องถิ่นวันอาทิตย์ที่ 20 
ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น.ขอให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปอย่าลืมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก 
อบจ. และนายก อบจ. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ หากสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=8689 หรือสายด่วน 1444 
"ทุกค าถามมีค าตอบ ทุกค าตอบเราติดตามด้วยความใส่ใจ" 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/533523 
 
  

https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=8689
https://www.naewna.com/politic/533523
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วันอาทิตย์ ท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 17.12 น. 

'น้องโอ๋'อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย์'กลุ่มเพื่อนเนวิน' ลุยหาเสียงรับฟังปัญหา ปชช. 
 

 
 

เปิดใจ “ศิริรัตน์ บุญชัยสุข” อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย ์2 สมัย ผู้สมัคร ส.จ.บุรีรัมย ์เขต 1 อ.หนองกี่ “กลุ่มเพื่อนเน
วิน” ลงพ้ืนที่ติดป้ายหาเสียง พร้อมเป็นผู้ประสานสิบทิศ รับฟังปัญหา เข้ามาพัฒนาบ้านเมือง 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)บุรีรัมย์ ทั้ง 42 เขต ใน 23 อ าเภอ ของ จ.
บุรีรัมย์ นับตั้งแต่วันเปิดรับสมัครเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 พ.ย.63 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันนั้น บรรยากาศในการหาเสียงของ
ผู้สมัคร ทั้งนายก อบจ. และส.อบจ.นั้น เริ่มเป็นไปด้วยความคึกคัก ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ 
“กลุ่มเ พ่ือนเนวิน” ซึ่ งน าโดย นายภูษิต เล็กอุดากร อดีต สมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์  ผู้สมัครนายก อบจ. 
หมายเลข 8 หลานชาย นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ยูไนเต็ด และทีมผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.
บุรีรัมย์ ทั้ง 42 เขต ในนาม “กลุ่มเพ่ือนเนวิน” ได้ระดมติดแผ่นป้ายหาเสียงไปจนทั่วทุกพ้ืนที่ 

แต่ที่น่าสนใจ คือ นางสาวศิริรัตน์ บุญชัยสุข หรือ น้องโอ๋ อดีตสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์  2 สมัย ผู้สมัครสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 อ.หนองกี่ “กลุ่มเพ่ือนเนวิน” ได้น ารถหาเสียง พร้อมทีมงานลงพ้ืนที่ติด
ป้ายหาเสียงตามหมู่บ้าน ชุมชนในเขตพ้ืนที่เลือกตั้ง 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลเมืองไผ่, ต าบลบุกระสัง, ต าบลเย้ยปราสาท, 
ต าบลโคกสูง และต าบลโคกสว่าง 

นางสาวศิริรัตน์ กล่าวว่า ได้ลงพ้ืนที่ติดป้ายหาเสียงตามหมู่บ้าน ชุมชนในเขตพ้ืนที่เลือกตั้ง พร้อมกับพบปะพ่ีน้ อง
ประชาชน ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีและอบอุ่น อยากเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
คุณภาพชีวิตที่ดี ชอบท างานเพ่ือมวลชน ประสานงานกับทุกภาคส่วน รับฟังปัญหา พร้อมให้การช่วยเหลือพัฒนาให้ดีขึ้น
กว่าเดิม ส่วนตัวชอบการเมืองมาตั้งแต่เด็ก ทั้งเป็นหัวหน้าชั้น และท ากิจกรรมโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมาตลอด 

“ไม่รู้สึกหนักใจกับการเลือกตั้งครั้งนี้ ค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีกครั้ง เพราะที่ผ่านมาเป็น ส.จ.
มา 12 ปี ได้พัฒนาพื้นที่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นล าดับ เข้าถึงทุกชุมชน หมู่บ้าน สร้างมิติใหม่ เลือกคนท างานลูกหลาน
บ้านเรา โดยใช้สโลแกนว่า “สจ.รุ่นใหม่ รับใช้ใกล้ชิด เป็นมิตรทุกชุมชน” แต่คิดว่าจะท าอย่างไรเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชน
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ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด เพราะการรับรู้ของพ่ีน้องประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ จึงขออาสามาสานงานต่อก่องาน
ใหม่” นางสาวศิริรัตน์ กล่าว 

ส าหรับ นางสาวศิริรัตน์ บุญชัยสุข หรือ น้องโอ๋ ก่อนจะมาลงเล่นการเมือง ได้ท างานเป็นนักเทคนิคการแพทย์ อยู่
ที่โรงพยาบาลปะค า อ.ปะค า จ.บุรีรัมย์ เมื่อปี  2548 จนกระทั่งปี 2551 ได้มาลงเล่นการเมืองจากการชักชวนของ 
นางสาวอุษณีย์ ชิดชอบ พ่ีสาวนายเนวิน ชิดชอบ ที่ลงสมัครนายก อบจ.บุรีรัมย์ และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบจ.
บุรีรัมย์ ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/533528 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/533528
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22 พฤศจิกายน 2563 19:28 น.    

 “เลือกคนรุ่นใหม่ เข้าใจปัญหา พร้อมพัฒนาโพธิ์ตาก”“วรวุฒิ อุปฮาด” ผู้สมัคร  
ส.อบจ.อิสระ เบอร์ 5 เขต อ.โพธิ์ตาก ลงพ้ืนที่หาเสียงต่อเนื่อง 
 

 
 

“วรวุฒิ อุปฮาด” ผู้สมัคร ส.อบจ.อิสระ เบอร์ 5 เขต อ.โพธิ์ตาก ลงพื้นที่หาเสียงต่อเนื่อง ชูนโยบาย “เลือกคนรุ่น
ใหม่ เข้าใจปัญหา พร้อมพัฒนาโพธิ์ตาก” พร้อมประกาศสามารถท างานร่วมกับ นายก อบจ.ได้ทุกคน 

บรรยากาศในการหาเสียงของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหนองคาย ซึ่งจะมีการเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่ 20 ธันวาคมที่จะถึงนี้ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่ง
ผู้สมัครที่น่าจับตา และเป็นตัวเก็ง ที่จะได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เขตอ าเภอโพธิ์
ตากในครั้งนี้ มี นายวรวุฒิ อุปฮาด อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองค าย ที่ลง
สมัครในนามกลุ่มอิสระ เบอร์ 5ซึ่งในทุกวัน นายวรวุฒิ อุปฮาด พร้อมทีมงานจะลงพ้ืนที่หาเสียงในพ้ืนที่ 3 ต าบลของ
อ าเภอโพธิ์ตาก ทั้งต าบลโพนทอง ต าบลด่านศรีสุข และต าบลโพธิ์ตาก โดยได้รับเสียงตอบรับจากพ่ีน้องประชาชนใน
พ้ืนที่เป็นอย่างด ี

นายวรวุฒิ อุปฮาด อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก กล่าวว่า ตนได้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย หรือ ส.อบจ. ในนามกลุ่มอิสระ เบอร์ 5 หรือหมายเลข 5 
ไม่สังกัดพรรคการเมืองไหนหรือกลุ่มการเมืองไหน จึงขอฝากพ่ีน้องประชาชนชาว อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย “เลือกคนรุ่น
ใหม่ เข้าใจปัญหา พร้อมพัฒนาอ าเภอโพธิ์ตาก” เพราะผมที่เกิดที่ โตที่นี่ 

ถ้าผมได้มีโอกาสได้เข้าไปรับใช้พ่อแม่พ่ีน้องชาวอ าเภอโพธิ์ตาก ในฐานะ ส.อบจ.เขต อ าเภอโพธิ์ตาก ตนเอง
สามารถท างานร่วมกับ นายก อบจ. ได้ทุกคนที่ได้รับการเลือกตั้ง ในฐานะที่เป็นอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย มาเป็นระยะเวลา 8 ปี ตนจะน าความรู้ความสามารถ หรือน าประสบการณ์
ในการเป็นฝ่ายบริหารของ อบต.ด่านศรีสุข ตลอดทั้ง 8 ปี มาแก้ปัญหาของพ่อแม่พ่ีน้องชาวอ าเภอโพธิ์ตาก ทั้ง 3 ต าบล 
ได้แก่ ต าบลโพนทอง ต าบลด่านศรีสุข และต าบลโพธิ์ตาก รวมไปถึงการประสานงานกับส่วนราชการในพ้ืนที่ เพ่ือน า
งบประมาณเข้ามาพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพ่อแม่พ่ีน้องชาวอ าเภอโพธิ์ตาก 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201122/71f561cd93fb61684629989c43f76eb7702b805d38b4133c0cca94fd5089f20d.jpg?itok=o88dO913
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ทั้งด้านการศึกษาจะสนับสนุนการศึกษาทุกช่วงวัย ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูงสุด รวมไปถึง
การศึกษานอกระบบด้วย,ด้านสาธารณสุขจะสนับสนุนการท างานของ อสม. อย่างเต็มที่, ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา จะ
สนับสนุนกลุ่มไทยพวน กลุ่มแพบางกอกน้อย กลุ่มโฮมสเตย์ต่าง ๆ เพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวสร้างรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิม
มากขึ้น ด้านการกีฬาจะสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน และพร้อมที่จะผลักดันนักกีฬาที่มี
ความสามารถ ให้ก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับชาวอ าเภอโพธิ์ตาก และพร้อมที่จะสนับสนุน
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทุกกลุ่มอาชีพ เพ่ือให้มีรายได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน,ด้านการเกษตรนั้นจะสนับสนุนเกษตรกรให้
ท าการเกษตรแบบอินทรีย์ พร้อมส่งเสริมประเพณี งานประจ าปี ทั้งงานผลไม้หวานอ าเภอโพธิ์ตาก และพร้อมจะผลักดัน
อ าเภอโพธิ์ตาก ให้จัดงาน “วันข้าวเม่าโลก” เพ่ือให้อ าเภอโพธิ์ตากเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น จึงขอฝากชื่อ “วรวุฒิ อุปฮาด” 
เบอร์ 5 ผู้สมัคร ส.อบจ. กลุ่มอิสระ เป็น ส.อบจ.เขต อ.โพธิ์ตาก “เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ ที่เข้าใจปัญหาของอ าเภอโพธิ์ตาก 
มาพัฒนาอ าเภอโพธิ์ตาก” นายวรวุฒิ อุปฮาด กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/199097 
 
  

https://siamrath.co.th/n/199097
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วันอาทิตย์ ท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 20.00 น. 

‘พี่สา-สาวิกา ประเสรฐิผล’น าทีมลุยหาเสียง อ้อนขอคะแนนชาวเทศบาลเมืองกาญจน์ 
 

 
 

"พี่สา" ผู้สมัครนายก อบจ.เบอร์ 3 หัวหน้า "ทีม NEXT กาญจนบุรี" น าทีมลุยหาเสียงอ้อนขอคะแนนจากพี่
น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ชี้เลือก NEXT ให้เมืองกาญจน์ได้ไปต่ออย่างทันโลก 

วันที่ 22 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวสาวิกา ประเสริฐผล ผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรี เบอร์ 3 หัวหน้า 
‘ทีม NEXT กาญจนบุรี’ พร้อมด้วยนายปกรณ์ ประเสริฐผล หรือ "เรด" ผู้สมัคร ส.อบจ.เขต 1 อ าเภอเมือง เบอร์ 4 และ
ทีมงานลงพ้ืนที่หาเสียงกับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

นอกจากการลงพ้ืนที่หาเสียงแล้ว ทีม NEXT กาญจนบุรี ยังได้หาเสียงผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ
ต่างๆ ที่ทันสมัย ต่างจากการหาเสียงแบบที่ผ่านๆ มา อาทิ มีการใช้เสียงซีรี (Siri) หรือที่หลายคนเรียก สิริ ซอฟต์แวร์
ผู้ช่วยอัจฉริยะ มาท าเป็นคลิปในการช่วยหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย โดยเน้นนโยบายการหาเสียง ไม่ซ้ือเสียง, ไม่มีการ
ทุจริต, ไม่มีระบบเงินทอน ส่วนนโยบายการท างาน “รื้อ ซ่อม สร้าง” เพ่ือให้เมืองกาญจน์ได้ไปต่ออย่างทันโลก" 

โดยได้มีการโพสต์ลงเพจเฟสบุ๊ค ที่ใช้ชื่อว่า ‘NEXT Kanchanaburi’ ล่าสุด ระบุว่า “เราเลือกตั้ง อบจ. กันมีก่ีครั้ง 
เราได้นายกกันมาแล้วกี่คน เราไปเลือกเพราะเขาบอกให้ไปเลือกอย่างเดียวไม่ได้ ทุกครั้งก่อนที่เราจะเลือก เราควรรู้ไว้
ก่อน ว่าหน้าที่หลักของ อบจ.คืออะไร  

การที่เรารู้ว่าคืออะไรแล้ว จะท าให้เราหันไปมองว่า แล้วที่ผ่านมา หน้าที่หลักนี้ เคยถูกปฏิบัติอย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพไปแล้ว มาก-น้อย แค่ไหน 
หมดเวลา : ความคิดแบบเดิมๆ วิธีการแบบเก่าๆ 
หมดเวลา : ที่เขาจะเห็นความส าคัญของเราแค่ตอนหาเสียง 
หมดเวลา : ที่เราจะนิ่งดูดาย แล้วแอบบ่นกันเองในพ้ืนที่ส่วนตัว 
หมดเวลา : ที่เราจะทนต่อไป 
ออกมาสู้ ด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุด คือ เลือกทางเลือกใหม่ ให้ตัวเอง 
หรือ จะท าแบบเก่า แล้วหลังวันที่ 20 ธันวาคม นี้ อ านาจของประชาชนก็หมด แล้วทุกอย่างที่ก็วนกลับมาอย่างเดิม 
เลือกคนที่ไม่ต้องการอ านาจและผลประโยชน์ เลือก พี่สา เป็น นายก อบจ. เบอร์ 3 ทีม next  
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เลือก สจ. เขต 1-2 อ าเภอเมือง เลือก น้องเรด กับ น้องโต๊ด เบอร์ 4 ทั้งสองเขต 
"เลือก next ให้เมืองกาญจน์ได้ไปต่ออย่างทันโลก" 
20 ธันวาคมนี้ เปลี่ยนแปลงมันด้วยกัน คนกาญจนบุรี” 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/533570 
 
  

https://www.naewna.com/local/533570
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วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2563 - 21:01 น. 

 ‘ธนาธร’ ชู ‘เดินสามจริง’ เปลี่ยนการเมอืงท้องถิ่น ปลุก 20 ธ.ค. เลือกอนาคตตัวเอง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความและภาพผ่าน 
เฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับการช่วยผู้สมัครนายกอบจ.หาเสียงเลือกตั้ง โดยระบุว่า เก็บตกจากการหาเสียงท้องถิ่น:  
ผมสนุกและตื่นเต้นกับการเมืองท้องถิ่น ไม่แพ้การเมืองระดับชาติเลย หลังจากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ผมและคณะ
ก้าวหน้าก็มุ่งมั่นทุ่มก าลังท างานการเมืองท้องถิ่นอย่างแข็งขัน ผ่านมา 8 เดือน วันนี้เหลืออีก 27 วันก็จะถึงวันเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในระดับจังหวัดแล้ว ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากการเมืองท้องถิ่น และว่ากันตรงๆ ผมชอบการเมืองระดับ
ท้องถิ่น ไม่แพ้กับการเมืองระดับชาติ ที่พูดอย่างนี้ ไม่ใช่การเมืองระดับชาติไม่ส าคัญ วาระใหญ่ๆ เช่น การสร้าง
ประชาธิปไตยในประเทศ หรือ การยุติระบบรัฐราชการรวมศูนย์ ยังเป็นเรื่องที่ต้องท าผ่านการเมืองระดับชาติ แต่ความ
สนุกของการเมืองท้องถิ่นคือ นโยบายมันจับต้องได้จริง ตอบสนองความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ที่มีความหลากหลาย
ต่างกันได้ดีกว่า และใกล้ชิดกับชีวิตประชาชนมากกว่า เช่น คุณพลอยลภัสร์ สิงห์โตทองผู้สมัครนายก อบจ. ชลบุรีของ
เราตั้งใจสร้างศูนย์ดูแลเด็กเล็กในทั้ง 8 นิคมอุตสาหกรรมในชลบุรี เพ่ือให้ผู้ใช้แรงงานมีทางเลือกในการเลี้ยงดูบุตรด้วย
ตนเอง คุณณพจน์ศกร ทรัพย์สิทธิ์ ผู้สมัครนายก อบจ. นครพนมของเราตั้งใจลงทุนรถคลีนิคตาเคลื่อนที่ เพ่ือผ่าตัดต้อ
กระจก คืนสายตาที่ดีให้กับผู้สูงอายุ 

คุณชัยประพันธ์ (แน้ว) สิงห์ชัย ผู้สมัครนายก อบจ. พะเยา ตั้งใจปรับปรุงโรงงานผลิตปุ๋ยของ อบจ. ที่มีอยู่แล้ว
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แจกจ่ายให้กับเกษตรกร ลดต้นทุนการท าเกษตรให้กับพวกเขา คุณสราวุฒิ ปาลิมาพันธ์ 
ผู้สมัครนายก อบจ. ภูเก็ต ตั้งใจใช้งบ อบจ. จ้างงานชั่วคราวเพ่ือสู้วิกฤตโควิด 1,000 งาน โดยเป็นการจ้างงานเพ่ือพยุง
ให้คนมีงานท า เช่น งานเพ่ือฟ้ืนฟูชายหาด งานเก็บขยะทะเล งานป้อนข้อมูลส าคัญเข้าระบบดิจิดัลเพ่ื อใช้ประมวลผล
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ 

การเลือกตั้งระดับชาติ เลือก ส.ส. เข้าไป หากไม่ได้เป็นรัฐมนตรี ก็แทบไม่สามารถแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้ ไม่มี
ทั้งอ านาจและงบประมาณ ท าได้แค่เพียงตั้งกระทู้สองนาที ถามรัฐบาลเรื่องสะพานขาด น้ าเสีย ถนนเป็นหลุมบ่อ 
ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ เปิดมาเกือบ 18 เดือน ยังไม่มีการผ่านกฏหมายที่ส่งผลกระทบกับคุณภาพ
ชีวิตประชาชนโดยตรงเลย พวกเราสร้างนโยบายแต่ละจังหวัด ด้วยการ “เดินสามจริง” พ้ืนที่จริง + ประชาชนจริง + 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/125797881_991344147935926_6435456632431355983_n.jpg
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สถานการณ์จริง เราพบประชาชนมากมายจากการสร้างนโยบายวิธีนี้ และมันท าให้ผมตระหนักว่าการเมืองท้องถิ่นไทย 
ยังล้าหลังมาก ขาดการแข่งขันมานาน เหตุที่ไม่มีการแข่งขันเพราะคนใหม่กลัวอิทธิพลกลุ่มการเมืองเดิม เมื่อไม่มีการ
แข่งขัน ผู้อยู่ในต าแหน่งก็ไม่ถูกกดดันให้รับใช้ประชาชน ไม่ต้องแสดงผลงา 

นายธนาธร ระบุว่า แม้จะดูหดหู่ แต่ผมกลับเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง ผมรู้ว่าด้วยความรู้ความสามารถของ
บุคคลากรคณะก้าวหน้า การที่เราไม่ทุจริตคอร์รัปชั่นและการท างานเป็นทีมของเรา จะท าให้ท้องถิ่นพัฒนาก้าวหน้าได้
แน่นอน ถ้าการเมืองท้องถิ่นเราดี เมืองของเราจะดี คนจะเข้าถึงบริการสาธารณะพ้ืนฐานที่มีคุณภาพมากขึ้น 

อย่าเพ่ิงหมดหวังกับการเมือง ทุกคะแนนเสียงส าคัญต่ออนาคตของประเทศ 24 มีนาคม 2562 เราไปเลือกตั้ง
ระดับชาติกันมาแล้ว วันนี้ทนกับประยุทธ์มาอีกแล้ว 1 ปี 8 เดือนแล้ว 20 ธันวาคม 2563 มีการเลือกตั้งระดับจังหวัด คือ 
อบจ. และ ส.อบจ. มีนาคม ปี 2564 จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับพ้ืนฐาน นั่นคือเลือกตั้งเทศบาล และ อบต. อีก ไตร
มาสสามอาจจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและผู้ว่าเมืองพัทยา อีกปีครึ่งหลังจากนั้น ก็เลือกตั้งระดับชาติอีกรอบ การ
เลือกตั้งคือการลงทุนสร้างอนาคตให้กับลูกหลานที่ต่ าที่สุด ต้นทุนเดียวที่เราต้องใช้คือค่าเดินทางไปคูหา ไปเลือกตั้งกัน 
อย่านอนหลับทับสิทธิ ก าหนดอนาคตของจังหวัดคุณด้วยเสียงคุณเอง ส่งเสียงของประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง
ด้วยกัน 

แม้ผมจะท างานการเมืองระดับชาติไม่ได้ ผมก็ขอใช้ความรู้ความสามารถมาพัฒนาท้องถิ่น เศรษฐกิจระดับชาติ
จะเข้มแข็ง เศรษฐกิจท้องถิ่นต้องเข้มแข็ง ประชาธิปไตยระดับชาติจะมีคุณภาพ ประชาธิปไตยท้องถิ่นต้องมีคุณภาพ 
วันนี้ผมสนุกและตื่นเต้นกับการเมืองท้องถิ่นในนามคณะก้าวหน้าไม่แพ้สมัยท างานการเมืองระดับชาติ ในนามพรรค
อนาคตใหม ่
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2453773 
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นโยบายจากคนอุตรดิตถ์! "ปิยบุตร" หนุน "ปัณณวัฒน์ นาคมูล" มั่นใจตัวจริงคนท างาน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ จ.อุตรดิตถ์ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เดินทางช่วยรณรงค์
หาเสียงให้กับ นายปัณณวัฒน์ (จเร) นาคมูล ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุตรดิตถ์ เบอร์ 4 ในนาม
ตัวแทนคณะก้าวหน้า โดยเริ่มต้นที่ตลาดหัวดง ต่อด้วยตลาดฝายหลวง และตลาดเทศบาลต าบลศรีพนมมาศ ได้รับการ
ต้อนรับอย่างอบอุ่น ขณะที่ในช่วงบ่ายเปิดเวทีพบปะเยาวชน นักศึกษา และประชาชน ให้ทุกคนได้ตั้งค าถาม โดยได้เน้น
ให้เห็นถึงความส าคัญของการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และการใช้นโยบายในการรณรงค์หาเสียงส าหรับการเลือกตั้งที่จะถืง
นี้ ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการเลือกตั้ง อบจ. และ ส.อบจ. 

นายปิยบุตร กล่าวว่า ส าหรับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะก้าวหน้าค่อนข้างมั่นใจกับการแข่งขันในสนามนี้ เราได้
คนที่มีประสบการณ์ในการท างานช่วยเหลือประชาชน มีประสบการณ์ในการท างานการเมืองท้องถิ่น ที่ส าคัญคือมี
อุดมการณ์เดียวกัน โดยคุณปัณณวัฒน์ หรือชื่อเดิมคือคุณเจรนั้น ช่วยงานเราในฐานะหัวหน้าคณะท างานในจังหวัด
อุตรดิตถ์ตั้งแต่เมื่อครั้งเราเป็นพรรคอนาคตใหม่ และยิ่งเม่ือประกอบกับการออกแบบนโยบาย การสู้กันด้วยนโยบาย ซึ่ง
เรามอบโจทย์ให้กับผู้สมัครทุกจังหวัดไปจัดท าเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้น ว่างบฯ อบจ.แต่ละปีที่จังหวัดได้รับ จะถูกใช้ไปกับ
อะไรบ้าง ซึ่งนี่จะเป็นการพลิกมิติใหม่ใหักับการเมืองท้องถิ่น อย่างนี้ก็ยิ่งท าให้เชื่อมั่นว่าประชาชนจะให้ความไว้วางใจ 
เลือกคุณปัณวัฒน์ไปเป็นผู้บริหาร อบจ. 

"ผมได้ทราบเรื่องการท านโยบายของคุณปัณณวัฒน์ หรือคุณจเรแล้วชื่นชมมาก เพราะเป็นการออกแบบ
นโยบายที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดยการจัดในลักษณะเวทีสาธารณะ แล้วเชิญประชาชนคนอุตรดิตถ์มาร่วมพูดคุยกัน น า
ปัญหาขึ้นมาถก แล้วร่วมกันออกแบบ เช่น นโยบายอย่างศูนย์ค้นหาตัวตน รวมถึงนโยบายอย่างจบปัญหาหมาแมวจรจัด 
ซึ่งนี่เป็นปัญหาของคนอุตรดิตถ์ที่พบว่าในเมืองแห่งนี้มีหมาแมวจรจัดเยอะมาก ก็เลยมีคนเสนอขึ้นมา ทุกคนยอมรับและ
ร่วมกันออกแบบ กลายมาเป็นนโยบาย ว่าจะใช้งบประมาณ อบจ.ไปกับเรื่องนี้เท่าไหร่ อย่างไรบ้าง ซึ่งอย่างนี้คือเรื่องที่
ตอบสนองชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจริงๆ และก็อย่างที่เราเคยบอกว่าต้องให้ความส าคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201122/e139972ec1612010c2da034837660c05f20fb3235e0c831f63a3540cfd61794f.jpg?itok=rxROihjO
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เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุด ต้องให้ความส าคัญๆ และ 20 ธันวาคมนี้ ต้องออกไปเลือกตั้ง ใช้เสียงของเรา
เปลี่ยนแปลงบ้านของเราเอง เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มต้นได้ที่บ้านเรา" นายปิยบุตร กล่าว 

ด้าน นายปัณณวัฒน์ กล่าวว่า จากการที่ได้ไปรณรงค์หาเสียงที่ผ่านมา พบว่าประชาชนชาวอุตรดิตถ์ให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก ทุกคนต้องการความเปลี่ยนแปลง ต้องการคนใหม่ๆ เข้ามาบริหาร และโดยเฉพาะคณะก้าวหน้าที่ใช้
นโยบายในการหาเสียง เราก็จะได้พูดคุยท าความเข้าใจว่าจะมีสิ่งดีๆ จะมีอะไรพัฒนาขึ้นบ้างในจังหวัดของพวกเขาหาก
เลือกตนเป็นนายก อบจ. ทั้งนี้ นโยบายหลักๆ ที่เราเตรียมไว้มีอยู่ 5 เรื่อง ได้แก่ 1. การเปิดเผยข้อมูลเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ทุกการประมูล ทุกโครงการที่เราจัดท าต้องมีการเปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้ ความคืบหน้าต่างๆ ต้องมีอย่าง
ต่อเนื่อง การประชุมสภา อบจ. ต้องมีการถ่ายทอดสดให้คนได้ดู 2. ทรัพย์สิน อบจ. ต้องตอบสนองประชาชน อุปกรณ์
เครื่องจักรกล รถแบ็คโฮ เครื่องเจาะบาดาล เหล่านี้ประชาชนต้องเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนสนามกีฬาจังหวัดต้อง
ปรับปรุงพัฒนาท าให้ดีเป็นทั้งท่ีสถานที่ออกก าลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เปิดให้ทุกคนใช้ได้ 

"3.ด้านสาธารณสุข เราพบว่าอ าเภอทางเหนือง เช่น น้ าปาด บ้านโคก นั้นอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลจังหวัด
ค่อนข้างมาก ผู้ป่วยที่เดินทางมารักษาในตัวเมืองต้องเดินทางไกลกว่า 150 กิโลเมตร ดังนั้นแม้ อบจ.จะไม่มีเม็ดเงิน
ขนาดสร้างโรงพยาบาลได้ แต่สามารถที่จะท าเป็นศูนย์สาธารณสุขในถิ่น่ทไกลออกไป หรืออาจเริ่มดูแลผู้ป่วยเฉพาะด้าน
ก่อนเช่นท าเป็นศูนย์ฟอกไต เป็นต้น 4.ด้านการศึกษา จัดท าศูนย์ค้นหาตนเอง ใครต้องการค้นหาความถนัดของตนเอง
ด้านไหนก็สามารถเข้ามาท าได้ที่นี่ ไม่ว่าจะดนตรี กีฬา ออกแบบ เกษตร ฯลฯ และถ้าอยากจะแสดงออกอย่างไรต่อไปใน
อนาคตเราก็จะเปิดพ้ืนที่ให้ และนโยบายที่ 5.จบปัญหาหมาแมวจรจัด เพ่ือสวัสดิการสัตว์ และสุขภาพความปลอดภัย
ประชาชน โดยจะท าเป็นศูนย์พักพิง ฟ้ืนฟู มีพนักงานดูแล ตลอดจนรณรงค์เรื่องความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพสัตว์กับ
คนเลี้ยงสัตว์ด้วย เพราะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่บางคนอาจจะมองว่าเล็กๆ แต่ก็อยู่ในชีวิตประจ าวันของพ่ีน้องชาว
อุตรดิตถ์" นายปัณณวัฒน์ กล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงบ่าย นายปิยบุตร ได้เปิดเวทีพูดคุยกับเยาวชน คนรุ่นใหม่ ตลอดจนประชาชนที่สนใจ 
โดยเปิดโอกาสให้ใครที่สงสัยได้ตอบค าถาม โดยไม่ลืมย้ าเรื่องความส าคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น และเชิญชวนให้ออกไป
เลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/199115 
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22 พฤศจิกายน 2563 22:04 น.    

 “ยุทธนา ศรีตะบุตร” น ากลุ่มรักหนองคาย ชูนโยบาย 6 ข้อ ปราศรัยขอคะแนนเสียง ชาว 
ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย 
 

 
 
 
 

“ยุทธนา ศรีตะบุตร” น ากลุ่มรักหนองคาย ชูนโยบาย 6 ข้อ ปราศรัยขอคะแนนเสียง ชาว ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง
หนองคาย เน้นสโลแกน คนหนองคาย เพื่อคนหนองคาย ไม่ผูกพันพรรคการเมือง 

วันที่ 22 พ.ย.63 เวลา 10.30 น. ณ สนามมวยผึ้งน้อย ชุมชนดอนมน ในเขตเทศบาลเองหนองคาย นายยุทธนา 
ศรีตะบุตร อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองคาย กลุ่มรักหนองคาย หมายเลข 1 พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช, นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ อดีต 
รองนายก อบจ.หนองคาย และนายธวัชชัย นันทะมีชัย ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.หนองคาย เขต 4 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง
หนองคาน ได้เดินทางมาพบปะกับพ่ีน้องประชาชนชาว ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย พร้อมปราศรัยหาเสียงเชิญชวน
ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ด้วยการเลือกกลุ่มรักหนองคาย เบอร์ 1 ทั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ. 

นายยุทธนา ศรีตะบุตร ผู้สมัคร นายก อบจ.กล่าวว่า “กลุ่มรักหนองคาย” เป็นกลุ่มการเมืองที่เกิดจากการ
รวมตัวของคนจังหวัดหนองคาย เพ่ือที่จะเป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ในการเข้ามาพัฒนาจังหวัดหนองคาย โดยมีนโยบาย 
6 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมกิจกรรมผู้สู งอายุ , การส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร , การส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม, การส่งเสริมกิจกรรมของ อสม., การส่งเสริมด้านการกีฬาและท่องเที่ยว และการส่งเสริมโอกาสทางการ
ศึกษาทุกกลุ่มวัย ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา โดยทั้งหมดที่กล่ามา กลุ่มของพวกตนจะไม่ผูกพันกับพรรค
การเมืองใด จึงขอแรงสนับสนุนจากพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ 
เลือกกลุ่มรักหนองคาย กลุ่มการเมืองของคนหนองคาย เพ่ือคนหนองคาย หมายเลข 1 ทั้ง ผู้สมัคร นายก อบจ. และ 
ผู้สมัคร ส.อบจ. 

ด้านนายธวัชชัย นันทะมีชัย ผู้สมัคร ส.อบจ.หนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 4 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย กล่าวว่า 
ตนและ นายยุทธนา ศรีตะบุตร ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายก.อบจ. และ ส.อบจ.หมายเลข 1 กลุ่มรักหนองคาย ขอ
ความเมตตาจากพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนชาว ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย เลือกผู้สมัครหมายเลข 1 ทั้ง 2 คน เพ่ือเข้ามา
รับใช้พ่อแม่พ่ีน้องอีกครั้ง ไม่มีใครรู้ปัญหาชาวหนองคาย เท่ากับคนหนองคาย เลือก “กลุ่มรักหนองคาย” กาหมายเลข 1. 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/199124 
  

https://siamrath.co.th/n/199124
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201122/fd74ca2e4102110e8c98ba416ec29f4bf6bf6ae911d7c78e9de2cc1d5617ceb0.jpg?itok=5lJafaR3
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วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2563 - 23:51 น. 

‘เพื่อไทย’ ลุยหาเสียงศึกเลือกตั้ง อบจ.นครพนม ดัน ‘สมชอบ นิติพจน์’ ทวงคืนอ านาจท้องถิ่น 

 

 
 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่เวทีปราศรัยโรงเรียนไชยบุรีวิทยา ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม น.ส.อรุณี 
กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) พร้อมด้วย นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และสมาชิกพรรคพท. 
ลงพื้นที่เปิดเวทีปราศรัยเพื่อแนะน าผู้สมัครนายก อบจ.นครพนม คือ นายสมชอบ นิติพจน์ ผู้สมัครฯ หมายเลข 3 รวมถึง 
ผู้สมัคร ส.อบจ.นครพนม ทั้ง 30 เขต ในนามทีมรวมพลังเพื่อไทย เพ่ือนครพนม พร้อมชูนโยบายการพัฒนา 

น.ส.อรุณี กล่าวว่า วันนี้ในนามตัวแทนพรรคพท. ได้ลงพ้ืนที่มาพบปะพูดคุย ท าความเข้ากับชาวบ้าน เกี่ ยวกับ
นโยบายของพรรคพท. หลังพรรคมีมติส่งผู้สมัครนายก อบจ. รวมทั้งหมด 25 จังหวัด 1 ใน 25 จังหวัดก็มีจังหวัด
นครพนมรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสส าคัญที่ชาวนครพนม รวมถึงชาวไทยทุกคนจะทวงคืนอ านาจ 
หลังถูกรัฐบาลสืบอ านาจในการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ผ่านมา ทั้งท่ีชาวจังหวัดนครพนม เลือก ส.ส.พท. ถึง 3 เขตเลือกตั้ง ส่วน
ภาพรวมทั้งประเทศได้ ส.ส.ถึง 135 เขต แต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ทั้งที่มีคะแนนที่ประชาชนเลือกกว่า 7 ล้านเสียง 
เพราะถูกอ านาจเผด็จการครอบง า เมื่อถึงเวลาการเลือกตั้งท้องถิ่นมาถึง ชาวจังหวัดนครพนมทุกคนจะต้องคิดใหม่ ว่าที่
ผ่านมาเกิดอะไรขึ้น เราจะต้องไม่สนับสนุนกลุ่มคนที่สนับสนุนฝ่ายเผด็จการ และหันมาสนับสนุนคนที่พรรคเพ่ือไทย
เสนอชิงนายก อบจ.ฯ และ ส.อบจ.นครพนม 

น.ส.อรุณี กล่าวอีกว่า ปัญหาส าคัญท่ีสุดในชาติวันนี้ คือ ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า ปากท้อง สินค้าการเกษตรตกต่ า 
ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน แต่ไม่ได้รับการแก้ไข รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้ ไม่เหมือนรัฐบาลยุคพท. ไม่มี
นโยบายไหนที่ท าไม่ส าเร็จ โอกาสดีมาถึงแล้ว การเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งนี้ พรรคพท.เชื่อมั่นว่า ประชาชนจะสนับสนุน
ผู้สมัครชนะเลือกตั้งทั้ง จังหวัด เราจะทวงคืนอ านาจท้องถิ่น เพ่ือเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย โดยเฉพาะจังหวัดนครพนม 
จะต้องได้รับการพัฒนาแก้ไข ทั้งภาคการเกษตร ควบคู่กับการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิต ไปจนถึงการศึกษา การ
กีฬา ของลูกหลานเยาวชน จะต้องไม่ตกงาน นอกจากนี้จะต้อง เป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวอันดับต้นๆของอีสาน และ
ประชาชนจะต้องได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพ เราจะต้องร่วมกันสู้กับเผด็จการ ไม่ให้รัฐบาลครอบง าการบริหารท้องถิ่นอีก
ต่อไป 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2453931 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2453931
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/18920165.jpg
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วันจันทร์ ท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

  ผู้สมัครโร่แจ้งกกต. เลือกตั้งมุกดาหารดุ ท าลายป้ายหาเสียง 
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มุกดาหาร และ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) มุกดาหาร ในเขตพ้ืนที่ อ.เมืองมุกดาหาร พบว่าป้ายหาเสียงริมถนนสอง
นางสถิต อ.เมือง จ.มุกดาหาร มีป้ายของผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 4 ผู้สมัครอิสระ จ านวน 1 ป้าย ถูกมือดีเอาสี
สเปรย์พ่นและถ้อยค าหยาบคายที่บริเวณป้ายได้รับความเสียหาย และป้ายผู้สมัคร ส.อบจ. หมายเลข 2 เขตเลือกตั้ง
ที่ 7 ถูกมือดีเอาสีสเปรย์มาพ่น และถ้อยค าหยาบคายเต็มป้าย ซึ่งป้ายได้รับความเสียหายเช่นกัน  

โดยจากการสอบถามไปยังทางผู้สมัคร นายก อบจ. และ ส.อบจ. มุกดาหาร เรื่องป้ายที่ถูกท าลายนั้น ทางผู้สมัคร 
บอกว่า ยังไม่ได้เข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ แต่จะเข้าพบทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จ.มุกดาหาร 
เพ่ือหารือเรื่องดังกล่าว และจะได้ติดตามหาตัวผู้กระท าความผิด เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีกล้องวงจรปิดหลายตัว คาด
ว่าน่าติดตามตัวผู้ท าลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครนายก อบจ. และ ส.อบจ. มุกดาหาร มาด าเนินคดีตามกฎหมายได้ 

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีพฤติกรรมการท าลายป้ายหาเสียง  มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 358 ฐานท าให้เสียทรัพย์ 
มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ก็มีโทษในอัตราเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม การท าลายป้ายหาเสียงนั้น ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย และหากมีคนเห็นต่างที่แอบท าลายป้ายหา
เสียง ถือเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายอีกเช่นกัน นอกจากห้ามท าลายแล้วยังห้ามเคลื่อนย้ายป้ายหาเสียงเพราะจะมี
ความผิดด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/533579 
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วันจันทร์ ท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 11.35 น. 

ชิงนายก อบจ.บุรีรัมย'์ภูษิต'ลุ้นเข้าวิน 'ภัทรพงศ-์ประเสริฐ'สูสี ส่วน5ผู้สมัครกลุ่มอิสระริบหรี่ 
 

 
 

สนามการเมืองท้องถิ่นของ จ.บุรีรัมย์ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บุรีรัมย์ หลังจากทาง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) บุรีรัมย์ เม่ือวันที่ 2-6 พ.ย.ที่ผ่านมา ท าให้อุณหภูมิการเมืองท้องถิ่นที่ดูคงที่ 
กลับสูงขึ้นมาอีกครั้ง 

ส าหรับเก้าอ้ีนายก อบจ.บุรีรัมย์ มีผู้สมัครกันทั้งหมด 8 คน คือ หมายเลข 1 นายประเสริฐ เลิศยะโส อดีต ส.ส.
บุรีรัมย์ หมายเลข 2 นายณัฐกิตต์ ล้อประสิทธิ์ หมายเลข 3 นายเพชร กีรติมาศ หมายเลข 4 นายภัทรพงศ์ ศุภักษร อดีต
ผู้สมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคอนาคตใหม่ หมายเลข 5 นายสาคร ปลื้มรัมย์ ทนายความ หมายเลข 6 นายชาติวุฒิ เสวยสุข
กุล หมายเลข 7 นายสมเบียร แก้วศรีใส และหมายเลข 8 นายภูษิต เล็กอุดากร อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย์ หลานชายของนาย
เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

ส่วนผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ จ านวน 344 คน ถูกตัดสิทธิรับสมัคร 1 คน เหลือ 343 คน ส่วนใหญ่เป็นนักการเมือง 
อดีตสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ เกือบทั้งหมด ข้าราชการบ านาญ ผู้ท้องถิ่น เกษตรกร และผู้น าชุมชน 

ส่วนสมาชิกสภา อบจ.ทั้ง 42 เขต จ านวน 343 คน แยกเป็น “กลุ่มเพ่ือนเนวิน” ของนายภูษิต เล็กอุดากร ส่งลง
สมัครครบ ทั้ง 42 เขต ใน 23 อ าเภอ และมีกลุ่มอิสระ 

โดยก าหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.2563  แบ่งการเลือกตั้งออกเป็น 42 เขตเลือกตั้ง 2,880 หน่วยเลือกตั้ง ใน 
23 อ าเภอ 2,546 หมู่บ้าน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,244,619 คน ซึ่ง กกต.ท้องถิ่นตั้งเป้ามาใช้สิทธิ์ ร้อยละ 80 ส่วนจะมีผู้มา
ใช้สิทธิ์มากน้อยเพียงใด เราไปดูภูมิหลังของผู้สมัครนายก อบจ.ทั้ง 8 คน ว่า มีดีเด่นดังอะไรบ้าง และกระแสคนบุรีรัมย์ 
จะเลือกใครเข้ามาเป็นนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ ครั้งนี้ 

เริ่มที่ นายประเสริฐ เลิศยะโส อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ ซึ่งคร่ าหวอดในแวดวงการเมืองมาตลอดด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น 
อยากจะท างานเพ่ือพ่ีน้องประชาชน ก็ศักดิ์ศรีชาวบุรีรัมย์ น าการพัฒนาทุกด้าน และต้องการเปลี่ยนแปลงจังหวัดบุรีรัมย์
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ให้ดีขึ้น ทั้งคุณภาพชีวิตและสาธารรูปโภค ส่วนตัวการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มั่นใจ แต่ผลจะเป็นยังไงก็ต้องขึ้นอยู่ กับพ่ีน้อง
ประชาชน จึงท าให้การเลือกตั้งดูเข้มข้นข้ึนมาทันที 

ด้านคู่แข่งที่คาดว่าสู้กันเข้มข้นอย่าง นายภูษิต เล็กอุดากร อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย์ เขต อ.พลับพลาชัย หลานชายของ
นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด กลุ่ม “เพ่ือนเนวิน” ที่ขันอาสามารับใช้พ่ีน้องประชาชน หลัง
นางกรุณา ชิดชอบ อดีตนายก อบจ.บุรีรัมย์ ไม่ลงสมัคร อยากจะขอดูแลครอบครัว เนื่องจากลูกๆโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกัน
หมดแล้ว อีกทั้งอยากจะลงมาท าธุรกิจและกิจการที่ทางครอบครัวด าเนินการอยู่ทั้งในเรื่องสโมสรฟุตบอล รวมถึง
สนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตให้เต็มที่กว่าที่เป็นอยู่ จึงอยากจะส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาบริหารดูแล
พัฒนา จ.บุรีรัมย์ จึงตัดสินใจส่งนายภูษิต ลงสมัครครั้งนี้ ที่มีฐานคะแนนแน่นปึ๊กในแทบทุกพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

การลงสนามการเมืองท้องถิ่นของ นายภูษิต คราวนี้ คาดหวังมานั่งเก้าอ้ีนายก อบจ.บุรีรัมย์ ที่มีฐานคะแนนหลัก
เป็นอดีตสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ นายกเทศมนตรี อบต. แต่การเลือกตั้งยังไม่จบสิ้น อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น 

นายภูษิต กล่าวเพียงสั้นๆว่า ก็แล้วแต่พ่ีน้องประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งตนเองก็ค่อนข้าง
ที่จะมั่นใจว่าจะได้รับเลือกตั้ง ส่วนนโยบายหลักๆ จะด าเนินการสานต่อ ที่ นางกรุณา ชิดชอบ ได้ด าเนินการไว้ 

โดย “กลุ่มเพ่ือนเนวิน” พร้อมสานงานต่อ ก่องานใหม่ เพ่ือให้จังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าพัฒนา ในด้านเศรษฐกิจ ปาก
ท้อง สร้างรายได้ให้พ่ีน้องชาวบุรีรัมย์ ต่อยอดเมืองกีฬาระดับโลก ดึงดูดนักท่องเที่ยว พัฒนาถนน และแหล่งน้ าให้พ่ีน้อง
ชาวบุรีรัมย์ มีรายได้ กินดีอยู่ดี 

แต่ก็ยังมีอีกคนคือ นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอ๋ัน อดีตผู้สมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ เขต 3 พรรคอนาคตใหม่ เป็น
คนรุ่นใหม่ หวังเชิญคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างประชาธิปไตยบริสุทธิ์ “กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยนแปลง” ขอบอกเลย
ว่าประมาทเขาคนนี้ไม่ได้ หากทั้งนายภูษิต และนายประเสริฐ ฟัดกันนัวเนีย และซวนเซกันไปทั้งคู่ อาจจะเสร็จ นายภัทร
พงศ ์

ขณะที่ผู้สมัครอีก 5 คน แม้ชื่อเสียงจะไม่โด่งดัง และไม่เคยผ่านสนามการเมืองท้องถิ่นมาเลยอย่าง คือ นายณัฐกิตต์ 
ล้อประสิทธิ์ , นายเพชร กีรติมาศ , นายสาคร ปลื้มรัมย์ ทนายความ, นายชาติวุฒิ เสวยสุขกุล , นายสมเบียร แก้วศรีใส 
ที่ไม่ค่อยคาดหวังอะไรมากกับการเลือกตั้งครั้งนี้ แต่ขออาสารับใช้พ่ีน้องชาวบุรีรัมย์ เป็นตัวเลือกใหม่ในการตัดสินใจ ซึ่ง
หลายคนอาจมองว่าเป็นไม้ประดับทางการเมือง โดยผู้สมัครกลุ่มอิสระ แต่ละคน ก็หวังคะแนนสงสารจากพ่ีน้อง
ประชาชนทั้ง 23 อ าเภอ เลือกเข้าไปท าหน้าที่บริหาร อบจ.บุรีรัมย์ 

ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ จะเป็นการแข่งขันกันระหว่าง นายภูษิต , นายภัทรพงศ์ และนายประเสริฐ ทั้ง 3 ล้วนเป็น
นักการเมืองท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบนั้น ฟันธงไว้เลยว่า 
นายภูษิต จะมีภาษีดีกว่าผู้สมัครคนอ่ืน แต่ก็ยังมีตัวสอดแทรกจากผู้สมัครอิสระ ที่ประมาทไม่ได้เช่นกัน ซึ่งเป็นตาอยู่ 
คว้าเก้าอ้ีนายก อบจ.บุรีรัมย์ ไปครองชนิดไม่ต้องออกแรงก็เป็นได้ 

หลายคนมีค าถามว่า “ใครจะคว้าเก้าอ้ีนายก อบจ.บุรีรัมย์ เพราะผู้สมัครแต่ละคนนั้น ล้วนมีดีกรี และประสบการณ์
ในการท างานสนามท้องถิ่นมามากมาย ท าให้สนามนี้ดูเข้มข้นขึ้นมาก ส่วนการวิเคราะห์ดูความเข้ม และความเด่นชัด คง
ต้องให้ชาวบ้านพิจารณากันเองในดีกรีของแต่ละคน นี่คือข้อมูลในการที่จะให้ประชาชนทั้ง 23 อ าเภอ ของ จ.บุรีรัมย์ ได้
พิจารณาเพ่ือไปใช้สิทธิในวันที่ 20 ธันวาคม นี้ ว่าใครจะได้เข้ามารับใช้ชาว อบจ.บุรีรัมย์ มากที่สุด  
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ส าหรับการหาเสียงของผู้สมัครแต่ละคน เริ่มคึกคัก พบว่าส่วนมากจะใช้วิธีการแนะน าตั วผ่านโซเชียล และจัด
ทีมงานออกไปติดโปสเตอร์หาเสียงตามที่ต่างๆ และมีรถโฆษณาหาเสียงตระเวนไปทั่วในเขตเลือกตั้งตลอดทั้งวัน ซึ่ง
ยอมรับว่ามีการจัดตั้งทีมงานที่ไว้ใจได้ นอกจากนี้ ยังมีการออกพบปะจัดปราศรัยย่อยตามหมู่บ้าน ชุมชนเพ่ือขอคะแนน
เสียงอีกด้วย 

สนามเลือกตั้งนายก อบจ.บุรีรัมย์ และสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ ครั้งนี้ ถูกจับตามองเป็นพิเศษว่า จะมีการแข่งขัน
ค่อนข้างรุนแรง คาดว่าในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งจะมีการเกณฑ์หัวคะแนนของแต่ละฝ่ายเพ่ือคุมฐานคะแนน
เสียงกันแบบถึงลูกถึงคนอย่างแน่นอน 

นอกจากนี้ ยังมีการส่งทีมงานเข้าไปเจาะหาผู้น าในท้องถิ่นให้ช่วยเป็นหัวคะแนน เพ่ือพยายามเจาะฐานเสียงคู่แข่ง
โดยอาศัยญาติพี่น้อง และผู้ใกล้ชิด แบบน้ าซึมบ่อทราย ซึ่งจะเป็นคะแนนจัดตั้งมากกว่า ท้ายที่สุดแล้วผลการเลือกตั้งจะ
ออกมาในรูปใดคงต้องรอในวันที่ 20 ธันวาคม นี้ จะเป็นเครื่องชี้วัดได้ว่า ชาวบุรีรัมย์ จะเลือกใครเป็นนายก อบจ.บุรีรัมย์ 
เข้ามาท างาน. 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/533652 
 
  

https://www.naewna.com/local/533652
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วันจันทร์ ท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

สกู๊ปพิเศษ : เจาะสนามเลือกตั้ง นายก อบจ.อ านาจเจริญ แม้แต่กูรูก็ยังไม่กล้าฟันธง ค าตอบ 
คือ ประชาชน 

 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ประกาศรับสมัครนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ (นายก อบจ.) จ านวน 5 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ (ส.อบจ.) 
อีกจ านวน 105 คน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา เรียกว่า ผู้สมัครทั้งหมด 110 คน มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน สามารถลงชิงชัยในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ได้ โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ
ควบคุม ดูแล การเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส มากที่สุด  

ส าหรับ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ(นายก. อบจ.) จ านวน 5 คน ประกอบด้วย นายสว่าง 
นาคพันธ์ หมายเลข 1 นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี หมายเลข 2 นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล หมายเลข 3 นายชัยศรี กีฬา 
หมายเลข 4 และ นายพนม ประเสริฐศรี หมายเลข 5   

เมื่อส่องกล้องเส้นทางการเมืองของผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ (นายก อบจ.) ทั้งหมด 5 
คน ปรากฏว่า บางคนผ่านสนามการเมืองท้องถิ่นมาอย่างโชกโชน ระดับปรมาจารย์การเมืองเลยทีเดียว จึงถูกมองว่า 
เป็นเต็ง 1 แบเบอร์จะก าชัยชนะ สู่ฝั่งฝัน เป็นนายก อบจ.อ านาจเจริญ ได้ในที่สุด บางคน เป็นนักการเมืองหน้าใหม่ ลงสู่
ส น า ม ก า ร เ มื อ ง เ ป็ น ค รั้ ง แ ร ก  ร อ คู่ แ ข่ ง  บ ร ร ด า ตั ว เ ต็ ง ทั้ ง ห ล า ย  ต่ อ สู้ กั น จ น 
เพลี่ยงพล้ า ประสบอุบัติเหตุทางการเมือง และถูกลงโทษ ถูกใบเหลือง หรือ ใบแดง  เพ่ือหวัง ได้รับส้มหล่น เป็นนายก 
อบจ.อ านาจเจริญ ชนิดพลิกโผ พลิกล็อกประมาณนั้น  

ส าหรับเส้นทางการเมืองของผู้สมัคร นายก อบจ.อ านาจเจริญ ทั้ง 5 คน จากอดีตถึงปัจจุบัน พบว่า นายสว่าง 
นาคพันธ์ หมายเลข 1 กลุ่มอิสระ อดีตรองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ ท างานทางสังคมมายาวนาน เป็นที่
รู้จักของผู้คน  จึงต้องอาศัยฐานเสียงจากแฟนคลับบางกลุ่มและครูจ านวนหนึ่งพร้อมจะเทคะแนนให้อย่างเต็มที่   

ส่วน นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี ผู้สมัครหมายเลข 2 กลุ่มพลังอ านาจเจริญ ลงสนามการเมืองท้องถิ่นมากว่า 20 
ปี ประสบการณ์เพียบ ฐานเสียงแน่นทั้ง 7 อ าเภอ พร้อมเสนอ ส.อบจ.คู่ใจทั้ง 24 คน ลงสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ ด้วยนโยบาย
ถูกใจประชาชน เสียงตอบรับดีมาก   

ทว่า ไม่ควรมองข้าม นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล หมายเลข 3 กลุ่มภูมิใจไทอ านาจ บุตรสาวนักธุรกิจมากบารมีในตัว
เมืองอ านาจเจริญ แม้จะลงสนามการเมืองมาไม่นาน ทว่า ที่ผ่านมาท างานเพ่ือสังคมมาโดยตลอด และที่โดดเด่น เห็น
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เป็นรูปธรรม ก็คือการจัดท ารถปันสุข ตระเวนไปทั่วทุกพ้ืนที่ ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหา โควิด-19 ที่ผ่านมา ใช้สโลแกน
หาเสียงที่ว่า “ถนนปลอดภัย น้ าไหล ไฟสว่าง ก้าวข้ามความจน สร้างคน สร้างอาชีพไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พร้อม ส.
อบจ. 24 คน ลงพืน้ที่หาเสียงอย่างต่อเนื่อง เสียงดีไม่เป็นสองรองใคร    

และที่ตามมาไม่ห่าง เป็นเงาตามตัว ชนิดที่ว่า หายใจรดต้นคอเลยทีเดียว นั่นก็คือ นายชัยศรี กีฬา หมายเลข 4 
อดีต สส. เขต 2 อ านาจเจริญ 1 สมัย ลงในนามคณะก้าวหน้า โดยมีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า 
ช่วยหาเสียงหลายอ าเภอรอบนอก และมีรายงานว่า โค้งสุดท้าย จะน าคณะปราศรัยชุดใหญ่ ลุยอ านาจเจริญ ให้กระจุย 
กระจาย เพ่ือเป้าหมาย สู่ชัยชนะ เป็น นายก อบจ.อ านาจเจริญสมใจ  

ส่วน นายพนม ประเสริฐศรี หมายเลข 5 ลงเล่นการเมืองเป็นครั้งแรก นักการเมืองหน้าใหม่ ผู้คนไม่รู้จัก คงต้อง
อาศัย ค าว่า “ปาฏิหาริย์” เท่านั้น จึงจะถึงฝั่งฝัน  

อย่างไรก็ตาม ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันเลือกตั้ง ประชาชนจะเป็นผู้ให้ค าตอบ ได้ดีที่สุด 
สนธยา ทิพย์อุตร 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/533584 
 
  

https://www.naewna.com/local/533584
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23 พ.ย. 2563 05:01 น. 

"รัฐธรรมนูญ" ที่หายไป 
 

 
 

แม้อากาศในหลายจังหวัดของประเทศจะหนาวเย็น แต่บรรยากาศทางการเมืองในกรุงเทพฯกลับร้อนแรงอย่าง
น่ากลัว จากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศจะบังคับใช้
กฎหมายทุกฉบับ ทุกมาตรา ต่อผู้ชุมนุมผู้กระท าความผิด เพิกเฉยต่อสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืน 

ส.ส.พรรคฝ่ายค้านบางคนระบุว่า ค าประกาศของนายกรัฐมนตรี ประกาศสงครามกับประชาชน ขณะที่
คณะราษฎรประกาศชุมนุมใหญ่ที่หน้าส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จากค าประกาศของนายกรัฐมนตรี จะใช้
กฎหมายทุกฉบับ ทุกมาตรา ท าให้กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาล เรียกร้องให้ใช้ ป.อาญามาตรา 112 

การบังคับใช้กฎหมายเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐบาล มีเสียงเรียกร้องมาเป็นเวลาช้านาน ให้รัฐบาลใช้กฎหมายทุก
ฉบับ และทุกมาตรา แต่ต้องใช้กับทุกคน และทุกกลุ่มโดยเสมอหน้า ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 27 ทีบ่ัญญัติว่า “บุคคลย่อม
เสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน” 

ความหมายอีกอย่างหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือ “การปกครองด้วยกฎหมาย” ยึดถือ
กฎหมายเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดตัวบุคคลหรือผู้น าเป็นใหญ่ และต้องใช้กับทุกคนโดยเสมอหน้า ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ลูบหน้าปะ
จมูก แต่การปกครองประเทศไทยขณะนี้ ค าว่า “นิติธรรม” เป็นแค่วาทกรรม แต่เลือกปฏิบัติ 

ถ้าจะให้การปกครองบรรลุถึงนิติธรรม จะต้องปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่ เริ่มต้นด้วยการแก้ไข หรือจัดท า
รัฐธรรมนูญใหม่ ที่เป็นประชาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองอย่างแท้จริง รับประกัน สิทธิเสรีภาพ ต้องไม่
เป็นประชาธิปไตยแค่ครึ่งใบ ต้องไม่ใช่รัฐธรรมนูญรับประกันเสรีภาพ แต่กฎหมายลูกห้ามชุมนุม 

การปฏิรูปการเมืองต้องไม่ใช่เพียงตัวอักษรบนแผ่นกระดาษ แต่จะต้องปฏิบัติจริงโดยมีระบบการตรวจสอบ
ถ่วงดุลที่เข้มแข็ง ต้องปลูกฝัง “วัฒนธรรมการเมือง” ที่เป็นประชาธิปไตยไม่ยอมรับประเพณี “การฉีก” รัฐธรรมนูญ แต่
สนับสนุน “การแก้ไข” รัฐธรรมนูญ ถ้าใช้มาตรา 112 ก็ต้องใช้มาตรา 113 ที่อยู่ติดกันด้วย จึงจะเป็นประชาธิปไตยแท้ 

ค าขวัญของประเทศ คือ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ก็ควรจะท าให้ถูกต้องครบถ้วนเหมือนเดิม หลังการ
เปลี่ยน-แปลงการปกครอง 2475 คณะราษฎรประกาศค าขวัญ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญ” แต่ค าว่า 
“รัฐธรรมนูญ” ถูกยกท้ิงไปในยุคเผด็จการเต็มใบรัฐธรรมนูญคือแม่บทของระบอบประชาธิปไตย. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1981295 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1981295
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23 พ.ย. 2563 05:01 น. 

ค่าแรงแพง 
 

 
 

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดน ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ร่วมกับ ส.ว.ลากตั้งโหวตคว่ าตกใต้ถุนสภาไปแล้ว 5 
วัน แต่ยังมีประเด็นตกค้างต้องหยิบมาตีแผ่กันอีกหลายแง่หลายมุม เช่น การโหวต “งดออกเสียง” แตกต่างจากการ
โหวต “ไม่รับหลักการ” อย่างไร?? เหตุใดคะแนนโหวต “งดออกเสียง” มากกว่าคะแนนโหวต “ไม่รับหลักการ” กว่าสิบ
เท่าตัว?? เช่น ...ร่างแก้ไขฉบับที่ 3 มีคะแนนโหวตงดออกเสียงถึง 472 คะแนน แต่มีคะแนนโหวต “ไม่รับหลักการ”เพียง 
36 คะแนน ร่างแก้ไขฉบับที่ 4 คะแนนโหวต “งดออกเสียง” 432 คะแนน แต่มีคะแนนโหวต “ไม่รับหลักการ” เพียง 20 
คะแนน ร่างแก้ไขฉบับที่ 6 มีคะแนนโหวต “งดออกเสียง” 432 คะแนน แต่มีคะแนนโหวต “ไม่รับหลักการ” แค่ 19 
คะแนน!! “แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าการลงมติในที่ประชุมรัฐสภาก าหนดให้ ส.ส. และ ส.ว. ทุกคนมี 1 เสียงเท่ากัน 
ส.ส.-ส.ว.แต่ละคน เลือกลงมติได้ 3 ประต ู1,“เห็นชอบ” 2,“ไม่เห็นชอบ” 3,“งดออกเสียง” หรือไม่ประสงค์ลงคะแนน 

ข้อส าคัญ การลงมติ “ไม่เห็นชอบ” กับ “งดออกเสียง” แตกต่างกัน เพราะถ้าลงมติ “ไม่เห็นชอบ” ต้องนับเป็น
คะแนน แต่ถ้าลงมติ “งดออกเสียง” ไม่นับเป็นคะแนน พูดง่ายๆ การลงมติ “ไม่เห็นชอบ” คือประกาศตรงๆว่า “กูไม่
เอา” ส่วนการลงมติ “งดออกเสียง” คือ “กูไม่เอา” เหมือนกัน แต่ไม่กล้าประกาศออกมาตรงๆ แต่สุดท้ายการโหวต 
“ไม่เห็นชอบ” หรือโหวต “งดออกเสียง” ได้ผลเดียวกัน   คือไม่เห็นชอบให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ!! 
ตัวอย่างที่เห็นชัดๆคือผลการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตัดอ านาจ ส.ว.ไม่ให้ร่วมโหวตแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
มี ส.ว.ลากตั้งโหวต “งดออกเสียง” มากถึง 218 คน แต่มี ส.ว.ลากตั้งที่กล้าลงมติ “ไม่เห็นชอบ” เพียง 22 คน 
นี่คือหลักฐานยืนยันว่า ส.ว.ลากตั้งไม่ยอมให้ตัดอ านาจตัวเองร่วมโหวตตั้งนายกรัฐมนตรีถึง 240 คน จากจ านวน ส.ว.
ลากตั้งทั้งหมด 245 คน มี ส.ว.ลากตั้ง เพียง 4 คนเท่านั้น ที่โหวตเห็นชอบให้ตัดอ านาจตัวเองไม่ให้ร่วมโหวตตั้ง
นายกรัฐมนตรี “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าคุณสมบัติส าคัญของผู้ด ารงต าแหน่ง ส.ส.หรือ ส.ว.คือ “ต้องกล้าตัดสินใจ” เพ่ือ
ประโยชน์ประชาชน โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตัว 

ถ้าเห็นด้วยต้องกล้าโหวต “รับหลักการ” ให้ชัดเจนตรงไปตรงมา ถ้าไม่เห็นด้วย ต้องกล้าโหวต “ไม่รับหลักการ” 
ให้รู้แล้วรู้แร่ดกันไปเลย ใครที่ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้าเปิดเผยจุดยืนตัวเองให้ชัดเจนเมื่อต้องลงมติเรื่องส าคัญ จึงใช้วิธี 
“งดออกเสียง” ตะพึดตะพือ “แม่ลูกจันทร์” เห็นว่า ส.ส. หรือ ส.ว.ที่โหวต “งดออกเสียง” ไม่ควรท าหน้าที่เป็นตัวแทน
ปวงชน และไม่ควรรับเงินเดือนจากภาษีประชาชน เพราะโหวตงดออกเสียง ไม่นับเป็นคะแนน 
เมื่อไม่นับเป็นคะแนน ก็ไม่ต้องรับเงินเดือน ประหยัดงบได้อีกเยอะเชียวนะโยม. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1981291 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1981291
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23 พ.ย. 2563 06:45 น. 

"วิรัช" ยอมรับ "สุดเหนื่อย" ไม่รับปากตั้ง ส.ส.ร.เสร็จ มิ.ย.64 รอดูท่าที ส.ว. 
 

 
 

 ประธานวิปรัฐบาล แบ่งรับแย่งสู้ บอกยังพูดไม่ได้ ขอเวลา ดู"ไทม์ไลน์" ตั้ง ส.ส.ร.แก้รธน.คาดจะมีความชัดเจนวัน
พรุ่งนี้ (24พ.ย.) หลังประชุมกมธ.แก้รธน.นัดแรก  

 เปิดความในใจ ยอมรับ "เหนื่อยมาก"และ"ไม่ใช่งานง่ายเลย" จะขับเคลื่อน แก้รธน.ควบคู่ การท าประชามติ พูดดัก
ทาง ใครจะมาเป็นประธานกมธ.ก็ได้ แต่พ่ีขอบายไม่เอาแน่นอน ไม่รับปากทูลเกล้าตั้งส.ส.ร. เดือน มิ.ย.ปี 64  

 ปัด ไม่ขอแสดงท่าที หลังนายกฯ ส่งสัญญาณเข้ม ใช้กฎหมายทุกฉบับจัดการ"ม็อบคณะราษฎร" 
เข้าสู่สัปดาห์สุดท้าย ของเดือน พ.ย. สถานการณ์การเมืองของไทย อุณหภูมิยังคงร้อนแรง จาก 

การนัดชุมนุมของ กลุ่มนักเรียนเลวใต้สถานีบีทีเอสสยาม เมื่อ 21 พ.ย. ที่ผ่านมา ด้วยกิจกรรมสะดุดตา "บ๊ายบาย 
ไดโนเสาร์" และ ยังจะต่อเนื่องไปยัง วันพุธ 25 พ.ย. ที่จะถึงนี้ ที่ม็อบราษฎรประกาศนัดชุมนุมใหญ่ ไปที่ "ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์" ซึ่งวันดังกล่าว ยังเป็นวันเกิดของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า อดีต
หัวหน้าอดีตพรรคอนาคตใหม่อีกด้วย ทั้งนี้ นอกจากต้องจับตาเรื่องม็อบที่นัดชุมนุม กับความเคลื่อนไหวฝั่งรัฐบาล ที่ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ไฟเขียวให้ใช้กฎหมายกับม็อบคณะราษฎร อย่างเข้มข้น
แล้ว อีกเรื่องที่ไม่ควรกะพริบตา คือกรณี 45 อรหันต์ คณะกมธ.แก้รธน.เตรียมประชุมนัดแรก อังคาร 24 พ.ย.ที่จะถึงนี้ 
เพ่ือก าหนด ไทม์ไลน์ แก้ รธน.ม.256 ตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 

ขณะที่ "ไทม์ไลน์" การแก้ไขรธน. มีการเปิดเผยข้อมูล ว่อนโลกโซเชียล แล้ว โดยคณะกมธ. จะประชุมนัดแรก 
วันที่ 24 พ.ย.(พรุ่งนี้) ซึ่งจะครบ 45 วัน วันที่ 1 ม.ค. 64 และเข้าสู่การพิจารณา ในวาระ 2 หากไม่มีการขยายเวลาเพ่ิม 
วันที่ 18-19 ม.ค.ปี64 คณะกมธ.จะเสนอร่างแก้ไข รธน.ต่อสภา เปิดอภิปราย-ลงมติรายมาตรา ในวาระ 2 จากนั้นรออีก 
15 วัน ถึง 4 ก.พ.ปี 2564 ที่ประชุมสภาพิจารณาลงมติในวาระ 3 ว่า จะให้ความเห็นชอบ หรือไม่ หากเห็นชอบ ก็จะเข้า
สู่กระบวนการท าประชามติ ภายใน 120 วัน คือ ภายใน 5 มิ.ย. 2564 จากนั้นต้องรออีก 15 วัน ตามรัฐธรรมนูญ ก่อน
น าขึ้นทูลเกล้าฯ และประกาศบังคับใช้ เพ่ือเริ่ม กระบวนการตั้ง ส.ส.ร. ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงเป็น
อย่างไร ไทยรัฐออนไลน์ ได้โทรศัพท์ พูดคุยกับนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล เพ่ือไขข้อเท็จจริง  ได้ "ไทม์ไลน์" 
พิจารณา ร่างรธน. 2 ฉบับ ที่สภา รับหลักการ ในวาระท่ี 1 แล้วหรือยัง 
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นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า หลังรับร่างแก้รธน.ของพรรคร่วมและฝ่ายค้าน 2 ฉบับ ยัง
ไม่ได้ก าหนดไทม์ไลน์แน่นอน ก็ต้องรอหลังประชุมก่อน ว่ากรรมการจะก าหนดกรอบว่า ท ากันอย่างไง วันนี้มันถือว่าเป็น
คณะกรรมาธิการ เราต้องพิจารณาว่าอย่างนี้นะ ต้องมาสรุปนะต้องมาก าหนดกัน วันนี้ก าหนดเขาก็ไม่เอาหรอก  
สื่อบางแห่งบอกทูลเกล้าฯ ไปตั้ง ส.ส.ร.ช่วง มิ.ย. ปีหน้า 2564 

นายวิรัช กล่าวว่า ผมพูดยังไม่ได้หรอก ต้องเห็นเนื้อหาในงานก่อน สมมติว่า จะพิจารณากันจบ จากนี้ไป 45 วัน 
จบไหม ในกฎหมายตั้ง กมธ.พิจารณา เขาไม่มีการก าหนดเวลา เราก็ต้องก าหนดไว้ในใจ 45 วัน ท าอย่างไรให้อยู่ใน
กรอบนี้ ถ้าไม่ได้ 15 วัน โอเคไหม? อะไรท านองนี้ แล้วเราก็ค่อยๆ ไล่ไป "ทีนี้เวลาท างานเดือน ธ.ค. วันหยุดก็เยอะ มีทั้ง
วันรัฐธรรมนูญ วันพ่อ วันอะไรอีกเยอะเลย ผมก็เหนื่อยนะ มาท างานตรงนี้ แล้วก็มันฟิคตายตัวว่า จันทร์ -อังคาร ส.ว.
ประชุมของเขา พุธ-พฤหัสบดี ก็ประชุมของเรา (ส.ส.) เหลือวันศุกร์วันเดียว จะพอหรือไม่ หากผมจะเพ่ิมวันเสาร์ด้วย 
เขาจะยอมไหม เขาก็ไม่ยอม เพราะทุกคนไม่ว่า จะเป็น ส.ส.-ส.ว. เอาแค่ว่า ก าหนดวัดประชุมจะได้กี่วันก่อน แล้วพอ
ก าหนดวันประชุมได้กี่วัน ถึงจะมาก าหนด"ไทม์ไลน์" เรา แล้วประเด็น แต่ละปัญหา เช่น ที่มาของ ส.ส.ร. เอามาแล้วจะ
เป็นยังไง คือ สู้กันถึงโหวตในที่ประชุมแล้ว ต้องมาแก้ ที่มาของส.ส.ร. เป็นอย่างไร มัน "ไม่ใช่งานง่าย" เลย 
ถึงตอนนี้ มองคนมาเป็นประธานกมธ.พิจารณาตั้ง ส.ส.ร. หรือยัง 

"ผมผ่านงานมาเยอะ หลายคนบอกตั้งเถอะ แต่ผมก็เฉยๆ นะ แต่ผมก็ว่าตั้งเถอะ ตอนนี้ใครมีความเหมาะสมเรา
ตั้งหมด ถามว่าตอนนี้มองใครเป็นประธานหรือยัง ก็ยังไม่รู้เลย เขาก็มองมาท่ีพ่ี เรารู้ตัวแต่เราไม่อยากเป็น เพราะเราเป็น
วิปรัฐบาล ก็ยังต้องมาท าประชามติควบคู่กันไปกับกฎหมายประชามติ กฎหมายประชามติมองคร่าวๆ ต้องข้ามไป 2-3 
ธ.ค."นายวิรัช กล่าว... ในฐานะนักการเมือง มองมานาน ม็อบชุมนุม 25 พ.ย. แล้วน่าชุมนุมไปเรื่อยๆ ท าให้เป็นรัฐบาล
ง่อนแง่นหรือไม่ 

นายวิรัช กล่าวว่า ถ้าจะเอาตรงนี้มาเป็นมูลเหตุว่า ว่าม็อบชุมนุมตลอดแล้วท าให้รัฐบาลง่อนแง่น คงมองไม่ได้
หรอก เพราะการแก้ไข รธน. ก็เป็นไปตามขั้นตอน แต่ละจุด ถ้าท าง่ายๆ ก็คงแก้กันไปแล้ว แม้ท าเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งดู
อีก 15 วัน นัดวันโหวตอีก เหมือนกับถามสร้างบ้านนี้เสร็จเมื่อไหร่ ตอบไม่ได้ เพราะมีปัจจัยอ่ืน ปัจจัยเยอะ ยันอังคารนี้
ก็จะรู้แล้วว่า เราจะก าหนดไทม์ไลน์พิจารณากันได้กี่วัน สมมติว่า ก าหนดว่า 45 วัน พิจารณาได้กี่ครั้ง แล้วเผื่อเราจะขอ
ต่อรองว่า ขอ 2 วันได้ไหม ทั้งนี้ กฎหมายไม่ได้ก าหนดว่า การพิจารณา ในชั้น กมธ.ตั้ง ส.ส.ร. ต้องเสร็จภายในกี่วัน ส่วนที่
มีการระบุกันว่า อาจเป็นเดือน มิ.ย. 2564 ถึงจะทูลเกล้าฯได้ อันนี้พี่ขอดูไปก่อน ยังไม่รับปาก 
นายกฯ ตอนนี้มีท่าทีแข็งกร้าวกับม็อบชัดเจน ถึงกับประกาศจะใช้กฎหมายทุกฉบับจัดการอย่างเข้มงวด นาย
วิรัช กล่าวว่า อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน เพราะเราไม่ได้ดูปัจจัยภายนอก หากถามพ่ีตรงนี้ว่า ท าไมท่านนายกฯ ถึงตัดสินใจใช้
ยาแรงกฎหมาย (ม.112) กับแกนน าม็อบคณะราษฎร ในช่วงนี้ ยอมรับว่าไม่รู้จริงๆ เพราะว่า ยังไม่ได้เจอใครเลย ตอนนี้
ขอให้สื่อฯใจเย็นๆ ขอให้ถาม (วันอังคาร 24 พ.ย.)พรุ่งนี้ 
เบื้องต้น ท่าทีกลุ่ม ส.ว. จะเอาอย่างไร กับการขับเคลื่อนพิจารณา แก้รธน.ในวาระ 2  

ประธานวิปรัฐบาล กล่าวต่อว่า แล้วภาพรวมก็ยังต้องรอ ก็ไม่รู้ว่า ส.ว.จะเอาแบบไหนด้วย ก็ยอมรับว่า ส.ว.ก็
อาจจะไม่ไปทางเดียวกับ ส.ส.ก็ได้ ก็ไม่แน่ว่า อาจถูก ส.ว.ตัดเนื้อหาในร่างรธน.ฉบับ ฝ่ายค้านกับพรรคร่วมก็ได้ หรือ ส.ว. 
อาจไปเห็นด้วยกับฝ่ายค้านก็เป็นได้อีกเช่นกัน เพราะอยู่ตรงวาระ 2 เขาเรียก "วาระพิจารณารายละเอียด" ชัดเจน ขนาด
ประธานวิปรัฐฯ ยัง"แทงกั๊ก" ยอมรับว่า "เหนื่อย" แถมดักทาง อย่าเพิ่งพูดถึงไทม์ไลน์ การพิจารณาแก้ ม. 256 ตั้งส.ส.ร. 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

52 

 

แก้ไข รธน.นั่น เพราะยังไม่แน่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อีก โดยเฉพาะต้องดูท่าทีของ ส.ว. งานนี้ ขอเรียกว่า  “เมื่อ
สงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร” 

นั่นเพราะไม่รู้ ว่าหนทางข้างหน้า"ยังไม่อาจไว้วางใจได้" ไม่แน่จะมีอะไรใน "กอไผ่" เปลี่ยนแปลง อีกหรือไม่ ยิ่ง
ในสถานการณ ์"ม็อบชุมนุมถ่ี" ต่อเนื่องแบบนี้ด้วย  
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1980577 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1980577


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

53 

 

 
 
 
 

23 พฤศจิกายน 2563 

เปิด!แผน 'เพื่อไทย' ยึดอ านาจขั้วทหาร 
 

 

  
หาก 'บิ๊กตู่' ถูกศาล 'รัฐธรรมนูญ' วินิจฉัยพ้นจากต าแหน่ง ปม 'บ้านพักหลวง' เพื่อไทย วางเกมโดยจะเป็นโต้โผ
หลัก รวบรวม 'นักการเมือง' จากทุกค่าย โหวต 'นายกรัฐมนตรี' โดยไม่พึ่งเสียงจาก 'ส.ว.' 

เมื่อ 'บิ๊กตู่' พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม ปิดตายประตู 'ลาออก' แม้จะมีกระแส
ข่าวท้อแท้จนต้องปรึกษา คนรู้ใจ-คนใกล้ตัว ว่าจะลาออกมาแล้ว 3 รอบ แผนพักการปฏิบัติหน้าที่ส่งไม้ให้ 'บิ๊กป้อม' 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เข้ามาใช้ยาแรงเคลียร์สถานการณ์แต่ 
'3 ป.' ประเมินทางเลือกทางรอดแล้ว การให้ 'น้องตู่' อยู่ต่อจะสามารถควบคุมทุกองคาพยพได้ง่ายกว่า และหาก 'บิ๊กตู่' 
ลาออก อ านาจจะถูกถ่ายโอนจากทหารกลับไปสู่นักการเมืองทันที จะยิ่งยากในการควบคุมสถานการณ์ 

ทว่าทางพรรคเพื่อไทย (พท.) วางหมากส ารองเอาไว้แล้ว เพราะค านวณแล้วการเมืองยุคนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้ 
หากมีการเปลี่ยนเกม อ านาจเปลี่ยนมือ ก็ต้องเกาะขบวนขึ้นรถไฟให้ทัน ยิ่งข่าวปล่อย-ข่าวลือ 'บิ๊กตู่' อาจจะเอาตัวไม่
รอดในคดีบ้านพักทหารที่ 'ศาลรัฐธรรมนูญ' จะอ่านค าวินิจฉัยในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ หากถูกฟันพ้นจากต าแหน่ง ยิ่งต้องเตรียม
แผนส ารอง 

'แกนน าเพื่อไทย' รู้ว่ายากที่จะพลิกขั้ว แต่พอมีช่องอยู่บ้าง เกมที่วางเอาไว้คือรวบรวม 'นักการเมือง' จากทุก
ค่าย โดยเพื่อไทยจะเป็นโต้โผหลัก และหวังว่านักการเมืองทุกพรรค ทุกค่าย ทุกคน จับมือกันโหวต 'นายกรัฐมนตรี' โดย
ไม่พ่ึงเสียงจาก ส.ว. 

'เพื่อไทย' จะน าประเด็นปลดแอกจากการถูก 'ทหาร' ครอบง า เพราะ "ขั้วการเมือง" ไม่เคยเดินเกมได้สะดวก 
ตั้งแต่เลือกตั้งก็ยังโดนทหารครอบไว้อีกชั้น หมาก 'เพ่ือไทย' จะยั่วยวน 'นักการเมือง' ทุกค่าย-ทุกพรรค จนสามารถพลิก
ขั้วได้หรือไม่ต้องติดตาม แต่เงื่อนไขส าคัญอยู่ที่ 'ศาลรัฐธรรมนูญ' 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909081 
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