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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เช็คด่วน! ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ. เพียงกรอก 

ตัวเลข13หลัก 
7 

2 แนวหน้าออนไลน์ กกต.บุรีรัมย์เข้มติดป้ายหาเสียง อบจ. เตือนผูส้มัครระวังกฎหมายมีข้อห้ามเยอะ 8 
3 INN ออนไลน์ เลือกตั้ง อบจ.โคราชใช้กรรมการเกือบ 5 หมื่นคน 10 

4 แนวหน้าออนไลน์ 'กกต.มหาชัย' ย้้าศึกชิงเก้าอ้ี 'นายกฯ-ส.อบจ.' เน้นเลือกตั้งสมานฉันท์ 11 

5 แนวหน้าออนไลน์ กกต.บุรีรัมย์เตือน ผู้สมัครต้องระวัง การติดป้ายหาเสียง 12 

6 แนวหน้าออนไลน์ 'ประดิษฐ์'จัดทัพลุยหาเสียงช่วยน้อง'พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์' ชิงนายก 

อบจ.พิจิตร 

13 

7 แนวหน้าออนไลน์ 'ตุ๊ก-วันเพ็ญ'ตัวเต็งอันดับต้นชิงนายก อบจ.ชู'อ้านาจเจริญ'เป็นเมืองเกษตร

อินทรีย์-สมุนไพร 

14 

8 สยามรัฐออนไลน์ "ดร.บรรจง กาญจนานิล" ผู้สมัครนายกอบจ.ตราด หมายเลข 5 มาแปลก แค่

ต้องการเสนอแนวคิด ไม่อยากเป็นนายกฯ 

16 

9 มติชนออนไลน์ ธนาธร ลงพ้ืนที่ อ่างทองช่วยหาเสียง อบจ. ปรามบิ๊กตู่ ใช้  ม.112  

ท้าบานปลาย 

18 

10 แนวหน้าออนไลน์ ส.อบจ.ก้าแพงเพชรลุยเดี่ยวบุกนาเข้าไร่อ้อนขอคะแนน 19 
11 แนวหน้าออนไลน์ ระอุ! ท้าลายป้ายหาเสียง 2 ผู้สมัครนายก อบจ.‘นครพนม’พังยับ 20 
12 MGR ออนไลน์ คณะก้าวหน้าล้าปางเจอมือมืดกรีด-เขียนด่า “หนักแผ่นดิน”  21 
13 แนวหน้าออนไลน์ ผู้สมัครนายก อบจ.สตูลร้อง กกต.ตรวจสอบคู่แข่งเบอร์ 4 ท้าผิด กม.

เลือกตั้งหรือไม ่
23 

14 เดลินิวส์ออนไลน์ "ธนาธร"เยือนเดลินิวส์ชวนคนไทยเลือกตััังท้องถิ่น 24 
15 แนวหน้าออนไลน์ จึงเรียนมาเพ่ือทราบ! ‘นิพิฏฐ์’เตือนนักเลือกตั้ง ดูไว้เป็นตัวอย่าง 

ใส่ร้าย‘ปชป.’ 
25 

16 INN ออนไลน์ “นิพิฏฐ์” เกาะติดคดีโกงเลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง 26 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
17 สยามรัฐออนไลน์ "นิพิฏฐ์"เกาะติดคดีโกงเลือกตั้ง สส. พัทลุง เตรียมพิสูจน์ในชั้นศาล

ทุจริตปีหน้า 
27 

18 ข่าวสดออนไลน์ 'นิพิฏฐ์' ยันสู้ถึงที่สุด ลุยฟ้อง กกต. ผิด ม.157 ปมถูกใส่ร้ายซื้อเสียงเลอืกตั้ง ส.ส. 28 
19 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'พรรคพลัง' เปิดตัวแกนน้าภาคอีสาน 20 จังหวัด 29 

20 INN ออนไลน์ วิปรัฐฯเคาะสส.นั่งกก.ปรองดองวันนี้ยันจริงใจ 32 

21 ส้านักข่าวไทยออนไลน์ ฝ่ายค้านย้้า ส.ส.ร. ต้องมาจากเลือกตั้งทั้งหมด 33 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ ลุ้นเดือดศึกชิงนายก อบจ.นครศรีธรรมราช 8 ผู้สมัครฯลงพ้ืนที่พร้อมชู

นโยบายพัฒนาท้องถิ่น 

34 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ คึกคักศึกชิงนายก อบจ.เมืองละโว้ 5ขั้วลงสนาม...วัดเสียงประชาชน 

คนลพบุรี 

36 

3 คมชัดลึกออนไลน์ บ่งึดจักเม็ด พรรคไม่ส่ง "หน่อย" หนุน 38 
4 แนวหน้าออนไลน์ น้องโอ๋'อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย์ 'กลุ่มเพ่ือนเนวิน' ลุยหาเสียงรับฟังปัญหา

พัฒนาบ้านเมือง 
40 

5 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

ทางออกที่ยังไร้ไฟเขียว! ปฏิบัติการ “แกงกันเอง” เรื่อง คกก.
สมานฉันท์ “บิ๊กแอ้ด” กับบท “โซ่ข้อกลาง”? 

42 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ส.ส.ร.' ระบบลากตั้ง รัฐธรรมนูญสืบทอดอ้านาจ 45 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีวางพวงมาลา 
ในงานพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน 
คล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช 2563 ณ พระบรมราชานุสรณ์สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
 
 

 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ร่วมพิธีวำงพวงมำลำในงำนพระรำชพิธีถวำยบังคม 

พระบรมรำชำนุสรณ์ พระบำทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะท้างานพิจารณากลั่นกรองประเด็นค้าถาม-ค้าตอบ ผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1444 ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางสาวสุรณี 
ผลทวี ผู้ตรวจการ ผู้บริหาร และพนักงานของส้านักงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส้านัก
ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 

รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำกล่ันกรองประเด็นค ำถำม-ค ำตอบ  

ผ่ำนโทรศัพท์สำยด่วน 1444 ครั้งท่ี 2/2563 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันท่ี 25 พ.ย. 2563 เวลา 08:51 น. 

เช็คด่วน! ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.และส.อบจ. เพียงกรอกตัวเลข13หลัก 

 
 

กกต.เปิดเว็บไซต์ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.และส.อบจ. โดยใช้เลขบัตรประชาชนในการ
ค้นหา 

ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเว็บไซต์ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ที่  
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ โดยกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักในการค้นหา 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/638813 
  

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/638813
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วันอังคาร ท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 12.28 น. 

กกต.บุรีรัมย์เข้มติดป้ายหาเสียง อบจ. เตือนผู้สมัครระวังกฎหมายมีข้อห้ามเยอะ 
 

 
 

กกต.บุรีรัมย์ ประสาน อปท.คุมเข้มก าหนดสถานที่ปิดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ส.อบจ.-นายก อบจ.บุรีรัมย์ เตือน
ผู้สมัคร ระวังกฎหมายมีข้อห้ามเยอะ 

วันที่ 24 พ.ย. 63 พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผู้บังคับการต้ารวจภูธรจังหวัด (ผบก.ภ.จว.) บุรีรัมย์ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กกต.อบจ.) บุรีรัมย์ กล่าวถึงการก้าหนดพ้ืนที่ปิดประกาศ
แผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) บุรีรัมย์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นายก อบจ.) บุรีรัมย์ ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.2563 ว่า โดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ก้าหนดให้การ
ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครสามารถกระท้าได้เฉพาะ
สถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก้าหนด 

ซึ่งทาง กกต.อบจ.บุรีรัมย์ ได้หารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือก้าหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ส่งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง
การก้าหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ และนายก อบจ.บุรีรัมย์ 
ไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครระมัดระวังเก่ียวกับการจัดท้าแผ่นป้ายหาเสียง ซึ่งกฎหมายก้าหนดห้ามเกินกว่า 3เท่าของจ้านวน
หน่วยเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 ซม. ความยาวไม่เกิน 245 ซม. โดย กกต.อบจ.บุรีรัมย์ จะมีคณะท้างาน 
และผู้ตรวจการเลือกตั้งคอยตระเวนตรวจสอบจ้านวนป้าย ขนาดป้าย รวมถึงสถานที่ปิดประกาศ หากพบความผิด
จะแจ้งให้ อปท.ในแต่ละพ้ืนที่ สั่งให้ผู้สมัครแก้ไขภายในก้าหนดเวลา และถ้าพ้นก้าหนดเวลา กกต. จะเข้ารื้อถอนและคิด
ค่าใช้จ่ายกับผู้สมัคร รวมทั้งส่งเรื่องให้วินิจฉัยไต่สวนชี้ขาดความผิดตามกฎหมายต่อไป 

ส้าหรับพ้ืนที่ปิดแผ่นป้ายหาเสียงขอให้ค้านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความ
ปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพ และทัศนวิสัยที่ดี ไม่เป็นอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้ง
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชน และจะต้องไม่กีดขวางทางสัญจร การจราจร และ
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ต้องไม่ติดทับซ้อนกับแผ่นป้ายหาเสียงผู้สมัครรายอ่ืนหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกบริเวณที่ก้าหนด ให้ติด
เฉพาะพ้ืนที่ที่ก้าหนด โดยป้ายหาเสียงต้องติดยึดอย่างมั่นคงแข็งแรง ห้ามน้ามายึดติดกับพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ กกต.
ขอเน้นย้้าให้ค้านึงถึงความสะอาด และไม่บดบังสายตาของผู้ใช้ถนน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/533896 
 
 
  
  

https://www.naewna.com/local/533896
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24 พฤศจิกายน 2020 - 15:20 

เลือกตั้ง อบจ.โคราชใช้กรรมการเกือบ 5 หมื่นคน 
เลือกตั้ง อบจ.โคราช ใช้กรรมการประจ าหน่วยเกือบ 5 หม่ืนคน กกต.ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงถึง 80% 

 

 
 

ที่โรงแรมไอซาน่า โคราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา กรรมการการเลือกตั้ง ประจ้าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดอบรมวิทยากรครู ก เพ่ือปฏิบัติงานการเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ.นครราชสีมา โดยมี
วิทยากรจาก ก.ก.ต.นครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ประจ้าหน่วยเลือกตั้งอย่างถูกวิธี 
ให้กับวิทยากรครู  จ้านวน 850 คน จาก 32 อ้าเภอ ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 

ทั้งนี้นายพรรณพ วงศ์กมลาไสย ก.ก.ต.ประจ้า อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ส้าหรับการจัดการเลือกตั้ง ส.
อบจ.และนายก อบจ.นครราชสีมาครั้งนี้ ทาง ก.ก.ต.ประจ้า อบจ.นครราชสีมา ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วกว่า 80% 
โดยเฉพาะช่วงนี้ก็จะได้อบรมวิทยากรครู ก เพ่ือให้ไปเป็นวิทยากรให้กับคณะกรรมการประจ้าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 48 เขต 
ทั่วทั้ง 32 อ้าเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะมีทั้งหมด 4,475 หน่วยเลือกตั้ง แต่ละหน่วยเลือกตั้งจะมีคณะกรรมการ
ประจ้าหน่วยๆ ละ 11 คน รวม 49,225 คน ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย ดังนั้นจึงต้องเน้นความรู้เรื่องกฎหมายการ
เลือกตั้งอย่างละเอียดและรอบคอบที่สุด เพ่ือไม่ให้มีปัญหาตามมาในภายหลัง ส้าหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้สมัคร ส.
อบจ.ทั้งหมด จ้านวน 173 คน ใน 48 เขตเลือกตั้ง และมีผู้สมัครนายก อบจ.จ้านวน 5 คน มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 
จ้านวน 2,048,371 คน โดยทาง ก.ก.ต.ประจ้า อบจ.นครราชสีมา ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณร้อยละ 80 ของผู้
มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด ส่วนการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งขณะนี้ก็เรียบร้อยดี ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการกระท้า
ความผิดกฎหมายเลือกตั้งแม้แต่เรื่องเดียว 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_826750/ 
  

https://www.innnews.co.th/regional-news/news_826750/
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วันอังคาร ท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 17.57 น. 

'กกต.มหาชัย' ย้ าศึกชิงเก้าอี้ 'นายกฯ-ส.อบจ.' เน้นเลือกตั้งสมานฉันท์ 
 

 
 

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อ้านวยการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจ้าจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า 
ส้าหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น นายก อบจ.และ ส.อบจ.สมุทรสาคร กกต.ได้จัดเวทีการอบรมเลือกตั้งสมานฉันท์ 
ตามโครงการสร้างบรรยากาศแบบปรองดอง พร้อมมีน้ากล่าวปฏิญาณตนโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนเปิดสนามให้
ประชาชนมาลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.2563 โดยมีการอบรมให้ความรู้ อาทิ การวางตน การปฏิบัติตนในช่วง
หาเสียง ภายใต้กฎหามายก้าหนด ซึ่งสมุทรสาครมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 3 อ้าเภอ ได้แก่ เมืองฯ กระทุ่มแบน และบ้านแพ้ว 

"ทั้งนี้การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ส้าคัญ อย่างไรก็ตามขอให้บรรยากาศของการแข่งขันนั้นเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยสมานฉันท์ ปรองดอง โปร่งใส และเที่ยงธรรม กันทุกฝ่าย พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงเหตุของการกระท้าผิดต่างๆ 
ส้าหรับในส่วนตัวผู้สมัครยังต้องด้าเนินการด้วยคือแจ้งเรื่องการจัดท้าบัญชีค่าใช้จ่ายต่อเจ้าหน้าที่ หลังการเลือกตั้งเสร็จ
สิ้นลง แม้ผลจะออกมาเป็นอย่างไร ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายรักษาความปรองดองแบบพี่น้องกันเช่นเดิมต่อไป" นายณัฐวรรธน์ 
กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/534052 
 
  

https://www.naewna.com/local/534052
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วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

กกต.บุรีรัมย์เตือน ผู้สมัครต้องระวัง การติดป้ายหาเสียง 
พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผู้บังคับการต้ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธาน กกต.อบจ.บุรีรัมย์ กล่าวถึง

การก้าหนดพ้ืนที่ปิดประกาศแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ส.อบจ.บุรีรัมย์ และนายก อบจ.บุรีรัมย์ ที่จะมีการเลือกตั้งใน
วันที่ 20 ธ.ค.2563 ว่า โดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหา
เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ก้าหนดให้การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครสามารถกระท้าได้เฉพาะสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก้าหนด 

ซึ่งทาง กกต.อบจ.บุรีรัมย์ ได้หารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือก้าหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ส่งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
เรื่องการก้าหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ และนายก อบจ.
บุรีรัมย์ ไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครระมัดระวังเกี่ยวกับการจัดท้าแผ่นป้ายหาเสียง ซึ่งกฎหมายก้าหนดห้ามเกินกว่า  3 เท่าของ
จ้านวนหน่วยเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 ซม. ความยาวไม่เกิน 245 ซม. โดย กกต.อบจ.บุรีรัมย์ จะมี
คณะท้างาน และผู้ตรวจการเลือกตั้งคอยตระเวนตรวจสอบจ้านวนป้าย ขนาดป้าย รวมถึงสถานที่ปิดประกาศ หากพบ
ความผิดจะแจ้งให้ อปท.ในแต่ละพ้ืนที่ สั่งให้ผู้สมัครแก้ไขภายในก้าหนดเวลา และถ้าพ้นก้าหนดเวลา กกต. จะเข้ารื้อ
ถอนและคิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัคร รวมทั้งส่งเรื่องให้วินิจฉัยไต่สวนชี้ขาดความผิดตามกฎหมายต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/534043 
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วันอังคาร ท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 12.57 น. 

'ประดิษฐ์'จัดทัพลุยหาเสียงช่วยน้อง'พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์' ชิงนายก อบจ.พิจิตร 
 

 
 

"ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์" อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง พร้อมอดีต ส.ส.เดินหาเสียงช่วยน้องชายที่ลง
สมัครรับเลือกตั้ง "นายก อบจ.พิจิตร" แนะชาวบ้านให้เปลี่ยนใจจากเบอร์ 2  คือ "ชาติชาย เจียมศรีพงษ์" อดีต
นายก อบจ.พิจิตร มาเป็นเบอร์ 1 คือ "พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์" ทีมพัฒนาพิจิตร 

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 24 พ.ย.63 ที่บริเวณตลาดสดเทศบาล 2 ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร นายประดิษฐ์ ภัทร
ประสิทธิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง นายวินัย ภัทรประสิทธิ์  อดีต ส.ส.พิจิตร พร้อมด้วยนางสาวสุนีย์ เหลือง
วิจิตร อดีต ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพ่ือไทย อดีตรองหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ นายนาวิน บุญเสรฐ อดีต ส.ส.
พิจิตร พร้อมด้วยทีมงานผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) พิจิตร ได้ลงพ้ืนที่หาเสียงเลือกตั้งช่วย 
พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ ผู้สมัครนายก อบจ.พิจิตร เบอร์ 1   

ระหว่างการเดินหาเสียงของนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ได้มีการโห่ร้องกึกก้องเพ่ือแสดงพลังเพ่ือหวังชัยชนะใน
การเลือกตั้งนายก อบจ.พิจิตร และทีมงาน นอกจากนี้ยังได้ขอคะแนนเสียงจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่เดินทาง
มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดในเขตเทศบาล 2 โดยขอให้ชาวตลาดพิจิตรเปลี่ยนใจจากเบอร์ 2 คือนายชาติชาย เจียมศรี
พงษ์ มาเป็นเบอร์ คือ พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ ซึ่งท้าให้บรรยากาศในการหาเสียงคึกคึก    

ด้านนายวินัย ภัทรประสิทธิ์ อดีต ส.ส.พิจิตร กล่าวว่า การที่นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ และตนได้เดินทางมาช่วย 
พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้สมัครนายก อบจ.พิจิตร เบอร์ 1 เนื่องจากอยากให้ชาวพิจิตรร่วมกันเปลี่ยน 
ร่วมกันสร้าง ร่วมกันพัฒนาจังหวัดพิจิตรกับทีมพัฒนาพิจิตร ซึ่งเราก็เสนอตัวส่ง พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ ซึ่งเป็น
น้องชายของตนลงชิงนายก อบจ.พิจิตร จากการที่ลงพ้ืนที่ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนจ้านวนมาก 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/533901 
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วันอังคาร ท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 13.44 น. 

'ตุ๊ก-วันเพ็ญ'ตัวเต็งอันดับต้นชิงนายก อบจ.ชู'อ านาจเจริญ'เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์-สมุนไพร 
 

 
 

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 24 พ.ย. 63 นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล หรือ "ตุ๊ก" ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) อ้านาจเจริญ เบอร์ 3 กลุ่ม "ภูมิใจไทอ้านาจ" พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ส.อบจ.) อ้านาจเจริญ จ้านวน 24 คน และทีมงานลงพ้ืนที่หาเสียงในเขตอ้าเภอเมืองอ้านาจเจริญ พบปะ 
ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและแจกแผ่นพับแนะน้านโยบายในการท้างานตามสโลแกน ที่ว่า "ถนนปลอดภัย น้้าไหล ไฟ
สว่าง ก้าวข้ามความจน สร้างคนสร้างอาชีพ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"  

โดยกลุ่มภูมิใจไทอ้านาจชูนโยบายหาเสียงคือ 3 เร่ง 3 พัฒนา 3 เป้าหมาย ซึ่ง "3 เร่ง" ได้แก่ เร่ง สร้างงานสร้าง
รายได้ เร่ง ช่วยเหลือพ่ีน้องที่ขาดแคลน ยากจน ด้อยโอกาส เร่ง แก้ไข ซ่อมแซม ถนน สะพาน แหล่งน้้า โครงสร้าง
พ้ืนฐานอื่นๆ, "3 พัฒนา" เช่น พัฒนา คน พัฒนา สังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนา การบริหารจัดการและการประสานงาน
, ส่วน "3 เป้าหมาย" เช่น ให้อ้านาจเจริญ เป็นเมือง ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข ให้คน
อ้านาจเจริญ มีสุขภาพดี การศึกษาดี และรายได้ดีให้อ้านาจเจริญ อุดมสมบูรณ์ เป็นเมือง เกษตรอินทรีย์ เมืองสมุนไพร 
และคนมีวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

ส้าหรับนโยบาย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เร่งซ่อม บ้ารุง สร้างถนนทุกสาย สะพานทุกแห่ง จัดหาแหล่งน้้าเพ่ือ
การเกษตร ขุดบ่อบาดาล ซ่อม สร้างระบบประปา สร้างฝายชะลอน้้า ฝายประชาอาสา สนับสนุนโครงการธนาคารน้้าใต้
ดิน พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้้า และพลังงานชีวภาพ  

ด้านสาธารณสุขสนับสนุน ส่งเสริม การดูแลสุขภาพทุกช่วงวัย ตั้งแต่ในครรภ์ถึงสิ้นอายุ การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน
โรค การพัฒนาด้านศักยภาพ อสม.สนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉิน(รถ EMS) จัดหาพาหนะและอุปกรณ์ที่จ้าเป็นเพียงพอ
ส้าหรับกิจกรรมกู้ชีพ กู้ภัย และการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด การฟ้ืนฟู
ผู้ติดยาเสพติด การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้พิการทุกประเภท  

 ด้านการศึกษา เพ่ิมศักยภาพครู ดูแลโรงเรียนห่างไกลให้นักเรียนทั้งใ นระบบและนอกระบบได้พัฒนา
ความสามารถทักษะความสนใจเต็มศักยภาพ ผลักดันโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ้านาจเจริญ ร่วมกับ
จังหวัดอ้านาจเจริญและมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ้านาจเจริญ  
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ด้านการเกษตรและการค้าด าเนินการให้อ านาจเจริญเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์และเมืองแห่งสมุนไพร ปลูกพืช
เศรษฐกิจและปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว ส่งเสริมการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจ การปลูกป่าต้นน้ าและจัดให้มีตลาดกลาง 
ในการเข้าถึงโครงการประกันพืชผลท่ีเป็นธรรม ส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงปศุสัตว์ กลุ่มประมง  

ด้านการท่องเที่ยว สนับสนุน ส่งเสริม สร้างแลนมาร์คระดับจังหวัด อ้าเภอ สนับสนุน ส่งเสริม การท่องเที่ยว 
OTOP Village สนับสนุน ส่งเสริม การผลิตและแปรรูปผ้าพ้ืนเมืองของจังหวัดอ้านาจเจริญ  

ด้านการกีฬา สนับสนุน ส่งเสริมให้มีลานกีฬา สนามกีฬา และการแข่งขันกีฬาทุกระดับ สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม
ทางด้านกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการสร้างโรงเรียนกีฬาประจ้าจังหวัดอ้านาจเจริญ   

ศิลปวัฒนธรรมเพณี สนับสนุน ศิลปะ งานศิลป์ งานฝีมือให้เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น สนับสนุนหัตถกรรม
ฝีมือแรงงานท้องถิ่น สนับสนุน วัฒนธรรมและบุญประเพณีทุกอ้าเภอในจังหวัดอ้านาจเจริญ  

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและประชาธิปไตย ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ ส่งเสริม เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรและชุมชน 
รวมถึงสนับสนุนให้มีภราดรภาพ ความเอ้ืออาทร ลดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ส่งเสริม สนับสนุน ความรัก ความ
อบอุ่น ในสถานบันครอบครัวและชุมชน  

การประสานงานต่างๆ จัดท้าข้อมูลและแผนการพัฒนาจังหวัดอ้านาจเจริญ แผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดอ้านาจเจริญ 
จัดตั้งศูนย์รับฟังความคิดเห็น ประสานและแก้ไข ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ประสานสนับสนุน ช่วยเหลือ
ภารกิจที่จ้าเป็น อบต. เทศบาล ที่เกินศักยภาพ เมื่อได้รับการร้องขอในการการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด จะประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม  

ส้าหรับทีมบริหารประกอบด้วยนายบวรศักดิ์ คณาเสน อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอ้านาจเจริญ นายพนัส พันธุ์
สุวรรณ อดีตสหกรณ์จังหวัดอ้านาจเจริญ นางญาณีนาถ เข็มนาค อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอ้านาจเจริญ และนางอิสรา
ภรณ์ บุญหนุน อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลไก่ค้า รวมถึงทีมที่ปรึกษาพิเศษ ได้แก่นายโกเศศ ศุภโกศล อดีต
ปลัดจังหวัดอ้านาจเจริญ นายอธิการณ์ หริ่งเจริญ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอ้านาจเจริญ ผนึกพลังร่วม เดินหน้า
ท้างาน สร้างบ้านแปงเมือง พัฒนาอย่างยั่งยืน  

เป็นเพราะกลุ่มภูมิใจไทอ านาจ ท างานการเมือง ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรม ท า
ให้นางสาววันเพ็ญ (ตุ๊ก) ตั้งสกุล ผู้สมัครนายก อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 3 ถูกวางให้เป็นตัวเต็งอันอับต้น 
เพราะเสียงตอบรับดีมาก รวมถึงผู้สมัคร ส.อบจ.อ านาจเจริญ ทั้ง 24 คนด้วย 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/533911 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/local/533911
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24 พฤศจิกายน 2563 16:06 น.   

"ดร.บรรจง กาญจนานิล" ผู้สมัครนายกอบจ.ตราด หมายเลข 5 มาแปลก แค่ต้องการเสนอ
แนวคิด ไม่อยากเป็นนายกฯ 
 

 
 

ดร.บรรจง กาญจนานิ ลหรือที่ข้าราชการครูและลูกศิษย์ทั่วไปรู้จักจะเรียกว่า "ครูจง” อดีตผู้อ้านวยการ
โรงเรียนคลองขุด ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด วัย 65 ปี เป็นผู้บริหารที่หลายคนบอกว่า มีผลงานทีอาจจะไม่โดดเด่นมาก
นัก แต่หากเป็นงานด้านวิชาการ "ครูจง” เป็นครูคนหนึ่งของจังหวัดตราดที่มีความสามารถไม่แพ้ใคร ซึ่งได้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นนายกอบจ.ตราด ได้หมายเลข 5 และก้าลังหาเสียงอยู่ในขณะนี้ 

ดร.บรรจง กล่าวว่า การมารับสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.ตราดครั้งนี้ รู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่า จะไม่ได้รับการเลือกตั้ง
อย่างแน่นอน และไม่ได้อยากเป็นนายกอบจ.ตราด แต่ต้องการน้าเสนอนโยบายให้ชาวตราดได้รับรู้และเพ่ือให้ผู้ที่จะ
ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.ตราด น้าไปปฏิบัติบ้าง เพราะจังหวัดตราดวันนี้ มีความส้าคัญในหลายด้าน และต้องการคน
ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาและสนับสนุนผลักดันให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะการพัฒนางานด้านการศึกษาของจังหวัดตราด 
ต้องมีความทันสมัย และใช้ความก้าวหน้าทางการสื่อสารออนไลน์หรือ เทคโนโลยี่มาใช้ยกระดับ ทั้งสถานการศึกษาและ
และตัวนักเรียนนักศึกษา ซึ่งทีทผ่านมายังไม่/ด้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง 

“ผมยังต้องการสนับสนุนสนับสนุนด้านการศึกษาให้ทันสมัย โดยการน้าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุน ส่งเสริม การ
กีฬาของจังหวัดตราดโดยตัวของนักกีฬาของจังหวัดตราดให้มีความสามารถก้าวไปสู่ระดับชาติมากขึ้น ซึ่งสนามกีฬาก็มี
เพ่ิมข้ึนระดับหนึ่งแล้ว หรือ ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดตราด ซึ่งจังหวัดตราดก็มีวัฒนธรรมที่ดี แต่ยังขาดการ
สนับสนุนให้เป็นที่รู้จักหรือ สนับสนุน เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตราดที่วันนี้มีแล้วแต่ยังไม่มีการขับเคลื่อน การ
สร้างทางรถไฟมาจังหวัดตราด เป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาจ.ตราดได้อีกทางหนึ่ง หรือการสร้างสะพานข้าม
เกาะช้าง ให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวก และการสร้างท่าเทียบเรือนานาชาติรองรับการท่องเที่ยวทางน้้าเชื่อมไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะส่งผลดีการท่องเที่ยวจังหวัดตราด” 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201124/4b12c3d3278f5b7f902538e61ae4c50e48d22b8780c260000a586c09f21ae93e.jpg?itok=weljUQnS
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ดร.บรรจง กล่าวอีกว่า ส้าหรับแนวคิดในการแก้ปัญหาของจังหวัดตราดนั้น ต้องยอมรับว่าจ.ตราดมีการท้าการ
เกษตรกรรมมาก โดยเกษตรกรยังมีปัญหาที่ดินท้ากินรวมทั้งเอกสารสิทธิที่ยังมีปัญหาทั้งสปก. และปัญหาทับซ้อนกับ
ที่ดินของรัฐ ทั้งสวน ทั้งนา ทั้งไร่ ขณะที่ประชาชนยังยากจน ไร้ที่อยู่อาศัย และมีการปลูกบ้านริมน้้ารุกทะเล หรือการ
ขาดแคลนน้้าในภาคเกษตรกรรมจนเกิดภัยแล้งท้าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
ส้าหรับดร.บรรจง กาญจนานิล จบปริญญตรี  คณะ ครูศาสตร์บัณฑิต(ศบ. )  สาขา วิชาเอก สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,จบปริญญาตรี(อีกใบ)คณะ นิติศาสตร์(นบ.)สาขา กฎหมาย แพ่ง-อาญาคณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท คณะพัฒนาสังคม (พบ.ม.) สาขา วิชา เอก การวิเคราะห์และวางแผนทาง
สังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์(NIDA)และระดับปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการเมือง มหาลัยรามค้าแหง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/199526 
  

https://siamrath.co.th/n/199526


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

18 

 

 

วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 - 20:59 น. 

ธนาธร ลงพ้ืนที่อ่างทองช่วยหาเสียง อบจ. ปรามบิ๊กตู่ใช้ ม.112 ท าบานปลาย 
 

 
 

ธนาธร ลงพื้นที่อ่างทองช่วยหาเสียง อบจ. ปรามบิ๊กตู่ใช้ ม.112 ท าบานปลาย 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เมื่อเวลา 17.00 น.ที่ตลาดนัดสามโก้ อ้าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง นายธนาธร จึง

รุ่งเรืองกิจ หัวหน้ากลุ่มก้าวหน้า ลงพ้ืนที่หาเสียงช่วยนายโยธิน เปาอินทร์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง หมายเลข 2 และนางชนันท์กานต์ เจริญไพฑูรย์ ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง(ส.อบจ.)
หมายเลข 4 อ้าเภอสามโก้ เขต 2 โดยนายธนาธร ได้เดินขอคะแนนเสียงให้นายโยธิน และนางชนันท์กานต์ กับพ่อค้า
แม่ค้าพร้อมด้วยประชาชนที่เดินจับจ่ายซื้อของอยู่ ต่างขอถ่ายรูปอย่างมากมาย 

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามจากนายธนาธร จากกรณีที่มีกระแสต่อต้านต่าง ๆ มีความเห็นอย่างไร นายธนาธรตอบว่าไม่
หวั่นใจอะไรเรามุ่งมั่นตั้งใจท้างานอย่างไม่ได้หยุดเราออกเดินทางรณรงค์หาเสียงตลอด เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็อยู่ภาค
ตะวันออก ตอนนี้อยู่ที่อ่างทองกับผู้สมัครนายก อบจ.คุณโยธิน เปาอินทร์ แต่ต้องดูหลายๆจังหวัดที่มาก่อกวนระราน
รณรงค์หาเสียงของเรา เราก้าลังวางแผนด้าเนินคดี 

ส่วนการชุมนุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้(25พย.63)เราให้ก้าลังใจนิสิต นักเรียน นักศึกษาทุกคนร่วมถึงพ่ีน้องประชาชนที่
จะออกมาชุมนุมในวันพรุ่งนี้ ฝากบอกเจ้าหน้าที่รัฐ ฝากบอกรัฐบาล คนไทยด้วยกันได้ส่งเสียงออกมาเป็นจ้านวนมาก 
เปิดใจรับฟังพวกเขาเถอะครับ พวกเขาไม่ต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ดึงดันใช้ความรุนแรง ใช้มาตรา 
112 กับพวกเขามีแต่จะท้าให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปอีก โดยเฉพาะการท้ารัฐประหารไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 

ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 2 คนคือนายสุรเชษ นิ่มกุล หรือนายกตี๋ 
อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองหลายสมัย หัวหน้ากลุ่ม”ส้านึกรักบ้านเกิด”หมายเลข1 และนายโยธิน เปา
อินทร์ จากกลุ่มก้าวหน้า หมายเลข 2 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2456764 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2456764
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วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

ส.อบจ.ก าแพงเพชรลุยเดี่ยวบุกนาเข้าไร่อ้อนขอคะแนน 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานการหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ. ก้าแพงเพชร ว่า บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก 
ผู้สมัครแต่ละรายเริ่มที่จะให้กลยุทธ์ การลงพ้ืนที่หาเสียงที่แต่ต่างกัน ล่าสุดนายวีระศักดิ์   กระบวนศรี ผู้สมัคร ส.อบจ.
ก้าแพงเพชร  กลุ่มก้าแพงเพชรสามัคคี หมายเลข 2 เขตการเลือกตั้งที่ 4 ลงพ้ืนที่เข้าไร่นาสวนกล้วยไข่ในเขตพ้ืนที่ เพ่ือ
ขอคะแนนเสียงจากประชาชน 

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้การลงพ้ืนที่หาเสียงจะต้องมีรูปแบบการลงพ้ืนที่ ที่จะต้องเข้าถึงประชาชน ต้องสร้าง
ความเข้าใจ ต้องเข้าใจพ้ืนที่ เพ่ือพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในเขตการเลือกตั้ง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เป็น
เกษตรกร ท้าไร่นาพืชสวน 

ดังนั้นการลงพ้ืนที่ เข้าพ้ืนที่ ท้าให้เรารู้ เห็น พ้ืนที่จริง ของจริง รู้ปัญหาความต้องการของประชาชน รู้ปัญหาของ
อาชีพการเกษตร รู้ปัญหาเรื่องของแหล่งน้้า รู้ปัญหาของราคาพืชผล รู้ปัญหาของเส้นทางคมนาคมที่เกษตรกรใช้ในการ
ขนส่งพืชไร่ ซึ่งปัญหาทั้งหมดคือนโยบายของคณะผู้บริหาร นายสุนทร  รัตนากร ผู้น้ากลุ่มก้าแพงเพชรสามัคคี ผู้สมัคร 
นายก อบจ.ก้าแพงเพชร หมายเลข 1. ซึ่งอยู่ในกลุ่ม ในทีมเดียวกัน ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของประชาชนเกษตรกร 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/534042 
 
  

https://www.naewna.com/local/534042
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วันอังคาร ท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 13.29 น. 

ระอุ! มือมืดท าลายป้ายหาเสียง 2 ผู้สมัครนายก อบจ.‘นครพนม’พังยับ 
 

 
 

ระอุ! มือมืดท าลายป้ายหาเสียง 2 ผู้สมัครนายกอบจ.‘นครพนม’พังยับ 
24 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(นายก อบจ.) และสมาชิกสภา อบจ. (ส.อบจ.) ในหลายๆเขตของ จ.นครพนม พบว่า ป้ายหาเสียงริมถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 212 (ชยางกูร) สายนครพนม-ธาตุพนม มีป้ายของผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 2 คือ นางสาวศุภ
พานี โพธิ์สุ กลุ่มนครพนมร่วมใจ และหมายเลข 3 ของ ดร.สมชอบ นิติพจน์ กลุ่มรวมพลังเพ่ือไทย เพ่ือนครพนม ถูกคน
มือบอนท้าลายป้ายหาเสียง โดยใช้ของแหลมเจาะที่ใบหน้าของผู้สมัครบ้าง หรือโค่นล้มป้ายได้รับความเสียหายหลาย
ป้ายด้วยกัน เบื้องต้นทางผู้สมัครทั้ง 2 ราย ยังไม่ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจ 

ส้าหรับผู้ที่ท้าลายป้ายหาเสียง มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 358 ฐานท้าให้เสียทรัพย์  มีโทษจ้าคุกไม่เกิน 
3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ เนื่องจากการท้าลายป้ายหาเสียงนั้น ถือว่าผิดตามกฎหมาย นอกจาก
ห้ามท้าลายแล้ว ห้ามเคลื่อนย้ายป้ายหาเสียง เพราะจะมีความผิดด้วยเช่นกัน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/533906 
 
 
  

https://www.naewna.com/local/533906
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25 พ.ย. 2563 07:47     

คณะก้าวหน้าล าปางเจอมือมืดกรีด-เขียนด่า “หนักแผ่นดิน” ติดหราบนป้ายหาเสียง ส.อบจ. 
 

 
 
ล้าปาง - ผู้สมัคร ส.อบจ.ในนามคณะก้าวหน้าล้าปางเจอคนกรีดท้าลาย-เขียนด่า “หนักแผ่นดิน” ติดหรากลางป้ายหา
เสียง 

รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ล้าปางของคณะก้าวหน้า 2 ราย ที่ตั้งไว้ตามชุมชนถูก
กรีดและเขียนข้อความด่าว่า “หนักแผ่นดิน” คือป้ายหาเสียงของ นายชลธานี เชื้อน้อย ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา 
อบจ.ล้าปาง อ.เมือง เขต 3 เบอร์ 3 และป้ายหาเสียงของ นายธีร์ปกรณ์ ไชยพัฒนานันท์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา 
อบจ.ล้าปาง อ.เมือง เขต 2 เบอร์ 5 

นายชลธานี เชื้อน้อย ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ล้าปาง อ.เมือง เขต 3 เบอร์ 3 ในนามคณะก้าวหน้า
ล้าปาง ซึ่งอดีตเคยลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ล้าปาง เขต 3 พรรคอนาคตใหม่ และยังเป็นอดีตผู้ช่วย ส.ส.พรรคอนาคต
ใหม่-พรรคก้าวไกล บอกว่าป้ายแนะน้าตัวของตนที่ติดตั้งไว้ที่เสาไฟริมถนนทางผ่านเข้าหมู่บ้าน บริเวณหน้าสุสานชุมชน
บ้านพิชัย ต.พิชัย อ.เมืองล้าปาง ถูกเจาะให้เป็นรูตรงหมายเลขสมัคร จึงเก็บป้ายที่เสียหายออกไป และเอาป้ายใหม่มา
วางแทนที่ 

นายชลธานีบอกว่ายังไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุมีประเด็นหรือมีปัญหาอะไรกับตนเอง แต่หากเป็นเรื่องคิดต่างทาง
การเมือง ตนมองว่าเราควรที่จะมาพูดคุยกันมากกว่าที่จะท้าลายป้ายแบบนี้ ซึ่งหลังจากท่ีตนเปลี่ยนป้ายหาเสียงแล้วก็ได้
ไปลงบันทึกประจ้าวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีต้ารวจแล้ว 

“การลงหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ถูกกระแสต้าหนิมาเยอะเหมือนกันว่าเป็นเด็กเมื่อวานซืน หรือคิดที่จะมา
ล้มกัน รวมถึงประเด็นทางการเมืองเก่ียวกับความคิดต่างอุดมการณ์ทางการเมือง” 

ขณะที่นายธีร์ปกรณ์บอกว่า ป้ายหาเสียงของตนซึ่งตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนรอบเวียง บริเวณหน้าวัดน้้าล้อม ต.
หัวเวียง เขตเทศบาลนครล้าปาง ถูกขีดเขียนหน้าตาและเขียนข้อความ “หนักแผ่นดิน” ส่วนตัวไม่รู้สึกอะไร แต่อยากให้
คนเขียนมาพูดคุยกันมากกว่า ไม่อยากให้ท้าแบบนี้ ซึ่งเป็นการท้าลายทรัพย์สิ 
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“คนท้าคงไม่ชอบผม แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะคนเราเห็นต่างกันได้ คิดต่างกันได้ แต่ก็ขอให้มาพูดคุยกันดีกว่าเพราะ
ถือว่าเป็นลูกหลานชาวล้าปางด้วยกัน ไม่อยากให้มาทะเลาะกัน ส้าหรับป้ายที่ถูกขีดเขียนผมก็จะเก็บออกไป และเอา
ป้ายใหม่ไปวางจุดอ่ืน เพราะไม่อยากให้มาเขียนแบบเดิมอีก” 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/local/detail/9630000121208 
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วันอังคาร ท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 23.10 น. 

ผู้สมัครนายก อบจ.สตูลร้อง กกต.ตรวจสอบคู่แข่งเบอร์ 4 ท าผิด กม.เลือกตั้งหรือไม่ 

 
 

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.63 เมื่อเวลา 12.00 น.ที่ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจ้าจังหวัดสตูลนาย
นาวี  พรหมทรัพย์ ผู้สมัครนายก อบจ.สตูล หมายเลข 3 เข้าร้องเรียนต่อนายพรรธนภณ ชูส่งแสง รองผู้อ้านวยการ
ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (รอง ผอ.สนง.กกต.) ประจ้าจังหวัดสตูล ให้ตรวจสอบกรณีที่นายซอลีฮีน อิสมา
แอน ผู้สมัครนายก อบจ.สตูล หมายเลข 4 ได้ไปสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.สตูล เมื่อวันที่ 5 พ.ย.63 ที่ผ่านมา ณ ที่ท้า
การ อบจ.สตูลชั้น 4 โดยก่อนการรับสมัครนายซอลีฮีน อิสมาแอน ได้จัดขบวนแห่หาเสียงและระบุในป้ายหาเสียงว่า
ตนเองเป็นผู้สมัครหมายเลข 4 ทั้งท่ียังไม่ได้ไปสมัครแต่รู้แล้วว่าได้หมายเลข 4 

ทั้งนี้ นายนาวี พรหมทรัพย์ อ้างว่าปกติผู้สมัครจะต้องไปยื่นใบสมัครก่อนแล้วจึงจะได้ทราบว่าใครได้เบอร์อะไรแต่
ในส่วนของนายซอลีฮีน อิสมาแอน ได้แห่ขบวนเบอร์ 4 ก่อน นอกจากนี้นายนาวี พรหมทรัพยย์ อ้างว่านายซอลีฮีน อิส
มาแอน โฆษณาหาเสียงว่าลงสมัครในทีมพรรคเพื่อไทย ทั้งท่ีตนเองทราบมาว่าพรรคเพ่ือไทยไม่ได้ส่งคนสมัครใน จ.สตูล 

ภายหลังรับเรื่องนายพรรธนภณ ชูส่งแสง รองผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง (รอง ผอ.สนง.
กกต.) ประจ้าจังหวัดสตูล ได้รับเรื่องและมอบหมายให้นายปิยะ หนูนุ่น พนักงานสืบสวนและไต่สวนช้านาญการ ท้าการ
สอบสวนนายนาวี พรหมทรัพย์เพื่อน้าเสนอต่อ กกต.กลางต่อไป 

ด้านนายนาวี พรหมทรัพย์ เปิดเผยว่าตนเองในฐานะสมาชิกพรรคเพ่ือไทย และรู้ว่าพรรคเพ่ือไทยไม่ได้ส่งใครลง
สมัครนายก อบจ.สตูล แต่อย่างได นอกจากนี้ตนเองเป็นนักการเมืองมานานหลายสิบปีและไม่เคยปรากฏว่ามี
นักการเมืองคนไหนได้หมายเลขประจ้าตัวก่อนการรับสมัคร แต่รายนายซอลีฮีน อิสมาแอน แห่หมายเลข 4 เข้าไปสมัคร
นายก อบจ.สตูลซึ่งเป็นเรื่องแปลกแต่ตนไม่ได้ว่าเขาผิดเพียง แต่ไปร้อง กกต.ให้มีการตรวจสอบเพราะอยากท้าให้ผู้สมัคร
ทุกคนท้าให้ถูกต้องตามกฏหมาย 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/534124 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/local/534124
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อังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.09 น. 

"ธนาธร"เยือนเดลินิวสช์วนคนไทยเลือกตััังท้องถิ่น 
“ธนาธร”เยือนเดลินิวส์ขอช่วยเป็นสื่อกลาง กระตุ้นคนไทยใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ นายปารเมศ เหตระกูล คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบ
บรรณาธิการบริหาร ให้การต้อนรับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพร้อม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันและการเลือกตั้งนายก อบจ. ส.อบจ. ในช่วงนี้ ที่
ส้านักงานเดลินิวส์ กรุงเทพฯ 

โดยนายธนาธร ระบุว่า จุดประสงค์ของการเข้าพบครั้งนี้เพ่ือต้องการให้เดลินิวส์เป็นสื่อกลางในการเผยแ พร่
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับทราบ เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเป็นส่วนส้าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ คณะก้าวหน้าได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายก อบจ.รวม 42 จังหวัด 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/808828 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/808828
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วันอังคาร ท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 16.03 น. 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ! ‘นิพิฏฐ์’เตือนนักเลือกตั้ง ดูไว้เป็นตัวอย่างใส่ร้าย‘ปชป.’ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก

ระบุเนื้อหาว่า *คดีเลือกตั้ง ดูไว้เป็นตัวอย่าง 
-คดีที่แกนน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเขียนข้อความในกลุ่มไลน์ “เพ่ือนนายหลอง” ว่า “พวกเราหากถูกจับ

ในขณะซื้อเสียง ให้บอกว่า พรรคประชาธิปัตย์ท้า” ผู้เขียนข้อความใส่ร้ายนี้ บัดนี้ ศาลจังหวัดพัทลุง มีค้าพิพากษาแล้ว 
ว่า ข้อความดังกล่าวเป็นการใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์และนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ให้จ้าคุก 1 ปี ปรับ 10,000 บาท 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก้าหนด 20 ปี (โทษจ้าคุกรอไว้มีก้าหนด 2 ปี) จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/533963 
 
  

https://www.naewna.com/politic/533963
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24 พฤศจิกายน 2020 - 19:14 

 “นิพิฏฐ”์ เกาะตดิคดีโกงเลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง 
"นิพิฏฐ์"เกาะติดคดีโกงเลือกตั้งส.ส.พัทลุง ศาลพิพากษาแล้ว ข้อความดังกล่าวเป็นการใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์ 
และตน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตส.ส.พัทลุง ที่ยื่นร้อง
คดีทุจริตการเลือกตั้งใน จ.พัทลุง ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลทุจริต และศาล จ.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ 
“คดีเลือกตั้ง ดูไว้เป็นตัวอย่าง” ใจความว่า คดีที่แกนน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเขียนข้อความในกลุ่มไลน์ “เพ่ือนนาย
หลอง” ว่า “พวกเราหากถูกจับในขณะซื้อเสียง ให้บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ท้า” ผู้เขียนข้อความใส่ร้ายนี้ บัดนี้ ศาล
จังหวัดพัทลุง มีค้าพิพากษาแล้ว ว่า ข้อความดังกล่าวเป็นการใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์และนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ให้
จ้าคุก 1 ปี ปรับ 10,000 บาท เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก้าหนด 20 ปี (โทษจ้าคุกรอไว้มีก้าหนด 2 ปี) จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
แจกถูกคู่แข่งใส่ร้าย แต่กกต.เฉย พิสูจน์ที่ศาลทุจริตปี64 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_826909/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_826909/
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24 พฤศจิกายน 2563 19:29 น.    

"นิพิฏฐ์"เกาะติดคดีโกงเลือกตั้ง สส. พัทลุง  
เตรียมพิสูจน์ในช้ันศาลทุจริตปีหน้า 
   

 
 

วันที่ 24 พ.ย.63 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตส.ส.พัทลุง ที่ยื่นร้องคดีทุจริต
การเลือกตั้งในจ.พัทลุงต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลทุจริต และศาล จ.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “คดีเลือกตั้ง 
ดูไว้เป็นตัวอย่าง” ใจความว่า คดีท่ีแกนน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเขียนข้อความในกลุ่มไลน์"เพื่อนนายหลอง" ว่า "พวก
เราหากถูกจับในขณะซื้อเสียง ให้บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ท้า" ผู้เขียนข้อความใส่ร้ายนี้ บัดนี้ ศาลจังหวัดพัทลุง มีค้า
พิพากษาแล้ว ว่า ข้อความดังกล่าวเป็นการใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์และนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ให้จ้าคุก 1 ปี ปรับ 
10,000 บาท เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก้าหนด 20 ปี (โทษจ้าคุกรอไว้มีก้าหนด 2 ปี) จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ในวันเดียวกันนายนิพิฏฐ์ ให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมว่า ในการเลือกตั้ง 24 มี.ค.62 ตนจับการทุจริตเลือกตั้งได้ จาก
กลุ่มไลน์ที่ชื่อว่า “เพ่ือนนายหลอง” ซึ่งเป็นมีสมาชิกในกลุ่ม400 กว่าคนส่วนใหญ่เป็นหัวคะแนนที่มีการสั่งซื้อเก็บบัตร
ประชาชนชาวบ้านในเขตเลือกตั้งถึง3.5 หมื่นใบ ใช้เงินซื้อเสียงกว่า 50 ล้าน โดยในวันที่ 23 มี.ค. 62 ก่อนวันเลือกตั้ง1
วัน นายเปี่ยม สุขคง สมาชิกในกลุ่มไลน์ดังกล่าวได้โพสต์ข้อความที่ว่า ถ้าใครถูกจับได้ ขณะซื้อเสียง ขอให้บอกว่าพรรค
ประชาธิปัตย์ท้า ตนมีข้อมูลนี้พร้อมหลักฐานก็น้าเรื่องร้องต่อ กกต. โดย กกต. กลางมีมติให้ด้าเนินคดีอาญาส่งอัยการ 
เพ่ือให้ส่งฟ้องศาล โดยจ้าเลยรับสารภาพว่าท้าจริง ศาลสั่งจ้าคุก1ปี ปรับ 20,000 บาท ตัดสิทธิ์การเมือง20ปี ซึ่งตนย้้า
กับ กกต. ว่ามีการทุจริตและท้าให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม รวทถึงจงใจใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์ มาตรฐานของกกต. ที่
ผ่านมาจะสั่งให้เลือกตั้งใหม่ แต่กกต.ชุดนี้กลับไม่มีมติสั่งเลือกตั้งใหม่ แต่กลับให้ด้าเนินคดีกับผู้ที่ท้าให้เสื่อมเสียต่อ
คะแนนนิยมแทน ตนจึงน้าประเด็นนี้ฟ้องร้องต่อศาลทุจริตกลางว่า กกต.ชุดปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่มิ ชอบ ผิดม.157 และ
ยังมีเหตุอ่ืนๆอีก3 กรณี ทั้งนี้คดีอยู่ในชั้นศาลที่จะนัดไต่สวนมูลฟ้องในต้นปีหน้า 2564 ตนยืนยันว่าจะต่อสู้พิสูจน์ความ
จริงถึงที่สุด 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/199613 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/199613
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201124/32a3f8d0ee20857ab4fb6f846207ff68740a4f094d0a8aa1767db9d471905b73.jpg?itok=-9lKz2fh
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24 พ.ย. 2563-20:32 น. 

'นิพิฏฐ'์ ยันสู้ถึงที่สุด ลุยฟ้อง กกต. ผิด ม.157 ปมถูกใส่ร้ายซื้อเสียงเลือกตั้ง ส.ส. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัต ิรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตส.ส.พัทลุง ที่ยื่นร้อง
คดีทุจริตการเลือกตั้งใน จ.พัทลุง ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลทุจริต และศาลจังหวัดพัทลุง โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ 
“คดีเลือกตั้ง ดูไว้เป็นตัวอย่าง” ใจความว่า คดีที่แกนน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเขียนข้อความในกลุ่มไลน์ "เพ่ือนนาย
หลอง" ว่า "พวกเราหากถูกจับในขณะซื้อเสียง ให้บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ท้า" ผู้เขียนข้อความใส่ร้ายนี้ บัดนี้ ศาล
จังหวัดพัทลุง มีค้าพิพากษาแล้ว ว่า ข้อความดังกล่าวเป็นการใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์และนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ให้
จ้าคุก 1 ปี ปรับ 10,000 บาท เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก้าหนด 20 ปี (โทษจ้าคุกรอไว้มีก้าหนด 2 ปี) จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

นายนิพิฏฐ์ ให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมว่า การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ตนจับการทุจริตเลือกตั้งได้ จากกลุ่ม
ไลน์ที่ชื่อว่า “เพ่ือนนายหลอง” ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่ม400 กว่าคน ส่วนใหญ่เป็นหัวคะแนนที่มีการสั่งซื้อ และเก็บบัตร
ประชาชนชาวบ้านในเขตเลือกตั้งถึง 3.5 หมื่นใบ ใช้เงินซื้อเสียงกว่า 50 ล้านบาท โดยในวันที่ 23 มี.ค. 2562 ก่อนวัน
เลือกตั้ง 1 วัน นายเปี่ยม สุขคง สมาชิกในกลุ่มไลน์ดังกล่าวได้โพสต์ข้อความที่ว่า ถ้าใครถูกจับได้ ขณะซื้อเสียง ขอให้
บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ท้า 

นายนิพิฏฐ์ กล่าวต่อว่า ตนมีข้อมูลนี้พร้อมหลักฐานก็น้าเรื่องร้องต่อ กกต. โดย กกต. กลางมีมติให้ด้าเนินคดี
อาญาส่งอัยการ เพ่ือให้ส่งฟ้องศาล โดยจ้าเลยรับสารภาพว่าท้าจริง ศาลสั่งจ้าคุก 1 ปี ปรับ 20,000 บาท ตัดสิทธิ์
การเมือง 20 ปี ซึ่งตนย้้ากับ กกต. ว่ามีการทุจริตและท้าให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม รวมถึงจงใจใส่ร้ายพรรค
ประชาธิปัตย์ 

“มาตรฐานของกกต. ที่ผ่านมาจะสั่งให้เลือกตั้งใหม่ แต่กกต.ชุดนี้กลับไม่มีมติสั่งเลือกตั้งใหม่ แต่กลับให้
ด้าเนินคดีกับผู้ที่ท้าให้เสื่อมเสียต่อคะแนนนิยมแทน ผมจึงน้าประเด็นนี้ฟ้องร้องต่อศาลทุจริตกลางว่า กกต.ชุดปัจจุบัน
ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ผิดมาตรา 157 และยังมีเหตุอ่ืนๆ อีก 3 กรณี คดีอยู่ในชั้นศาล ซึ่งศาลจะนัดไต่สวนมูลฟ้องในต้นปี
หน้า ผมยืนยันว่าจะต่อสู้พิสูจน์ความจริงให้ถึงที่สุด” นายนิพิฎฐ์ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5394804 

 

 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5394804
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/11/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-1.jpg
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24 พฤศจิกายน 2563 

'พรรคพลัง' เปิดตัวแกนน าภาคอีสาน 20 จังหวัด 
 

 

 
"พรรคพลัง' คึกคักวางตัวผู้สมัคร สู้ศึกเลือกตั้งทุกเขต สอนมวย 'พล.อ.ประยุทธ์'เอาเวลาไปแก้ปากท้องประชาชน
จะดีกว่า 

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. นายสุรศักดิ์ ศิริบุญ หัวหน้าพรรคพลัง นางสาวอัญชิสา เทพทับทิมทอง เลขาธิการพรรค นาย
ชัยพัชญ์ โชติชัยธนเสฐ โฆษกพรรค  นางผุสดี กลิ่นทอง(อาจารย์เป้า สิงห์บุรี) นายทะเบียนพรรค พล.ต.ชอบ ตระกูลสม 
ประธานที่ปรึกษา นายอุดมเกียรติ ปานมี รองหัวหน้าพรรคและประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ นางอัญชลี เทพวงษาหรือ
แอ๊ว ศรีษะเกษ ประธานยุทธศาสตร์ภาคอีสาน จัดประชุมสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบปะแกนน้าพรรคระดับ
ภาค แกนน้าระดับจังหวัด 20 จังหวัด ดังนี้  1)จ.อุดรธานี2)จ.ขอนแก่น 3)จ.บึงกาฬ 4)จ.มุกดาหาร 5)จ.อ้านาจเจริญ 6)
จ.หนองคาย 7)จ.หนองบัวล้าภู 8)จ.เลย 9)จ.ยโสธร10) จ.นครพนม 11)จ.กาฬสินธ์ 12)จ.มหาสารคาม 13)จ.ชัยภูมิ 14)
จ.สกลนคร 15)จ.ร้อยเอ็ด 16)จ.สุรินทร์ 17)จ.บุรีรัมย์ 18)จ.ศรีสะเกษ 19)จ.อุบลราชธานี และ 20)จ.นครราชสีมา รวม 
116 เขตการเลือกตั้ง 

การประชุมครั้งนี้ เพ่ือสรรหาตัวแทนของพรรคผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน เพ่ือส่งชิงชัยสู้ศึกในระดับเขตการ
เลือกตั้งในสมัยหน้า ซึ่งในวันนี้ แกนน้าพรรคระดับภาค ประกอบไปด้วย แกนน้าอีสานเหนือ แกนน้าอีสานกลางและ
แกนน้าอีสานใต้ และระดับจังหวัดในเขต 20 จังหวัดมาร่วมประชุมสัมมนากันอย่างคึกคัก อาทิ นางอัญชลี เทพวงษา 
(ศรีษะเกษ) นางวิไล หน่อแก้ว นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงศ์  นายเดชณรงค์ หน่อแก้ว (มุกดาหาร) นายชัยพงษ์ โฉมเฉลา 
(อ้านาจเจริญ) นางนิตยา รักษาภัย หรือเยาว์ (มหาสารคาม) นายมานิต อินทร์อ้าคา(หนองบัวล้าภู) นายบุญเพ็ง อินทร์
อ้าคา(หนองบัวล้าภู) นายพรหมพิทักษ์  ธนกรกุลพิพัฒน์ (สุรินทร์) 

พ.ต.อ.พงศ์ชัย พลแก้ว (ศรีสะเกษ) จ.ส.ต.วาทกฤตภัสส์ วรรสฏ์ณูฐ์ (ยโสธร) นาย ปรีดี พันทิวา (อุบลราชธานี) 
นายสายัณ ชนะเกียรติไพศาล  (สกลนคร) นายชมณ ธีระศิลานน (ขอนแก่น) ร้อยโท ประไพ ฮวดศรี (ร้อยเอ็ด)  นางสาว
บุฟผา  ภูมิไทสงค์ (บึงกาฬ) นางสาวรัตนาวรรณ สุขศาลา (อุดรธานี) นายปราบพงษ์ พงษ์เดชาตระกูล (ชัยภูมิ) นางสาว
ฐานมญ มาตรา (กาฬสินธุ์) นางสาววราพร สิงห์วงษ์ (นครราชสีมา) นายประกอบ วงศ์พันธ์ (นครพนม) และ ส.จ.อุไร 
อินทร์อ้อย (บุรีรัมย์) ดร.จักรภพ ฟองชัย(เลย) นางอนงค์ ธงภักดิ์(หนองคาย) เป็นต้น 
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โดยได้รับการตอบรับอย่างดีมาก ซึ่งทางพรรคพลังจะขยายฐานมวลชนไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในการ
ประชุมสัมมนาวันนี้ได้มีตัวแทนแต่ละจังหวัดน้าเสนอนโยบายเพ่ิมเติมปัญหาปากท้องพ่ีน้องประชาชนเพ่ือขับเคลื่อนให้
เกิดผลปฎิบัติ แก้ปัญหาความยากจน ซึ่งตรงกับค้าขวัญของพรรคท่ีว่า “เท่าเทียม ทั่วถึง ทันท”ีแก้ปัญหาความเหลื่อมล้้า
ทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง และน้านโยบายไปปฎิบัติได้ทันที 

ทั้งนี้ ไม่ขัดต่อยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมาก ซึ่งทางพรรคพลังจะขยายฐานมวลชนไป
ยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในการประชุมสัมมนาวันนี้ได้มีตัวแทนแต่ละจังหวัดน้าเสนอนโยบายเพ่ิมเติมปัญหาปากท้อง
พ่ีน้องประชาชนเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลปฎิบัติ แก้ปัญหาความยากจน ซึ่งตรงกับค้าขวัญของพรรคที่ว่า “เท่าเทียม 
ทั่วถึง ทันที”แก้ปัญหาความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง และน้านโยบายไปปฎิบัติได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ขัดต่อยุทธ์ศาสตร์
ชาติ 20 ปี  

นายสุรศักดิ์ ศิริบุญ กล่าวว่า ภาคอีสาน 20 จังหวัด มีทรัพยากรธรรมชาติจ้านวนมาก ส่วนใหญ่ผลิตเป็นสินค้า
เกษตร และปลูกข้าว  แต่ปัญหาผลผลิตไม่คุ้มราคาทุน ท้าให้เกษตรกรขาดทุน ท้าให้เกษตรเป็นหนี้สินจ้านวนมากเพราะ
ราคาสินค้าเกษตรตกต่้า การยกระดับราคาสินค้าเกษตรเป็นสิ่งจ้าเป็นเพราะเป็นกลไกตลาดที่ช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกร
ไ ด้  ก า ร ส ร้ า ง ต ล า ด ก ล า ง สิ น ค้ า แ ล ะ ก า ร เ ข้ า ถึ ง ร า ค า สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร เ ป็ น ตั ว แ ป ร ส้ า คั ญ   
โดยเฉพาะในยุคดิสรัปชั่น เกษตรต้องมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง หากพ่ีน้องเกษตรกรขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม
ผ่านออนไลน์ จะท้าให้ไม่มีพ่อค้าคนกลาง ท้าให้มีการขายสินค้าโดยตรงไปยังประชาชนในราคาที่สูงขึ้น ท้าให้ไม่ขาดทุน 

 ในส่วนราคาที่แปรผันไปทั่วโลก จะต้องมีการประกันสินค้าในราคาคุ้มทุนเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรมีอาชีพประจ้า 
เลี้ยงดูครอบครัวได้ สร้างรายได้ มีงานท้า ตรงนี้ พรรคพลังมีนโยบายที่จะลดความเหลื่อมล้้า ให้พ่ีน้องเกษตรกรทั่ว
ประเทศ ให้อยู่ดีกินดี เพราะค้านึงถึงปากท้องพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก นอกจากนี้ ในยุคเสรีนิยมใหม่ เปิดเสรีการค้าการ
ลงทุนระหว่างประเทศ ส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ในอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ จะท้าให้กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 
ในส่วนของรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจโดยวิธีการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนจ่ายคนละครึ่ง อาจเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ระยะสั้น แต่ข้อเสีย คือ ต้องน้าภาษีพ่ีน้องประชาชนมาผลาญงบประมาณจ้านวนมาก ไม่ยั่งยืน สาเหตุที่พีน้องประชาชน
จับจ่ายใช้สอยจ้านวนมาก มีหลายตัวแปร แต่ตัวแปรหลัก เศรษฐกิจตกต่้า ประชาชนยากจนลง การที่รัฐออกนโยบายคน
ละครึ่ง ท้าให้ท้องหายหิวเพียงชั่วคราว แต่ในทางกลับกัน ปริมาณคุณภาพสินค้าไม่เต็มร้อย แต่ประชาชนได้มาเพียงครึ่ง
เดียว เหมือนนโยบาย 

ด้านโฆษกพรรคพลัง กล่าวอีกว่า  โครงการดังกล่าวจึงมีลักษณะประชานิยม อย่าลืมว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 162 ก่อนคณะรัฐมนตรีจะบริหารประเทศ จะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
จึงตั้งข้อสังเกตว่า นโยบายออกคนละครึ่ง รัฐเอาภาษีประชาชนจ้านวนมากไปแจก เป็นนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา
หรือไม่ ขัดต่อนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีหรือไม่ อย่างไร เพราะการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ต้องสร้าง
อาชีพให้มั่นคง ระยะยาว ประเทศพัฒนา ประชาชนมั่งคั่ง ส่วนการที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงการณ์ว่าจะจัดการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับนิสิต นักศึกษาและน้องๆที่ชุมนุมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก 
เห็นว่า ในภาวะเศรษฐกิจตกต่้า ควรเอาเวลามาแก้ปัญหาปากท้องพ่ีน้องประชาชนดีกว่า เพราะคนตกงานจ้านวนมาก 

ขณะที่นางสาวอัญชิสา กล่าวว่า กระแสการเมืองช่วงนี้ ข่าวลือว่าจะมีการรัฐประหาร ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
เป็นตัวแบบให้เห็นถึงความล้าหลัง ถอยหลังลงคลอง เพราะการรัฐประหารยึดอ้านาจ ฉีกกฎหมายแม่บท ต้องเขียน
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รัฐธรรมนูญใหม่ สร้างกติกาล้วนไม่เป็นประชาธิปไตย เป็นข้อเสียของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะเห็นไ ด้
จากรัฐธรรมนูญในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา มีเพียงฉบับเดียว   7 มาตรา สามารถยืดหยุ่นแก้ไขได้ตาม
สถานการณ์บ้านเมือง แต่ประเทศไทยมีถึง 20 ฉบับ แล้วจะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกกี่ฉบับจะเป็นฉบับของ
ประชาชนและเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

เพราะตราบใดที่การร่างรัฐธรรมนูญประชาชนไม่มีส่วนร่วม กติกาที่ออกมาย่อมไม่เป็นธรรม จะเห็นได้จากตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 91 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 128  โดยหลักต้องเขียนกฎหมายเลือกตั้งตามกฎหมายแม่บท 
แต่ในมาตรา 128 กลับเขียนและเพ่ิมเติมค้าว่า”เบื้องต้น”ท้าให้เกิดสูตรคิดค้านวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อมากกว่า 1 สูตร ท้าให้บัตร 1 ใบ เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบของพรรคการเมืองในระบบจัดสรรปันส่วนผสม 
ส่วนพรรคพลังสัญจรมาพบปะพ่ีน้องชาวอีสาน พบแกนน้า 20 จังหวัด สร้างฐานมวลชนทั่วทุกภาค ทุกจังหวัดของ
ประเทศเพราะ “พรรคพลัง หัวใจ คือ โอกาสของประชาชน” 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909406 
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วิปรัฐฯเคาะสส.นั่งกก.ปรองดองวันน้ียันจริงใจ 
ประธานวิปรัฐบาลคุยประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทยวันนี้เคาะชื่อตัวแทนร่วมคกก.สมานฉันท์ พลังประชารัฐยังไม่ทาบทาม
ใครเป็นตัวแทน ยันพรรคร่วมรัฐบาลจริงใจสร้างความปรองดอง 
 

 
 

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค
ร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยกับส้านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการคัดเลือกตัวแทน ส.ส.ฝา่ยรัฐบาล เข้าร่วม 
คณะกรรมการสมานฉันท์ ตามรูปแบบโครงสร้างที่ทาง นายชวน หลักภัย ได้วางไว้ จ้านวน 21 คน แบ่งเป็น 7 กลุ่ม 
ประกอบด้วย 
1.ตัวแทนจากรัฐบาล 2 คน 
2.ตัวแทนจาก ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 2 คน 
3.ตัวแทนจาก ส.ส.ฝ่ายค้าน 2 คน 
4.ตัวแทนจาก ส.ว. 2 คน 
5.ตัวแทนจากกลุ่มผู้ชุมนุม 2 คน 
6.ตัวแทนจากกลุ่มผู้มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 2 คน 
7.ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน และมีนายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ท้าหน้าที่เป็นเลขานุการ ว่า ในวันนี้
จะมีการหารือร่วมกับ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย ว่า จะคัดเลือกบุคคลกันอย่างไร จาก 3 คนให้เหลือเพียง 
2 คนให้ได้ ทั้งนี้ ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้ทาบทามบุคคลใดเป็นตัวแทนชัดเจน 
พร้อมกันนี้ นายวิรัช กล่าวต่อว่า ในส่วนของตัวแทนจากรัฐบาลก็จะต้องให้ทางรัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจกันเอง พร้อมยืนยัน 
พรรคร่วมรัฐบาลมีความจริงใจในการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองอย่างแท้จริง 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_826973/ 
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ฝ่ายค้านย้ า ส.ส.ร. ต้องมาจากเลือกตั้งทั้งหมด 
 

 
 

รัฐสภา 25 พ.ย.-“สมคิด” ยืนยันหลักการฝ่ายค้าน ส.ส.ร.ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด เตรียมน าร่างไอลอว์เข้า
หารือด้วย 

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการฯ นัดแรก วานนี้(24 พ.ย.) ว่าจะหารือกรอบ
การท้างานของคณะกรรมาธิการฯ วันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งที่ประชุมขอให้สมาชิกรัฐสภาแปรญัตติเพ่ือแก้ไขเนื้อหาให้
ทันตามก้าหนด 15 วัน โดยแต่ละพรรคได้แจ้งส.ส.ของตนแล้ว 

“ส่วนระยะเวลาการท้างานของคณะกรรมาธิการฯที่ฝ่ายค้านต้องการระยะเวลาสั้นกว่า 45 วันได้หารือกับนาย
วิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมาธิการฯ โดยได้รับแจ้งว่ากรอบเวลาของคณะกรรมาธิการฯ ขอให้ขึ้นอยู่กับที่ประชุม
ว่าจะมีความเห็นอย่างไร ดังนั้น การประชุมของคณะกรรมาธิการฯจะสัปดาห์ละหนึ่งวันคือวันศุกร์ตลอดทั้งวัน และหาก
จะเร่งการท้างานก็ต้องเพ่ิมวันประชุมต่อไป” นายสมคิด กล่าว 

นายสมคิด กล่าวว่า ประเด็นแรกที่จะพูดคุยกันคือเนื้อหาแต่ละมาตรา แต่ขณะนี้ยังไม่มีความจ้าเป็นต้องตั้ง
คณะอนุกรรมาธิการ อย่างไรก็ตาม ได้พูดคุยกันว่าการก้าหนดการยกร่างรัฐธรรมนูญของสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) 
อยากให้ฟังเสียงของทุกภาคส่วน ในส่วนนี้กรรมาธิการสัดส่วนของฝ่ายค้านจะเสนอแก้ไขจ้านวนสมาชิกส.ส.ร.ที่หลาย
ฝ่ายยืนยันว่าจะต้องมาจากการเลือกตั้ง 200 คน ซึ่งจะต้องพูดคุยในคณะกรรมาธิการว่าส.ส.ร.ที่มาจากการสรรหาหรือ
แต่งตั้งจ้านวน 50 คนตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลจะปรับแก้ไขอย่างไร ซึ่งคณะกรรมาธิการแต่ละกลุ่มยังพูดคุย
กันในวงกว้างอยู ่

ส่วนกรณีฝ่ายค้านอยากให้แก้ไขในประเด็นใดมากที่สุด นายสมคิด กล่าวว่า เป็นเรื่องที่มาของคุณสมบัติขอ ง
สมาชิก ส.ส.ร.เพราะฝ่ายค้านยืนยันว่าอยากให้ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้ง 200 คน นอกจากนี้ จะมีส.ส.เสนอให้น้า
เนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอลอว์เข้ามาพิจารณาด้วย เพราะไอลอว์เสนอให้ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งเช่นกัน โดย
เป็นลักษณะการก้าหนดให้ใช้เป็นประเทศเขตเลือกตั้ง จึงคิดว่าอาจเสนอปรับใช้โดยก้าหนดให้สมาชิกส.ส.ร.มาจากการ
เลือกตั้งเขตจังหวัด 100 คนและระบบประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง 100 คน ซึ่งสามารถเสนอเข้ามาได้เพราะยังสอด
หลักการที่รัฐสภาได้มีมติรับหลักการเอาไว้ นอกจากนี้ ฝ่ายค้านยังประสานไปยังไอลอว์เพ่ือขอให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของ
คณะกรรมาธิการด้วย.-ส้านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-589640 
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อังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.44 น. 

ลุ้นเดือดศึกชิงนายก อบจ.นครศรีธรรมราช 8 ผู้สมัครฯลงพื้นที่พร้อมชูนโยบายพัฒนาท้องถิ่น 
การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีผู้สมัครทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ มาลงสมัครอย่างคึกคักเป็นประวัติการณ์ 
 

 
 

หลังการเปิดการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  พบว่ามีผู้สมัครทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ มาลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างคึกคักเป็นประวัติการณ์  เมื่อปิดการรับสมัครพบว่ามี
ผู้ยื่นสมัครในต้าแหน่งนายกถึง 8 คน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ ส.อบจ.มากถึง 155 คนจากท่ีต้องการ 
42 คน โดยต้าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้สมัครลงชิงเก้าอ้ี ประกอบด้วย หมายเลข 1 
นายอ้านวย ยุติธรรม ทีมนครประชารัฐ , หมายเลข 2 นางกนกพร เดชเดโช  จากทีมพลังเมืองนคร, หมายเลข 3 นาย
อนันต์ ทองอุ่น ทีมทิศทางใหม่, หมายเลข 4 นายแพทย์อิสระ หัสดินทร์ ทีมนครก้าวหน้า, หมายเลข 5 นายนนทิวรรธน์ 
นนทภักดิ์ ผู้สมัครอิสระ, หมายเลข 6 พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน ทีมคนรักเมืองคอน, หมายเลข 7 นายพิชัย บุณยเกียรติ 
ทีมท้าทันที และหมายเลข  8 นายพงษ์ฐกร ไพริน ผู้สมัครอิสระ 

ซึ่งหากดูจากรายชื่อผู้ลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือว่าค่อนข้างร้อนแรงเพราะมีคู่แข่งคนส้าคัญ
รวมอยู่หลายคนโดยเฉพาะอดีตนายก อบจ.นครศรีธรรมราช นายพิชัย บุณยเกียรติ ผู้สมัครหมายเลข 7 “ทีมท้าทันที” 
ที่ประกาศขอความยุติธรรมทวงคืนโอกาสในการพัฒนาเมืองคอนและต้าแหน่งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เพ่ือเข้าไป
ต่อยอดหลายโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองและประชาชน โดยมีสโลแกนว่า “ท้าทันที สานงานต่อก่อ
งานใหม่” 

นายพิชัย บุณยเกียรติ ผู้สมัครหลายเลข 7 กล่าวอีกว่า ในการตัดสินใจลงสมัครชิงต้าแหน่งนายก อบจ.
นครศรีธรรมราช ในครั้งนี้มั่นใจว่าชาวนครศรีธรรมราช จะร่วมกันคืนความยุติธรรมให้กับตนและทวงคืนโอกาสการ
พัฒนาที่สูญเสียไปตลอดระยะเวลา 7-8 ปีกลับคืนมา  ซึ่งตนให้ความเคารพคู่แข่งในสนามเลือกตั้งทุกคน แต่เชื่อว่าตนมี
ความพร้อมที่สุดไม่ต้องศึกษาพ้ืนที่หรือแนวทางและนโยบายใด ๆ มากนัก หากชนะการเลือกตั้งก็ลุยท้างานสานงานต่อ
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ก่องานใหม่ โดยต่อยอดนโยบายที่เป็นประโยชน์เดิม ๆ ได้ทันทีและก่องานใหม่เพ่ือให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไปพร้อม ๆ กัน 

ในขณะที่คู่แข่งคนส้าคัญที่ นายพิชัย จะประมาทไม่ได้คือ นางกนกพร เดชเดโช หมายเลข 2 อดีต ส.อบจ.เขต 
อ.ร่อนพิบูลย์ ซึ่งเป็นอดีตภรรยา นายวิฑูรย์ เดชเดโช นายก อบจ.นครศรีธรรมราช และมีลูกชายคือ นายชัยชนะ เดช
เดโช เป็น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เขต 6 จ.นครศรีธรรมราช ที่ส้าคัญนางกนกพร ด้ารงต้าแหน่งประธานคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงมีคะแนนเสียงจากกลุ่มสตรีทั่วจังหวัดสนับสนุนเป็นหลัก กลายเป็นตัวเก็งที่จะ
เบียดชิงต้าแหน่งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช กับนายพิชัย อย่างดุเดือดแน่นอน และในเที่ยวนี้นางกนกพร ได้น้า นาย
พิชิตชัย เดชเดโช ลูกชายลงสมัคร ส.อบจ.เขต 2 อ.ร่อนพิบูลย์ด้วย 

ส่วนผู้สมัครคนอ่ืน ๆ หมายเลข 1 นายอ้านวย ยุติธรรม ทีมนครประชารัฐ  เป็นนักการเมืองหนุ่ม คนรุ่นใหม่ไฟ
แรง อดีตรองนายก อบต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช มีพ่ีชายคือ นายสายัณห์ ยุติธรรม เป็น ส.ส.พรรคพลัง
ประชารัฐ เขต 7 จ.นครศรีธรรมราช คาดว่าจะโกยคะแนนเป็นกอบเป็นก้าเช่นกัน ในขณะที่หมายเลข 3 นาย
อนันต์  ทองอุ่น “ทีมทิศทางใหม่นครศรีฯ” ตัดสินใจลาออกจากราชการในต้าแหน่งท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง หวังน้าความรู้
ทางวิชาในการรับราชการมาปรับใช้กับการพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราชในทิศทางใหม่ก็มีกระแสตอบรับอย่างกว้างขวาง
เช่นกัน ส่วนหมายเลข 4 นายแพทย์อิสระ หัสดินทร์ ทีมนครก้าวหน้า เป็นนายแพทย์ผู้มุ่งมั่นที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลง
บ้านเมืองโดยน้าเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นเมืองนครศรีธรรมราชมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์
แท้จริง และหวังคะแนนจากคนรุ่นใหม่ที่จะเทคะแนนให้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ 

ในขณะที่หมายเลข 5 นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ ผู้สมัครอิสระ มุ่งทุ่มเทท้าการเมืองสร้างสรรค์หรือ “การเมือง
สีขาว” มาตลอด โดยเชื่อว่าหากการเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมจะเป็นรากฐานส้าคัญในการพัฒนาบ้านเมืองได้
อย่างแท้จริง แต่หากผลการเลือกตั้งแพ้ชนะกันเพราะเงื่อนไขแห่งผลประโยชน์ทางการเมือง ชาวนครศรีธรรมราชจะขาด
โอกาสในการพัฒนาอย่างถูกต้องจริงจังเหมือน “พายเรือในอ่าง” ส่วนผู้สมัครหมายเลข 6 พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน 
อดีต ผบ.มทบ.41ทีมคนรักเมืองคอน ชูนโยบายการเลือกคนท้างาน เลือกผู้การตี๋ การเมืองโปร่งใสและหยุดการทุจริต
คอร์รัปชั่นใน อบจ.นครศรีธรรมราช จึงเป็นอีกหนึ่งคนที่ประมาทไม่ได้เด็ดขาด และผู้สมัครคนสุดท้ายหมายเลข 8 นาย
พงษ์ฐกร ไพริน ผู้สมัครอิสระ หรือ “ผู้ใหญ่กิ๊ฟ” อดีตผู้ใหญ่บ้านใน ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช น้าสโลแกน “เลือก
โอกาสใหม่ ตั้งใจกว่า” หวังคะแนนจากก้านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นหลัก. 
อย่างไรก็ดี ใครจะเป็นผู้ชนะ 20 ธ.ค.นี้ ชาวนครศรีธรรมราชจะเป็นผู้ตัดสิน 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/808733 
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อังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.50 น. 

คึกคักศึกชิงนายก อบจ.เมืองละโว้ 5ขั้วลงสนาม...วัดเสียงประชาชนคนลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี มีผู้ที่ลงสมัครชิงต าแหน่ง นายก อบจ.ลพบุรี ถึง 5 คน 
 

 
 

จังหวัดลพบุรี เมืองที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานกว่า 3,000 ปี นับแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ ยุครุ่งเรืองสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรื่อยมาจนถึงเมืองแห่งศูนย์กลางการทหารในยุคเปลี่ยน
ผ่านการปกครอง และในปัจจุบัน ด้วยศักยภาพจากภูมิศาสตร์อันเหมาะสมท้าให้จังหวัดลพบุรี ก้าลังก้าวไปสู่ “เมืองแห่ง
พลังงานทดแทน” 

แต่ที่แน่ ๆ วันที่ 20 ธันวาคม 2563 จะมีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ปรากฏว่ามีผู้ที่ลงสมัครชิงต้าแหน่ง นายก อบจ.ลพบุรี ถึง 5 คน 
ประกอบด้วย หมายเลข 1 นางสาวศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 2 นายฤทธิ์ พัวพันธ์ กลุ่มลพบุรีก้าวหน้า 
หมายเลข 3 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช อดีตนายก อบจ.ลพบุรี กลุ่มเรารักลพบุรี หมายเลข 4 นายสรรเสริญ ประเสริฐ
สุข ผู้สมัครอิสระ และหมายเลข 5 พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ กลุ่มรวมพลังพัฒนาลพบุรี 

ขณะที่ต้าแหน่ง ส.อบจ.ลพบุรีมี 30 เขตเลือกตั้งมผีู้สมัครสังกัดกลุ่มและอิสระรวม 157 คน โดยก้าหนดให้มีการ
เลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งก็ขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งต่าง ๆ ออกมาใช้สิทธิกัน
ให้มาก ๆ 

โดยก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ส.อบจ.และ นายก อบจ.ลพบุรี จะมีขึ้นทาง กกต.จังหวัดลพบุรี และทาง กต.อบจ.
ลพบุรี ได้มีการจัดกิจกรรม เพ่ือให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเป็นไปด้วยความสมานฉันท์ ไม่ให้เกิดการกระท้าผิดกฎหมาย
เลือกตั้ง และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วย
กฎหมาย จึงได้เชิญ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมติวเข้มผู้สมัคร ส.อบจ.และ 
นายก อบจ.ลพบุรี ร่วมกับทาง กกต.จังหวัดลพบุรี ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้สมัครทุกคนที่มาร่วมรับฟังและตอบข้อ
สงสัยกฎระเบียบต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการหาสียงที่มีข้อละเอียดอ่อนมากในการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพ่ือที่จะได้ไม่
ท้าผิดและเกิดเรื่องร้องเรียนหลังเลือกตั้ง 

จากการที่มีการก้าหนดการเลือกตั้ง ส.อบจ.และ นายก อบจ. ส่งผลให้เศรษฐกิจหลายอย่างในจังหวัดลพบุรีเริ่ม
ที่จะดีขึ้น ทั้งห้องบันทึกเสียงต่าง ๆ ได้มีการจ้างโฆษณา ร้านท้าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ โรงพิมพ์ เจ้าของรถแห่
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ประชาสัมพันธ์แนะน้าผู้สมัคร ร้านค้า ร้านอาหาร ประชาชนที่ถูกว่าจ้างให้ช่วยเดินหาเสียง ปั๊มน้้ามัน ซึ่งเชื่อว่าจะมีเงิน
หมุนเวียนในการเลือกตั้ง ส.อบจ.และ นายก อบจ. ในครั้งนี้เป็นจ้านวนมาก จึงท้าให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่อง
เศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด–19  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเงินหมุนเวียนกระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจจังหวัดที่ดีข้ึนตามไปด้วย 

ส้าหรับศึกเลือกตั้งครั้งนี้คือต้าแหน่ง นายก อบจ.ลพบุรี ที่จับตามองว่าใครจะเข้ามานั่งเก้าอ้ีนายก อบจ.ลพบุรี 
มาโฟกัสที่หมายเลข 1 นางสาวศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย ผู้สมัครอิสระ ที่เคยลงสมัครสนามการเมืองแทบทุกสนามมาแล้ว 
เรียกว่ามีประสบการณ์ในการหาเสียงไม่น้อย แถมยังมีฐานเสียงมากมาย 
ส่วนคนที่ 2 นายฤทธิ์ พัวพันธ์ กลุ่มลพบุรีก้าวหน้า อาชีพทนายความ เพ่ิงโดดลงสมัครการเมืองสนามนี้เป็นครั้งแรก โดย
มีทีมหนุนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เชื่อว่าจะน้าพาให้เข้าไปนั่งเก้าอ้ีนายก อบจ.ลพบุรี ได้อย่างไม่ยากเย็น 

ขณะที่ เบอร์ 3 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช อดีต นายก อบจ.ลพบุรี กลุ่มเรารักลพบุรี ทีััมีฐานเสียงดั้งเดิมตั้งแต่
ครั้ง นายสุบรรณ จิระพันธุ์วาณิช สามี เป็นนายก อบจ. ท้าให้เจ้าตัวเชื่อมั่นว่าจะรักษาแชมป์ หรือรักษาเก้าอ้ีไม่ให้ใคร
เข้ามานั่งได้ 

เบอร์ 4 นายสรรเสริญ ประเสริฐสุข ผู้สมัครอิสระ เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี ฐานเสียงไม่
ต้องพูดถึง แน่นปึ๊ก โดยเฉพาะในเขต อ.เมืองลพบุรี การลงครั้งนี้ก็หวังเก้าอ้ีนี้ไม่น้อยเช่นกัน 

คนสุดท้าย เบอร์ 5 พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ กลุ่มรวมพลังพัฒนาลพบุรี อดีตนายทหารหน่วยรบพิเศษ มีนักการเมือง
หลายคนในพ้ืนที่คอยสนับสนุนฐานคะแนนให้ เพราะด้วยสโลแกน “คิดใหม่ ท้าใหม่ 4 ปีซ่อม 4 ปีสร้าง” จะสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ ท้องถิ่น ภาคเอกชน เพ่ือการพัฒนาจังหวัดลพบุรีร่วมกัน การจัดท้าผังเมือง
จังหวัดลพบุรีทั้งระบบเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดี 

สนามการเมืองท้องถิ่นสนามนี้ดูคึกคักไม่น้อย หลังจากได้ผู้สมัครทั้ง 5 คน เป็นที่เรียบร้อย ก็น้าทีมงานลงพ้ืนที่
หาเสียงกันทันที เพ่ือเก็บแต้มไว้ตุนในกระเป๋าไปเติมในคูหาเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งทั้ง 5 คน ล้วนมีสิทธิ
ได้นั่งเก้าอ้ีนายก อบจ.ลพบุรี ที่มาจากเสียงของประชาชนชาวเมืองละโว้ 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/808736 
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24 พฤศจิกายน 2563 - 15:31 น. 

บ่งึดจักเม็ด พรรคไมส่่ง "หน่อย" หนุน 
 

 
 
ศึกท้องถิ่นร้อยเอ็ด เพื่อไทยไม่ส่ง "มังกร" แชมป์เก่าลงสนาม "คุณหญิงหน่อย" มาการันตียี่ห้อเพื่อไทย 

มีเรื่องประหลาดๆ ของพรรคเพื่อไทย ในการส่งผู้สมัครนายก อบจ.ทั่วประเทศ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรค 
มีมติส่ง 25 จังหวัด แต่ก็มีผู้สมัครนายก อบจ.หลายจังหวัด ที่พรรคไม่ได้ประกาศว่า ลงสมัครในนามพรรค แต่กลับใช้โล
โก้พรรคหาเสียง ตัวอย่างกรณี “มังกร ยนต์ตระกูล” อดีตนายก อบจ.ร้อยเอ็ด ในนามกลุ่มเพ่ือไทยร้อยเอ็ด และไม่ได้
อยู่ใน 25 รายชื่อ กลับใช้โลโก้พรรคหาเสียง 

ต่อมา เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพ่ือไทย ได้ชี้แจงว่า ผู้สมัครของกลุ่มเพ่ือไทยร้อยเอ็ด 
ได้รับอนุมัติและยินยอมจากทางพรรคเพื่อไทย ให้ใช้ชื่อและโลโก้ของพรรคในการเลือกตั้ง อบจ.ร้อยเอ็ดในครั้งนี้ ไม่ได้มี
การแอบอ้างอะไรทั้งสิ้น 

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2563 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ได้เดินทางมาหาเสียงช่วย “มังกร” และมีการถ่ายภาพ 
“คุณหญิงหน่อย” ชูมือมังกร กลางทุ่งนาอีกต่างหาก เหมือนการันตีอีกครั้ง มังกรเป็นคนเพ่ือไทยแน่นอน ไม่ได้จับมือกับ
นักการเมืองต่างพรรค ตอนแรก ดูเหมือนว่า มังกรจะวางมือ และส่งไม้ต่อให ้“เสี่ยเอ” เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ ที่ออก
สตาร์ทหาเสียงไปแล้ว จู่ๆ เสี่ยมังกร เปลี่ยนใจกลับลงสนามป้องกันแชมป์แบบกระทันหัน 
สามก๊กร้อยเอ็ด 

20 ปีมานี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ใน 3 ก๊กการเมืองร้อยเอ็ดก๊กยนต์
ตระกูล น้าโดย มังกร ยนต์ตระกูล ดีลเลอร์ขายรถรายใหญ่ภาคอีสาน (โตโยต้าร้อยเอ็ด และโตโยต้าสาเกตนคร) เคย
เป็น ส.ส.ร้อยเอ็ด 1 สมัย ในนามพรรคชาติไทย ปี 2548 ปี 2550 มังกรย้ายมาอยู่ค่ายทักษิณ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชาชน ล้าดับที่ 7 เขตอีสานตอนล่าง แต่คะแนนไม่ถึง  2551 มังกร ลงสมัครนายก 
อบจ.ร้อยเอ็ด ในนามกลุ่มพลังประชาชน101 โดยมี ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคพลังประชาชน สนับสนุน ปีนั้น มังกร ในฐานะ
อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคชาติไทย เจรจากับตระกูล “จุรีมาศ” ส้าเร็จ ยอมเป็นพันธมิตรการเมือง ไม่ส่งคนลงสมัครนายก 
อบจ. 
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ในแง่ส่วนตัว มังกร เป็นลูกเขย พรศักดิ์ ไวนิยมพงศ์ นักการเมืองท้องถิ่น อ.ธวัชบุรี จึงมีศักดิ์เป็น
น้องเขย “เสี่ยเอ” เศก สิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ ก๊กจุรีมาศ “เสี่ยไก่” ทินกร จุรีมาศ เป็นนายก อบจ.ร้อยเอ็ด ในยุคที่ทักษิณ
ยังไม่เล่นการเมือง ในสนามใหญ่ ตระกูล “จุรีมาศ” ภักดีต่อพรรคชาติไทยไม่เปลี่ยนแปลง และปักหลักสู้กับกระแส
ทักษิณในร้อยเอ็ดมา 3-4 สมัย เลือกตั้ง 2562 “เสี่ยแกละ” อนุรักษ์ จุรีมาศ น้องชายเสี่ยไก่ กลับมาเป็น ส.ส.อีก
หน ก๊กพลซื่อ น้าโดย เอกภาพ พลซื่อ อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด ที่เคยส่งภรรยา-รัชนี พลซื่อ เป็นนายก อบจ.ร้อยเอ็ด มาแล้ว 1 
สมัย  

เอกภาพ เป็นสายตรงกลุ่มวังพญานาค มีความใกล้ชิดกับพินิจ จารุสมบัติ และเลือกตั้งหนล่าสุด เอกภาพ และ
รัชนี ยกทีมมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐ เลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด หนนี้ เอกภาพ ลงสมัครนายก อบจ.เอง ท้าศึกล้าง
กับมังกร ยนต์ตระกูล เมื่อปี 2555 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด มังกร ยนต์ตระกูล ได้ 189,838 คะแนน ,รัชนี พล
ซื่อ ได้ 170,242 คะแนน และทินกร จุรีมาศ ได้ 153,693 คะแนน  
ส าหรับปีนี้ ตระกูล “จุรีมาศ” ไม่ลงสนาม และไม่ต้องถามว่า “จุรีมาศ” จะเป็นพันธมิตรกับก๊กใดในร้อยเอ็ด 
  

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/449898 
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วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

'น้องโอ'๋อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย์ 'กลุ่มเพื่อนเนวิน' ลุยหาเสียงรับฟังปัญหาพัฒนาบ้านเมือง 
 

 
 

เปิดใจ “ศิริรัตน์ บุญชัยสุข”-“น้องโอ๋” อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย์ 2 สมัย ผู้สมัคร สจ.บุรีรัมย์ เขต 1 อ.หนองกี่ “กลุ่ม
เพื่อนเนวิน” ลงพ้ืนที่ติดป้ายหาเสียง พร้อมเป็นผู้ประสานสิบทิศ รับฟังปัญหา เข้ามาพัฒนาบ้านเมือง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิก
ส ภ า อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด  ( ส . อ บ จ . ) บุ รี รั ม ย์  ทั้ ง  42 เ ข ต  ใ น  23 อ้ า เ ภ อ  ข อ ง 
จ.บุรีรัมย์ นับตั้งแต่วันเปิดรับสมัครเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 พ.ย.2563 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันนั้น บรรยากาศในการหาเสียง
ของผู้สมัคร ทั้งนายก อบจ. และส.อบจ.นั้น เริ่มเป็นไปด้วยความคึกคัก ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะ “กลุ่มเพ่ือนเนวิน” ซึ่งน้าโดย นายภูษิต เล็กอุดากร อดีต สมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ผู้สมัครนายก 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” ได้น้ารถหาเสียง พร้อมทีมงานลงพ้ืนที่ติด
ป้ายหาเสียงตามหมู่บ้าน ชุมชนในเขตพ้ืนที่เลือกตั้ง 5 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลเมืองไผ่, ต้าบลบุกระสัง, ต้าบลเย้ยปราสาท, 
ต้าบลโคกสูง และต้าบลโคกสว่าง 

นางสาวศิริรัตน์กล่าวว่า ได้ลงพ้ืนที่ติดป้ายหาเสียงตามหมู่บ้าน ชุมชนในเขตพ้ืนที่เลือกตั้ง พร้อมกับพบปะพ่ี
น้องประชาชน ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีและอบอุ่น อยากเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน คุณภาพชีวิตที่ดี ชอบท้างานเพ่ือมวลชน ประสานงานกับทุกภาคส่วน รับฟังปัญหา พร้อมให้การช่วยเหลือ
พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม ส่วนตัวชอบการเมืองมา ตั้งแต่เด็ก ทั้งเป็นหัวหน้าชั้น และท้ากิจกรรมโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
มาตลอด 

“ไม่รู้สึกหนักใจกับการเลือกตั้งครั้งนี้ ค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีกครั้ง เพราะที่ผ่านมาเป็น สจ.
มา 12 ปี ได้พัฒนาพื้นที่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นล้าดับ เข้าถึงทุกชุมชน หมู่บ้าน สร้างมิติใหม่ เลือกคนท้างานลูกหลาน
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บ้านเรา โดยใช้สโลแกนว่า “สจ.รุ่นใหม่ รับใช้ใกล้ชิด เป็นมิตรทุกชุมชน” แต่คิดว่าจะท้าอย่างไรเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชน
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด เพราะการรับรู้ของพ่ีน้องประชาชนเป็นสิ่งส้าคัญ จึงขออาสามาสานงานต่อก่องาน
ใหม่” นางสาวศิริรัตน์ กล่าว 

ส้าหรับ นางสาวศิริรัตน์ บุญชัยสุข หรือ น้องโอ๋ ก่อนจะมาลงเล่นการเมือง ได้ท้างานเป็นนักเทคนิคการแพทย์ อยู่
ที่โรงพยาบาลปะค้า อ.ปะค้า จ.บุรีรัมย์ เมื่อปี  2548 จนกระทั่งปี 2551 ได้มาลงเล่นการเมืองจากการชักชวนของ 
นางสาวอุษณีย์ ชิดชอบ พ่ีสาวนายเนวิน ชิดชอบ ที่ลงสมัครนายก อบจ.บุรีรัมย์ และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบจ.
บุรีรัมย์ ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/534044 
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วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

ทางออกที่ยังไร้ไฟเขียว! ปฏิบัติการ “แกงกันเอง” เรื่อง คกก.สมานฉันท์ “บิ๊กแอ้ด” กับบท 
“โซ่ข้อกลาง”? 
 

 
 

“คณะกรรมการสมานฉันท์” ยังไม่ทันตั้งขึ้น แต่เจอกระแสตีกลับ กลายเป็น “ชนวนขัดแย้ง” รอบใหม่อีกครั้ง 
ไม่ใช่จากฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเท่านั้น แต่มาจากฝั่งรัฐบาลด้วยกันเอง ตามสภาวะ “สนิมเนื้อใน” ที่มีมาตั้งแต่ก่อตั้งรัฐบาล 
โดยเฉพาะระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคประชาธิปัตย์ ในสภาพ “กล้้ากลืนฝืนทน” ของทั้งสองฝ่าย ที่จะแยกจาก
กันก็ล้าบาก 

ทั้งนี้ เจ้าภาพหลักในการปูทางตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์คือรัฐสภา จึงเป็นหน้าที่ของประธาน “ชวน หลีก
ภัย” ในการน้าทัพ โดยแบ่งเป็น 2 ภารกิจหลัก คือ การยกหูสายตรงถึง “อดีตนายกฯ” และการให้สถาบันพระปกเกล้า
ท้าโมเดลคณะกรรมการขึ้นมา เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือจากฝ่ายต่างๆ  ก่อนหน้านี้ โมเดลคณะกรรมการสมานฉันท์ถูก
เสนอขึ้นในการประชุมสมัยวิสามัญร่วมสองสภา โดย “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แต่ก็ถูกมองว่า
เป็นแนวคิด “แผ่นเสียงตกร่อง” และเป็นเพียง “ปาหี่” ของผู้มีอ้านาจเท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม เริ่มมีการพูดถึง “นัยยะส้าคัญ” ของการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ หลังประธานรัฐสภายกหูสายตรงถึง
อดีตนายกรัฐมนตรีหลายคน 

รายชื่อแรกๆ ที่เปิดเผยออกมาคือ อานันท์ ปันยารชุน พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมชาย วงศ์
สวัสดิ์ โดยรายชื่อส่วนใหญ่ล้วนมี “ภูมิหลังทางการเมือง” ที่ (คล้ายจะ) ไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” หรือ
เหมือนอยู่คนละขั้วกับนายกฯ บิ๊กตู่ ในส่วนชื่อ 2 อดีตนายกฯ พ่ีน้องตระกูลชินวัตร “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” ที่ถือเป็น “ตัว
แปรส้าคัญ” ทางการเมือง ประธานชวนระบุว่า ไม่ได้มีการพูดคุย โดยพูดคุยเพียงอดีตนายกฯ ที่อยู่ในประเทศเท่านั้น  
อย่าลืมว่าทั้ง “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” ก็คือ “ขัว้ตรงข้าม” กับพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสิ้น  
ส่วนชื่อบิ๊กสุ พล.อ.สุจินดา คราประยูร อดีตนายกฯ-อดีตแกนน้า รสช. ที่โลว์โปร์ไฟล์ตัวเองไปตั้งแต่หลังเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ 2535 ก็ถือเป็นอีกบุคคลส้ าคัญทางการเมืองที่  พล.อ.ประยุทธ์ถูกน้ า ไปเปรียบเทียบเสมอ   
โดยประธานสภาระบุว่า ไม่ได้หารือกับ พล.อ.สุจินดา ด้วยเหตุผลเรื่องสุขภาพ อีกชื่อท่ีประธานชวนเปิดเผยว่ามีการยกหู
สายตรงไปถึง ก็คือ “บิ๊กแอ้ด พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์” ประธานองคมนตรี 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/11/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2332.jpg
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ท้าให้ทุกสายตาจับจ้องไปยังปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว เพราะเป็นการพูดคุยกันระหว่าง “2 ประธาน” สถาบันทาง
การเมืองอันเป็นหลักของประเทศ ได้แก่ “ประธานองคมนตรี” และ “ประธานรัฐสภา” ท่ามกลางสถานการณ์ที่ข้อ
เรียกร้องเรื่องการ “ปฏิรูปสถาบัน” ของผู้ชุมนุม “ทะลุเพดาน” ไปแล้ว แน่นอนว่าสายสัมพันธ์ของอดีต 2 นายกฯ เช่น 
“ประธานชวน-บิ๊กแอ้ด” นั้นมีความแนบแน่นในฐานะ “2 ลูกป๋า” ภายใต ้“สี่เสาเทเวศร์คอนเน็กชั่น” 
โดยชวนเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายต้าแหน่งในสมัยรัฐบาล พล.อ.เปรม และด้วยความที่ต่างเป็น “คนใต้” ชวนและป๋า
จึงมักสื่อสารกันด้วยภาษาถิ่นใต้ เมื่อพบปะกันเป็นการส่วนตัว ส่วนลูกป๋าอย่าง พล.อ.สุรยุทธ์ ก็ได้ขึ้นเป็น ผบ.ทบ.สมัย
นายชวนเป็นนายกรัฐมนตรีควบ รมว.กลาโหม โดยกระโดดข้ามมาจากต้าแหน่งในกรุ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. อย่าง
น่าอัศจรรย์  

แม้ประธานชวนจะออกมาระบุว่า พล.อ.สุรยุทธ์ในฐานะประธานองคมนตรี ไม่สามารถให้ความเห็นทางการ
เมืองได้ แต่บิ๊กแอ้ดก็ขอให้ทุกฝ่ายเห็นแก่ส่วนรวม โดยตนได้พูดคุยกับอดีตนายกฯ ในฐานะผู้ใหญ่ของบ้านเมืองและผู้มี
ประสบการณ ์แต่ไม่มีการพูดคุยเรื่องสถาบัน เพราะไม่มีเหตุผลที่จะไปคุยเรื่องนั้น 

อย่างไรก็ตาม มีการมองว่าบทบาทของ พล.อ.สุรยุทธ์ อาจเป็นเสมือน “โซ่ข้อกลาง” ในสถานการณ์ตึงเครียด
เช่นนี้ ที่ผ่านมามีการ “ปล่อยข่าว” จากฝ่ายการเมืองบางกลุ่มว่า พล.อ.ประยุทธ์ก้าลังถอดใจ และต้องการลาออกจาก
เก้าอ้ีนายกฯ แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้รับ “ไฟเขียว” ให้เปิดหมวกอ้าลา นอกจากนั้น มีข่าวลือว่า พล.อ.ประยุทธ์อาจต้อง
หลุดเก้าอ้ีผู้น้าประเทศ จากกรณีบ้านพักทหารหรือบ้านพักรับรอง ใน ร.1 รอ. ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในวันที่ 2 
ธันวาคม แต่มีการวิเคราะห์ว่า พล.อ.ประยุทธ์มีโอกาสรอดจากกรณีนี้ หากยึดตามระเบียบบ้านพักสวัสดิการ ทบ. ปี 
2548 ในอีกมุม พล.อ.ประยุทธ์กลับมีท่าทีที่ดูเบาใจขึ้น สังเกตได้จากสีหน้าที่ผ่อนคลายลง รวมทั้งการได้พบปะกับ ผบ.
เหล่าทัพ ในการมอบนโยบาย กอ.รมน. ที่ได้มีการพูดคุยนอกรอบในห้องรับรอง และได้ทักทาย “2 ผบ.เหล่าทัพคอแดง” 
อย่างใกล้ชิด ด้วยการตีแขนเบาๆ นั่นคือ “บิ๊กบี้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้” ผบ.ทบ. และ ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 และ 
“บิ๊กแก้ว พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์” ผบ.ทหารสูงสุด และรอง ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 พล.อ.ณรงค์พันธ์ได้กล่าวถึงโอกาส
รัฐประหารว่ายัง “ติดลบ” ส่วนสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ตอนนี้ ผบ.ทบ.มองว่า มีทางออก โดยการเมืองต้องแก้ด้วย
การเมือง ขอให้ทุกคนมีสติ มองกระจกให้รอบด้าน อย่ามองด้านเดียว ให้มองว่าตอนนี้ควรท้าอะไร 

ทั้งนี้ กระแสข่าวบิ๊กตู่ถอดใจ เกิดขึ้นหลังจากการ “พูดเป็นนัย” เมื่อครั้งไปเปิดหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 63 โดย 
พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงคุณสมบัติของนายกฯ คนต่อไป ที่ต้องดีกว่าตน รวมทั้งตัดพ้อว่าเบื่อการใช้อ้านาจ 
“ไม่เคยคิดว่าจะต้องมายืนอยู่ตรงนี้ ไม่คิดว่าอยู่ตรงนี้มา 6 ปีแล้ว ท้าไมมาอยู่ตรงนี้ ทุกคนคงเข้าใจ ถ้าเราไม่เข้าใจ ก็ไป
ยาก ผมว่าวันนี้หรือวันหน้า ถ้ามีคนที่เขาเก่งและดีกว่าผม ที่เขาซื่อสัตย์กว่าผม ก็ท้างานเหล่านี้ต่อไปเพ่ือประเทศไทย” 
นายกฯ กล่าว และว่า  

“การมีอ้านาจ ใครที่เข้ามารับผิดชอบ ไม่ใช่เรื่องสนุก แต่ผมใช้อ้านาจไปเยอะ เป็นทหารมาเกือบ 40 ปี เป็น 
ผบ.ทบ. 4 ปี เป็นผู้บังคับหน่วยมาตลอด ผมเบื่อที่จะต้องใช้อ้านาจ การใช้อ้านาจ ใช้เฉพาะดูแลคนที่เขาท้าความดี 
ลงโทษคนท้าไม่ดี สองอย่างนี้ยังยากเลย อย่าใช้อ้านาจในทางที่ไม่ดี หลายคนก็บอกว่าผมใช้ “ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผิดกฎหมาย
ตรงไหน เพราะผมท้าตามกฎหมายทุกประการ” จึงอาจเป็นเรื่อง “ไม่บังเอิญ” เมื่อบรรดา ส.ส.ตัวจี๊ดของพรรคพลัง
ประชารัฐ ทั้งสิระ เจนจาคะ และปารีณา ไกรคุปต์ ได้ดาหน้าออกมาเชือดเฉือนประธานชวน และอดีตนายกฯ หลายคน 
ที่มีชื่อข้องเกี่ยวกับคณะกรรมการสมานฉันท์ ราวกับได้รับ “ไฟเขียว” มา ผ่านวิวาทะ “ดองเค็ม-แช่ฟอร์มาลิน” โดยฝั่ง
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พรรคพลังประชารัฐมองว่าการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ จะเป็นการ “แกงกันเอง” มากกว่าเป็นการแสวงหา 
“ทางออกร่วม” 

รอยร้าวระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ปรากฏผ่านวิวาทะระหว่างสิระกับอดีตนายกฯ อภิสิทธิ์  
 เวชชาชีวะ หลังเดอะมาร์คเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ใช้ดุลพินิจในเรื่องการลาออกหรือยุบสภา พร้อมด้วยการแก้กติกา
ทางการเมือง เพราะผู้ชุมนุมมองว่าบิ๊กตู่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ  โดยสิระมองว่าอภิสิทธิ์หวังส้มหล่นจะได้
เป็นผู้น้าประเทศสมัยที่สอง พร้อมถามว่าสมัยโดนคนเสื้อแดงขับไล่ ท้าไมนายกฯ มาร์คไม่ลาออกบ้าง 
แม้แต่อดีตนายกฯ อานันท์ ปันยารชุน ก็ขอให้บิ๊กตู่รับฟังเสียงผู้ชุมนุม ซึ่งชื่ออานันท์ก็ถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ
แคนดิเดต “นายกฯ คนนอก” น่าสนใจว่าอานันท์เคยเป็นนักเรียนอ้านวยศิลป์ จึงถือเป็นรุ่นพ่ีของบิ๊กบี้ ผบ.ทบ. จนมี
การตั้งค้าถามว่าจะเกิดปรากฏการณ์ “อ้านวยศิลป์คอนเน็กชั่น” หรือไม?่ 

ทั้งหมดนี้อยู่ที่ “ผลสรุป” ในการพูดคุยปรึกษาหารือของคณะกรรมการสมานฉันท์ และคงต้องตั้งค้าถามว่า
ข้อเสนอของคณะกรรมการชุดนี้จะมีผลผูกพันกับการตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์เพียงใด ? โดยเฉพาะหากทางออก
สุดท้ายที่ถูกโยนออกมาคือให้นายกฯ ลาออก ซึ่งอาจถือเป็นพลังในการส่งสัญญาณทางการเมืองครั้งส้าคัญว่า เครือข่าย
ชนชั้นน้ายื้อบิ๊กตู่เอาไว้ไม่ไหวแล้ว นี่เป็นแนวโน้มทางออกท่ียังไร้ไฟเขียว 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_373066 
 
  

https://www.matichonweekly.com/column/article_373066
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25 พฤศจิกายน 2563 

'ส.ส.ร.' ระบบลากตั้ง รัฐธรรมนูญสืบทอดอ านาจ 
 

 

  
'สภาร่างรัฐธรรมนูญ' แบบลูกผสมระหว่างการเลือกตั้งและสรรหา จนอาจเรียกได้ว่า 'ส.ส.ร.ลากตั้ง' ก าลังเป็นประเด็น
ขับเคลื่อนของส.ว.และส.ส.รัฐบาล ที่อาจน าไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเราอีกครั้ง 

แม้บรรยากาศจะดูไม่เอ้ือต่อการเริ่มต้นแก้ไขรัฐธรรมนูญมากนักเมื่อเทียบกับสมัยการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
2540 แต่จนแล้วจนรอดก็เริ่มต้นนับหนึ่งจนได้ โดยเมื่อวันที่ 24 พ.ย.ที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติม มีมติเสียงข้างมากเลือก 'วิรัช รัตนเศรษฐ' เป็นประธาน 

กรณีของ 'วิรัช' ไม่ได้พลิกโผ เพราะเป็นคนที่ท้างานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญให้กับรัฐบาลมาตลอด และยังเป็นคนที่
สามารถต่อสายตรงถึงบิ๊กรัฐบาล จึงไม่แปลกที่จะได้ต้าแหน่งนี้ไปอย่างลอยล้า 

มองจากท่าทีของรัฐบาลและส.ว.จะเห็นได้ว่าพยายามจะดึงเวลาการท้างานของคณะกรรมาธิการให้นานออกไป
ให้นานที่สุด ภายหลังต้องการเวลาท้างาน 45 วัน ขณะที่ ฝ่ายค้าน อยากให้เวลาการท้างานสั้นกว่านั้น แต่หัวใจของร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ที่ต้องกุมให้ได้ คือ การได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

จับอาการของส.ว.และส.ส.รัฐบาล ถือว่าจับมือกันแน่นพอสมควร โดยมีธงที่ต้องการ 'ส.ส.ร.ไฮบริด' หรือ
ลูกผสมระหว่างเลือกตั้ง150 คนโดยตรงและสรรหา 50 คน รวมกัน 200 คน สวนทางกลับฝ่ายค้านที่ต้องการส.ส.ร.
จากการเลือกตั้ง 100 % 

ระบบส.ส.ร.ไฮบริดเป็นเงื่อนไขส้าคัญที่ท้าให้ส.ว.กว่าร้อยคนยอมลงคะแนนรับหลักการในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
จนท้าให้มีการประชุมคณะกรรมาธิการในปัจจุบัน นอกจากการันตีว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะไม่กระทบวาระการ
ด้ารงต้าแหน่งของส.ว.ชุดเฉพาะกาลที่ยังเหลืออยู่ 

ส.ว.ชุดนี้หลายคนต่างมีประสบการณ์และความเชื่อมาตั้งแต่เมื่อเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูป
แห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ว่าการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เว้นแต่การเลือกตั้งส.ส.นั้นเป็น
กระบวนการที่ไม่อาจยอมรับได้ 

กลุ่มคนพวกนี้มีความคิดที่ฝังหัวมาตั้งแต่ฝันร้ายของระบบส.ว.เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2540 ที่ท้าให้คนฝ่าย
การเมืองเข้ามาคุมสภาได้อย่างเบ็ดเสร็จและเชื่อว่าเป็นต้นเหตุที่ท้าให้เกิดการแทรกแซงองค์กรอิสระ นับจากนั้นเป็นต้น
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มา อ้านาจของประชาชนที่ควรจะได้เลือกตั้งส.ว.หรือส.ส.ร.ก็ถูกดัดแปลงไปหลายวิธี  ด้วยเหตุลเดียว คือ ไม่ไว้วางใจ
ฝ่ายการเมือง 

ตลอดห้วงเวลาของการบริหารราชการแผ่นดินของคสช. ต่างได้รับข้อความจากกลุ่มคนในแม่น้้า 5 สาย 
โดยเฉพาะสนช.ว่าหากคืนอ้านาจให้ประชาชนเพ่ือเลือกผู้แทนปวงชนทั้งสองสภา (สภาผู้แทนราษฎร และ วุฒิสภา) อาจ
ท้าให้การเปลี่ยนผ่านประเทศไม่ราบรื่น จึงเป็นที่มาของการตั้งค้าถามพ่วงที่เปิดทางให้มีส.ว.เฉพาะกาลและมีอ้านาจ
เลือกนายกฯ 

จึงไม่แปลกที่ครั้งนี้ส.ว.จ้านวนไม่น้อยจะไม่มีทางยอมให้ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงเด็ดขาด 
เพราะยังคงมีความเชื่อบนพ้ืนฐานเดิมว่า 'พรรคการเมืองจะเข้ามาแทรกแซง' ยิ่งตอนนี้มีกระแสคนรุ่นใหม่ของพรรคก้าว
ไกลและคณะก้าวหน้าอีกด้วย ท้าให้ส.ว.ต้องพยายามเตะสกัดให้ได้มากท่ีสุด  

ความเชื่อของส.ว.ดังกล่าวเข้าอีหรอบกับความเชื่อของรัฐบาลเช่นกัน เพราะในเมื่อไม่อาจต้านทานกระแส
เรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปได้ อย่างน้อยก็ควรหาช่องเพ่ือให้ได้คนที่มีความเชื่อและความคิดแบบเดียวกับรัฐบาล
มาท้าหน้าที่เป็นส.ส.ร.ให้มากที่สุด กลายเป็นที่มาของการมีส.ส.ร.ระบบสรรหา 50 คน โดยให้มาจากการเลือกของ
รัฐสภาถึง 20 คน 

ทั้งนี้ ภายใต้เสียงข้างมากที่รัฐบาลยังคุมได้อยู่ประกอบกับฐานเสียงนอกสภาของพรรคพลังประชารัฐ น่าจะช่วย
ให้คนของพรรคพลังประชารัฐเข้ามาในสภาร่างรัฐธรรมนูญได้พอสมควร เพ่ือเข้าออกแบบ "รัฐธรรมนูญเพื่อพวกเรา" 
ด้วยเหตุนี้ที่ท าให้เกิดการรวมกันเฉพาะกิจระหว่าง 'ส.ว.-พรรคพลังประชารัฐ' เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของการสืบ
ทอดอ านาจอีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909468 
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