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ข่าวประจ าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงพ้ืนที่

จังหวัดอุดรธานี เพ่ือติดตามความพร้อมการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 

13 

2 คมชัดลึกออนไลน์ นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.อบจ. และ 
นายก อบจ. ของจังหวัดชัยภูมิ ให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่   
ซึ่งในครั้งนี้จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยรวมมากว่า 20,000 คน รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้กันให้มากขึ้น 

14 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ อบจ.ชัยภูมิเตรียมความพร้อมจัดเลือกนายก อบจ.เข้ม จนท.ประจ า 1,940 

หน่วย 
16 

2 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง   

อบจ.ล าปาง รุกงานเลือกตั้ง จัดอบรม กปน. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ของเจ้าหน้าที ่

17 

3 กรมประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ส. อบจ.และ นายก อบจ. ได้แล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ 18 

4 TNN ออนไลน์ เช็กเลย! ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น เพียงกรอกเลขบัตร ปชช. 19 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. เปิด 'ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น' ช่องทางออนไลน์ 20 

6 Nation TV ออนไลน์ ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. ได้ที่นี่! 21 

7 แนวหน้าออนไลน์ 'สุรเชษ' น าลูกทีมลุยตลาดหาเสียงชิงนายก อบจ.อ่างทอง 22 

8 INN ออนไลน์ “อัครเดช” มั่นใจนั่งเก้าอ้ีนายก อบจ.เพชรบูรณ์ต่อ 23 

9 สยามรัฐออนไลน์ "พลเอกศุภวุฒิ อุตมะ" ผู้สมัครนายก อบจ.ลพบุรี เดินขอคะแนน  24 
10 สยามรัฐออนไลน์ หน่อย ยลดา” ผู้สมัคร นายกอบจ.นครราชสีมา อ้อนขอคะแนน 25 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ โบกมือต้อนรับ'ธนาธร'ช่วยหาเสียงชิง นายก อบจ. สมุทรสาคร 26 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ก้าวหน้า' หาเสียงนครปฐม 'ธนาธร' ชูนโยบายโปร่งใสตรวจสอบได้ 28 
13 แนวหน้าออนไลน์ ‘นาเดีย’ชูยกระดับอสม.สู้ศึกเลือกตั้งส.อบจ.สงขลา 29 
14 แนวหน้าออนไลน์ ร้อง กกต. ผู้สมัครนายก อบจ.สตูล รู้เบอร์ก่อนยื่นสมัคร 30 
15 แนวหน้าออนไลน์ เลือกตั้ง อบจ.บุรีรัมย์เข้มข้นผู้สมัครระดมติดแผ่นป้ายหาเสียงทั่วเมือง 31 
16 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เลือกตั้งท้องถิ่นเดือด! มือดีท าลายป้ายหาเสียงผู้สมัคร ส.อบจ.ขอนแก่น 33 
17 INN ออนไลน์ เลือกตั้ง อบจ.เริ่มเดือดท าลายป้ายหาเสียงทีมบิ๊กแจ๊ส 34 
18 สยามรัฐออนไลน์ เลือกตั้ง อบจ.บุรีรัมย์ เริ่มเข้มข้น มือมืดท าลายป้ายหาเสียงผู้สมัคร  35 

19 แนวหน้าออนไลน์ ‘ธนาธร’เดือด! ร้องกกต.-แจ้งความคุกคามหาเสียง ปูด‘บ้านใหญ่’ 36 

20 มติชนออนไลน์ รอตั้งไข่ ‘กก.สมานฉันท์’ 21อรหันต์ ‘บิ๊กตู’่ ขอถกครม.ก่อนเคาะส่ง 2 คน 38 

21 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ชวนส่งจดหมายเร่งตั้ง คกก.สมานฉันท์ 39 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ จุดตัด การเมือง ของ เยาวชน ปลดแอก การเมือง ท้องถิ่น 40 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ ลุ้นเดือดศึกชิงนายก อบจ.นราธิวาส 'กูเซ็ง-ร ารี-คอยรุลซามัส'...สู้ไม่ถอย 42 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ เลือกใครดี??...เก้าอ้ีนายก อบจ.กรุงเก่า 'สมทรง-วัสพงศ์-นพดล' 44 
4 แนวหน้าออนไลน์ กลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้เปิดเวทีปราศรัย ย้ าเมืองน้ าด าต้องหลุดพ้น 46 
5 คมชัดลึกออนไลน์ เขย่าบา้นใหญ่ คณะธนาธร ท้าชิง "นันทิดา” 47 
6 แนวหน้าออนไลน์ ผู้สมัคร ส.อบจ.ปราจีนฯ นั่ง จยย.พ่วงข้าง เคาะประตูบ้านหาเสียง 49 
7 แนวหน้าออนไลน์ จับตาคู่เอกชิง'นายกใหญ่เมืองพิจิตร'ใครอยู่! 50 
8 คมชัดลึกออนไลน์ นวพล63 "ป๋าชู วัดเศวต" จอมยุทธ์ "สาธุ" 53 
9 คมชัดลึกออนไลน์ ศึกระนอง วัดบารมี 'ฮ้ังเพ้ง' 55 
10 แนวหน้าออนไลน์ คุณจะเลือกใคร? นศ.มธ.เปิดลานจัดเสวนาผู้สมัครเลือกตั้ง 56 
11 แนวหน้าออนไลน์ ศึกเลือกตั้งนายกใหญ่เมืองชาละวัน 57 
12 ไทยรัฐออนไลน์ เอาไงเอากัน 60 
13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ปลายทางสู่ 'สมานฉันท์' ถึงเวลาทุกฝ่าย 'ลดเพดาน' 62 
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วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสิริรัฐ ชุมอุปการ  
ผู้ ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  
นายสมศักดิ์ สุริยมงคล เลขานุการประจ ากรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.ปิยชาติ รุจิระชุณห์ และนายวีระ ยี่แพร 
ผู้ตรวจการ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายดัมพ์ สุริโย ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
นครสวรรค์ ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม  
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์  

 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จังหวัดนครสวรรค์ 
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วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี   
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.ปิยชาติ รุจิระชุณห์ ผู้ตรวจการ นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ และคณะ 
ประชุมร่วมกับผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์เ พ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางการสืบสวน 
หาข่าว และรูปแบบการประเมินผลการรายงานผลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไป 
โดยสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย โดยมี นายดัมพ์ สุริโย ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
นครสวรรค์ ร่วมประชุมด้วย ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครสวรรค์  
 

 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมร่วมกับผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์ 
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25 พฤศจิกายน 2563 พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงาน 
การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  โดยมี นายวันชัย  
จันทร์พร รองผู้ ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกิตติคุณ  
ศิริโยธา ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี และพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายก 

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอดุรธานี 
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วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
กับคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) ให้แก่ชมรมผู้ปกครอง 
ออทิสติกและผู้บกพร่องทางสติปัญญาเทศบาลนครภูเก็ต ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ต าบลตลาดใหญ่  
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์กบัคณะนกัศึกษาหลักสูตร 
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดบัสูง รุ่นที่ 11 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะท างานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  
ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 
502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะท างานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงของ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คร้ังที่ 2/2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด 
การอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชั่นใหม่  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 โดยมี  
พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมรับการอบรม ระหว่างวันที่  
26-27 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีเปดิการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอรช์ั่นใหม่ รุ่นที่ 1 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมกับส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
เพ่ือศึกษาแนวทางในการเข้ารับการบริการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างประจ าของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ โฆษกส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และผู้บริหารของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมประชุม ณ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมกับส านกังานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง พร้อมด้วย เรือเอกไตรสรณ์ ผาสุข รองผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยภูมิ รักษาการผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดชัยภูมิ และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทบทวนวิทยากรอ าเภอส าหรับการเลือกตั้ง ส.อบจ.
ชัยภูมิ /นายก อบจ.ชัยภูมิ โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3  (หลังใหม่)  จังหวัดชัยภูมิ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
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ข่าวอ้างอิง 
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26 พฤศจิกายน 2563 08:34 น.    

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม เลือกตั้งท้องถิ่น 
ประเดิม อบจ.อุดรธานี แห่งแรก 
 

 
 

วันที่ 25 พ.ย. 2563 เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี เพ่ือติดตามความพร้อมการ
เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวันชัย 
จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานความพร้อมการ
เลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.2563 ที่จะถึงนี้ 

ซึ่งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ ได้วางแผนด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตั้งแต่การสมัครรับ
สมัครเลือกตั้งฯ คุณสมบัติ กติกาการหาเสียงหรือข้อต้องห้ามตลอดจนถึงการรวมผลคะแนน นอกจากนี้ทางศูนย์
ประสานงานการเลือกตั้งฯ ได้ประสานงานไปยังทุก ๆ พ้ืนที่ในจังหวัดอุดรธานี (อนุคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ า
อ าเภอทั้ง 20 อ าเภอ) ซึ่งจะมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน อาทิ การด าเนินงานจัดพิมพ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การ
แต่งตั้ง กปน. และการอบรม ก าหนดแผนออกติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ การรับบัตรเลือกตั้ง จัดหาวัสดุอุปกรณ์
การเลือกตั้ง และการรวมผลคะแนน 

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวจังหวัด
อุดรธานีออกมาใช้สิทธิ์ของตนเอง ในวันที่ 20 ธ.ค. 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีรายชื่ออยู่ใน
หน่วยเลือกตั้งนั้น และเชื่อว่าจังหวัดอุดรธานีจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นจ านวนมาก. 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/199977 
 

https://siamrath.co.th/n/199977
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25 พฤศจิกายน 2563 - 09:38 น. 

อบจ. ชัยภูมิเตรียมความพร้อมจัดเลือกนายก อบจ.เข้ม จนท.ประจ า 1,940 หน่วย 
 

 
 
ชัยภูมิ-อบจ.ชัยภูมิเตรียมความพร้อมจัดเลือกนายก อบจ.เข้ม จนท.ประจ า 1,940 หน่วย โดยในครั้งนี้จะต้องใช้
เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยรวมมากว่า 20,000 คน 

24 พ.ย. 2563 บรรยากาศการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (นายก อบจ.) นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ. ของ
จังหวัดชัยภูมิ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ซึ่งในครั้งนี้จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยรวมมากว่า 20,000 คน 
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้กันให้มากขึ้น และในส่วนปัญหาส าหรับคนที่มี
ความจ าเป็นมาใช้สิทธิ์ไม่ได้ต้องแจ้งเหตุจ าเป็นที่ทาง กกต.กลางก าลังเร่งด าเนินการเปิดโอกาสให้กับคนที่มีความจ า
เป็นมาใช้สิทธิไม่ได้สามารถแจ้งได้ที่เว็ปไซต์ของ กกต.ได้ ซึ่งจะเร่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้แล้วเสร็จในอีกไม่กี่
วันนี้ได้ต่อไป ก่อนที่จะมีการแถลงการณ์เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.อบจ.- นายก อบจ.ชัยภูมิ ในครั้งนี้ร่วมกันที่ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยในภาพรวมของการเตรียมการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิครั้งนี้ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีในครั้งนี้ด้วย 

ด้าน นายประทีป ศิลปเทศ ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
แถลงผลรายงานสรุปการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ว่า จ.ชัยภูมิ มีผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ. รวม 4 ราย มีผู้สมัคร ส.อบจ. 
รวมเดิม 152 ราย ล่าสุดพบขาดคุณสมบัติ 1 ราย คงเหลือผู้สมัครล่าสุดรวม 151 ราย เป็นชาย รวม 119 คน เป็นหญิง 
32 คน ใน 36 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัคร 2 คน ใน 4 เขต ผู้สมัคร 3 คน ฝน 2 เขต ผู้สมัคร 4 คน ใน 16 เขต ผู้สมัคร 5 คน 
ใน 11 เขต ผุ้สมัคร 6 คน ใน 2 เขต และมีผู้สมัครสูงสุด 7 คน ใน 1 เขต ของเขต 1 อ าเภอเมืองชัยภูมิ และมีผู้สมัคร
อายุน้อยสุดอายุ 26 ปี จ านวน 3 คน และมีผู้สมัครอายุมากที่สุด 75 ปี จ านวน 1 คน และระดับการศึกษาของผู้สมัคร
โดยรวมต่ ากว่าปริญญาตรี รวม 69 คน ปริญญาตรี 59 คน ปริญญาโท 22 คน และปริญญาเอก 1 คน และเคยเป็น
นักการเมืองทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น จ านวน 45 คน ผู้สมัครหน้าใหม่ 106 คน ด้านอาชีพผู้สมัครโดยรวมมากสุดมา
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จากอาชีพนักธุรกิจและค้าขายรวม 75 คน นักการเมือง 18 คน เกษตรกร 17 คน พนักงานเอกชน 9 คน ข้าราชการ
บ านาญ 8 คน ทนายความ 2 คน วิศวกร 2 คน แพทย์ 1 คน นักวิชาการ 1 คน ไม่ระบุอาชีพ 18 คน ซึ่งในการเลือกตั้ง 
อบจ.ชัยภูมิ ครั้งนี้ ยังพบว่ามีคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้านการเมืองมากขึ้น มีผู้สมัครอายุต่ ากว่า 30 ปี รวมมากขึ้นกว่า 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 และอายุไม่เกิน 40 ปี มีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 % 

ล่าสุด 24 พ.ย.63 ในพ้ืนที่จ.ชัยภูมิ ในการเลือกตั้ง นายก อบจ.-ส.อบจ.ชัยภูมิ ขณะนี้รวมมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ทั้งหมด 891,928 คน จากประชากรโดยรวมทั้งจังหวัดเกือบ 1.2 ล้านคน ซึ่งตัวเลขอาจจะยังไม่นิ่งจะต้องรอให้มีการ
ตรวจสอบการยื่นเพิ่มถอนชื่อในทะเบียนบ้านภายในไม่เกิน 9 ธ.ค.63 นี้ก่อน ซึ่งในวันที่ 10 ธ.ค.63 นี้ จึงจะสามารถสรุป
ตัวเลขผู้มีสิทธิ์ครั้งนี้จะออกมาชัดเจนได้ทั้งหมดต่อไป ซึ่งคาดว่าก็น่าจะไม่เกินอยู่ที่หลัก 9 แสนคน และมีหน่วยเลือกตั้งที่
ชัดเจนออกมาทั้งหมดแล้ว รวมมีทั้งหมด 1,940 หน่วยเลือกตั้ง ใน 36 เขต ประจ าอยู่ในทั้ง 16 อ าเภอ ทั่วทั้งจังหวัด
ชัยภูมิ รวมทั้งด้าน น.ส.จริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ชัยภูมิ ในฐานผอ.
กกต.อบจ.ชัยภูมิ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในภาพรวมขณะนี้ปัญหาการเตรียมการจัดการเลือกตั้งส่วนใหญ่ก็ยังไม่มี อะไรมาก 
ส่วนใหญ่จะเป็นการติดป้ายหาเสียงบังภูมิทัศน์การจราจร ซึ่งประชาชนก็สามารถแจ้งปัญหามาได้ เพ่ือที่จะได้ประสาน 
กกต.ให้แจ้งผู้สมัครแต่ละรายลงไปแก้ไขต่อไป ซึ่งจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องที่อยากเชิญชวนให้ประชาชนชาวชัยภูมิ ที่มีสิทธิ์
เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากขึ้น ที่ทาง กกต.ชัยภูมิ จะคิกออฟ ออกประชาสัมพันธ์ครั้งใหญ่พร้อมกันในทั่วทั้งจังหวัด
ชัยภูมิ ในทุกโรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คนในหมู่บ้านทุกชุมชนในทั้ง 16 อ าเภอ จะออกเดินรณรงค์
พร้อมใจกันเชิญชวนออกมาใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดในวันที่ 18 ธ.ค.63 นี้ ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.
63 นี้ และคาดว่าในการเลือกตั้ง นายก อบจ.- ส.อบจ.ชัยภูมิ ครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 65 % 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/local/449962 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/local/449962
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25 พฤศจิกายน 2563 19:24 น.    

อบจ.ยโสธร อบรมให้ความรู้วิทยากรอ าเภอ เตรียมพร้อมรับการเลือกตั้ง 

 
 

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้วิทยากรอ าเภอส าหรับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรตามที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ยโสธรได้จัดขึ้นเพ่ือที่จะให้วิทยากรระดับอ าเภอ ได้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ของตนเอง ตามกฎหมาย ประกาศและระเบียบและค าสั่ง ของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งรวมถึง ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ  โดยมี วิทยากรอ าเภอเข้ารับการอบรม ในครั้งนี้จ านวน 129 คน 

นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง และที่
จังหวัดยโสธรการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดวัน
เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ดังนั้นในวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจึงได้จัดประชุมอบรมให้
ความรู้วิทยากรระดับอ าเภอส าหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพ่ือให้วิทยากรอ าเภอเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการเป็นวิทยากร
อบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้งและเข้าใจกระบวนการฝึกอบรมคณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งรวมถึงเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง ตลอดจน การวางแผนอบรมเจ้า
พนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.อบจ.และต าแหน่ง นายกอบจ.ยโสธร โดยมี
กลุ่มเป้าหมายวิทยากรอ าเภอ ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงานเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องรวม 129 คน 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/199916 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/199916
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201125/e4ca11f4874b68a9af9161f065436510e1be628e938dfc5161e158e6c11633b9.jpg?itok=Ruisrhua
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25 พฤศจิกายน 2563 

อบจ.ล าปางรุกงานเลอืกตั้ง จัดอบรม กปน. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
 

 
 
      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ในฐานะผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการชี้แจงวิทยากรอ าเภอเกี่ยวกับการอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง ซึ่งจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผูมีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายด าเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

โดยมีเจ้าหน้าที่จากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปางเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ โดยชี้แจงเรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งและ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าหน่วยเลือกตั้ง และ อสม. 
 
อ้างอิง : http://lp-pao.go.th/Main60/index.php/2016-11-09-03-56-07/2055-251125631151.html 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://lp-pao.go.th/Main60/index.php/2016-11-09-03-56-07/2055-251125631151.html
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เมื่อวันที่ : 25 พ.ย. 2563 

ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ส. อบจ.และ นายก อบจ. ได้แล้ว ผ่านทางเว็บไซต์  
  

 
 

กกต.ล าพูน ประชาสัมพันธ์ #เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ส. อบจ.และ นายก อบจ. 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายนพดล สุยะ ผอ.สนง.กกต.จว.ล าพูน ขอประชาสัมพันธ์ "เว็บไซต์ให้ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน" โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักในการค้นหา ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได้ที ่
 https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ #การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น .- 17. 00 น. ณ หน่วย
เลือกตั้งที่ท่านมีอยู่ชื่อ  

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่สายด่วน กกต. 
1444 #สนง.กกต.จว.ล าพูน โทรศัพท์ 0 53525620-2 โทรสาร 0 53525631 #ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิก
สภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน โทรศัพท์/โทรสาร 0 53597306 
 
อ้างอิง : https://region3.prd.go.th/topic/news/20743 
 
 แชร์  

  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVwSLk_E74ALkT6kNfq8Spvw-O99TNWWR89aOKjyhsBgnvNp7BiJ7YitzH8Uy3Y2OxkPYsvKaXcpych2DHymQUm_GXXv_xvU-raQiOG8r_JWXK8vqZ4sETMVbhn22uO4gY&__tn__=*NK-R
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/?fbclid=IwAR2T1Ud1za-Mp_WgcEsRQ82Obs32KGwuTcQdNowQvxDgIi8uiVuuLqw_W0w
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVwSLk_E74ALkT6kNfq8Spvw-O99TNWWR89aOKjyhsBgnvNp7BiJ7YitzH8Uy3Y2OxkPYsvKaXcpych2DHymQUm_GXXv_xvU-raQiOG8r_JWXK8vqZ4sETMVbhn22uO4gY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVwSLk_E74ALkT6kNfq8Spvw-O99TNWWR89aOKjyhsBgnvNp7BiJ7YitzH8Uy3Y2OxkPYsvKaXcpych2DHymQUm_GXXv_xvU-raQiOG8r_JWXK8vqZ4sETMVbhn22uO4gY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%87?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVwSLk_E74ALkT6kNfq8Spvw-O99TNWWR89aOKjyhsBgnvNp7BiJ7YitzH8Uy3Y2OxkPYsvKaXcpych2DHymQUm_GXXv_xvU-raQiOG8r_JWXK8vqZ4sETMVbhn22uO4gY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVwSLk_E74ALkT6kNfq8Spvw-O99TNWWR89aOKjyhsBgnvNp7BiJ7YitzH8Uy3Y2OxkPYsvKaXcpych2DHymQUm_GXXv_xvU-raQiOG8r_JWXK8vqZ4sETMVbhn22uO4gY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVwSLk_E74ALkT6kNfq8Spvw-O99TNWWR89aOKjyhsBgnvNp7BiJ7YitzH8Uy3Y2OxkPYsvKaXcpych2DHymQUm_GXXv_xvU-raQiOG8r_JWXK8vqZ4sETMVbhn22uO4gY&__tn__=*NK-R
https://region3.prd.go.th/topic/news/20743
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fregion3.prd.go.th%2Ftopic%2Fnews%2F20743
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 26 พฤศจิกายน 2563 08:23 1404 

เช็กเลย! ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น เพียงกรอกเลขบัตร ปชช. 
  

 
 

กกต.เปิดเวบ็ไซต ์ตรวจสอบสิทธิเลือกตัง้ท้องถิ่น เพียงกรอกตัวเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
วันนี้( 26 พ.ย.63) หลังจากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยให้มีการ

เลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก่อน ส่วนการเลือกตั้งรูปแบบอ่ืนปีหน้าทยอยด าเนินการต่อไป พร้อมการ
เตรียมงบประมาณปี 2564 

ล่าสุด ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเว็บไซต์ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ที่ 
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/  และจากนั้นให้กรอก เลขบัตรประชาชนจ านวน 13 
หลัก จากนั้นกดค้นหา แล้วจะพบข้อมูล ชื่อ วันเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และสถานที่เลือกตั้ง 

ทั้งนี ้ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น หย่อนบัตรลงคะแนนได้เพียงวันเดียว คือ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. 
 
อ้างอิง : https://www.tnnthailand.com/content/63397 
 
  

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
https://www.tnnthailand.com/content/63397
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26 พฤศจิกายน 2563 

กกต. เปิด 'ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น' ช่องทางออนไลน์ 
 

 

 
กกต. เปิดเว็บไซต์ "ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น" ช่องทางออนไลน์แค่กรอกตัวเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ก าหนดจัดการเลือกตั้งสมาชิกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก 
อบจ.) และ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สภา อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 
น. โดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า หรือ การเลือกตั้งนอกเขตแต่อย่างใด ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ. และสภา อบจ. 
ต้องเดินทางกลับไปเลือกตั้งตามภูมิล าเนาที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนบ้าน 

ทั้งนี้ กกต. ได้เปิดเว็บไซต์ให้สามารถตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ. และ สภา อบจ. ได้แล้วเพียงแค่มีผู้
สิทธิ์เลือกตั้งกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักในการค้นหาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์
เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สภา อบจ.) ได้
ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909675 
 
  

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909675
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25 พ.ย. 2563 

ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. ได้ที่นี่! 
 

 
 

กกต.เปิดเว็บไซต์ ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.และส.อบจ. โดยใช้เพียงเลขบัตรประชาชน 
13 หลักในการค้นหา . 

25 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดเว็บไซต์ ให้ผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้ง สามารถตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ 
1. คลิกเข้าเว็บไซต์https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ 
2.กรอกเลขบัตรประชาชน13 หลัก แล้วกดค้นหา 

กรณีที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนน บนหน้าจอจะปรากฎรายละเอียด ชื่อ ประเภทเลือกตั้ง วันที่เลือกตั้ง 
เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และสถานที่เลือกตั้งส่วนกรณีตรวจสอบแล้วไม่พบสิทธิ์ บนหน้าจอจะปรากฎข้อความ "ไม่
พบข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง" 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378807741?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/458128 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.krucomonlines.com/?p=6561 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bugaboo.tv/watch/528955 
 
 
 
 

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
https://www.nationtv.tv/main/content/378807741?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378807741?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/458128
https://www.krucomonlines.com/?p=6561
https://www.bugaboo.tv/watch/528955
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วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 15.05 น. 

'สุรเชษ' น าลูกทีมลุยตลาดหาเสียงชิงนายก อบจ.อ่างทองชูนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

 
 

วันที่ 25 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) อ่างทอง เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บริเวณ
ตลาดทรัพย์ทวี อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.อ่างทอง หมายเลข 1 
อดีตนายก อบจ.2 สมัย พร้อมทีมงานกว่า 50 คนได้เดินแนะน าตัวหาเสียงภายในตลาดทรัพย์ทวีที่เป็นตลาดปลาน้ าจืดที่
ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง ท่ามกลางชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้อของและพ่อค้าแม่ค้าปลาในตลาด โดยควงแขนมากับนาย
จักรกฤษณ์ ทรงไตร ผู้สมัคร ส.อบจ.เขต อ.เมืองอ่างทอง หมายเลข 1 ที่มีดีกรีเป็นลูกชายนายเตือนใจ ทรงไตร อดีต ส.
อบจ.คนดังแห่งเมืองอ่างทองที่ครั้งนี้ได้ส่งลูกชาย ลงสมัครรับการเลือกตั้งแทน    

ทั้งนี้ นายสุรเชษ นิ่มกุล กล่าวว่า ได้ลงพ้ืนที่พบปะกับชาวบ้านและบอกถึงนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้ชาวบ้านได้อยู่ดีมีสุข เนื่องจากตลอด 10 ปีที่ผ่านมาช่วงที่ตนต ารงต าแหน่งนายก อบจ.
มา 2 สมัยตนมีผลงานตลอด ครั้งนี้จึงอาสาเข้ามาเป็นฝ่ายบริหารอีกครั้ง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.อ่างทอง นอกจากนายสุรเชษ นิ่มกุล ผู้สมัครหมายเลข 1 
อดีตนายก อบจ.2 สมัยแล้วยังมีผู้ท้าชิงอีกรายที่น่าจับตามองคือนายโยธิน เปาอินทร์ ผู้สมัครหมายเลข 2 หลานชายของ 
พล.ต.ต.ประจวบ เปาอินทร์ ที่ลงสมัครชิงนายก อบจ.อ่างทอง ในทีมงานคณะก้าวหน้า โดยมีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ชู
นโยบายเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเริ่มได้ที่อ่างทอง พร้อมส่งผู้สมัคร ส.อบจ.หน้าใหม่อีกคนคือนายภาณุวัชร อารายะ 
หมายเลข 2 เข้าชิงชัยในเขตอ าเภอเมืองอ่างทองด้วย 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/534238 
  

https://www.naewna.com/local/534238
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 25 พฤศจิกายน 2020 - 18:05 

 “อัครเดช” มั่นใจนั่งเก้าอี้นายก อบจ.เพชรบูรณ์ต่อ 
"อัครเดช"มั่นใจผลงาน เชื่อมวลชนยังหนุนนั่งเก้าอี้นายก อบจ.เพชรบูรณ์ต่อ 
 

 
 

การหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ. และ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เริ่มมีสีสันและคึกคักข้ึนโดยทันที หลังนายอัครเดช ทอง
ใจสด ผู้สมัครนายกอบจ.เพชรบูรณ์ หมายเลข 1 และอดีตนายกอบจ.เพชรบูรณ์ 5 สมัย เริ่มก าหนดดีเดย์น าลูกทีม
ผู้สมัคร ส.อบจ.ทั้ง 30 เขตเลือกตั้งลุยหาเสียงตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.เป็นต้นไป ทั้งนี้นายอัครเดชกล่าวว่า โดยส่วนตัวแล้วไม่
หนักใจกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ แม้จะห่างหายการเลือกตั้งในครั้งสุดท้ายไปถึง 8 ปีก็ตาม และเชื่อว่าจากผลงานที่ผ่านมา 
และการที่มีโอกาสสัมผัสและให้การสนับสนุนมวลชนทุกกลุ่มก้อนอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้มั่ นใจว่าจะยังคงได้รับการ
สนับสนุนจากชาวเพชรบูรณ์ต่อไป โดยเฉพาะการเลือกตั้งครั้งนี้ตนได้ชูนโยบายเดินหน้าพัฒนาต่อเนื่อง เนื่องจากขณะนี้
ยังมีแผนและโครงการด้านการพัฒนาต่างๆ ตั้งแต่เรื่องพัฒนาแหล่งน้ า การสนับสนุนการพัฒนาด้านศึกษา สนับสุนน
พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ยังต้องเดินหน้าพัฒนาต่อเนื่องต่อไป และให้การ
สนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ซึ่งที่ผ่านมาถือว่า จ.เพชรบูรณ์ประสบ
ความส าเร็จมาก 

นายอัครเดชกล่าวว่า ส่วนกรณีลูกทีมผู้สมัคร ส.อบจ.เพชรบูรณ์ทั้ง 30 เขตเลือกตั้งนั้น ส่วนใหญ่เกินครึ่งเป็น
อดีต ส.อบจ.ที่มีผลงานอยู่แล้ว เชื่อว่าจะยังคงได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในพ้ืนที่ต่อไปเช่นกัน ส่วนผู้สมัคร ส.
อบจ.ลูกทีมหน้าใหม่นั้น ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มและรับไม้ต่อ ทั้งนี้คนรุ่นใหม่เหล่านี้บางส่ วนเป็น
ทายาทหรือเป็นคนที่ท างานร่วมกับอดีต ส.อบจ. จึงคุ้นเคยและมีโอกาสสัมผัสการท างานในพ้ืนที่มาก่อน ตนถือว่าเป็นจุด
แข็งเพราะสามารถจะเดินหน้าท างานได้ทันที ฉะนั้นจึงเชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเช่นเดียวกัน 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_827841/ 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/regional-news/news_827841/
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"พลเอกศุภวุฒิ อุตมะ" ผู้สมัครนายก อบจ.ลพบุรี เบอร์ 5 เดินขอคะแนน ถึงไร่นาชาวบ้าน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.63 พลเอกศุภวุฒิอุตมะ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุ รีเบอร์ 5 น าทีม หา
เสียงขอคะแนน ตามอ าเภอต่างๆ โดยมี ดร. สุชาติ ลายน้ าเงิน อดีต สส.พรรคเพ่ือไทย และ นายสนั่น พรหมสุข อดีต
ผู้สมัคร สส .พรรคเพ่ือไทย ช่วย เดินขอคะแนนเสียงจากชาวบ้าน ที่ต าบลโคกเจริญ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ไปช่วย
นางธันย์นันท์ แพทย์ศรีทา หรือเจ๊ตุ๊กเขียว ผู้สมัคร ส.อบจ.เบอร์ 5 ทีมรวมพัฒนาลพบุรี เดินขอคะแนนเสียงตามบ้าน 
โดยเฉพาะอ าเภอนี้เป็นอ าเภอเกษตรกรรม และอยู่ชนบท เขตนี้ นางธันย์นันท์ แพทย์ศรีทา หรือเจ๊ตุ๊กเขียว ผู้สมัคร ส.
อบจ.เบอร์ 5 ทีมรวมพัฒนาลพบุรี แข่งกับ นายเสกสรรค์ ศรีแสงไทยสุข ผู้สมัคร เบอร์ 3 และนายรุ่งศักดิ์ อรรถศิริ
ปัญญา เบอร์ 4 หรือชาวบ้านเรียกว่าก านันตี๋ 

พลเอก ศุภวุฒิอุตมะ ผู้สมัครนายก อบจ.เบอร์ 5 น าทีมผู้สมัคร ส. อบจ. ไปกราบขอคะแนนเสียงกับชาวบ้าน 
ชาวไร่เกษตรกร ถึงในพ้ืนที่เกษตรกรรม เลยทีเดียว นอกจากนั้น ผู้สมัคร นายก อบจ.เบอร์ 5 ยังไปช่วยผู้สมัคร ส.อบจ.
ลพบุรี เบอร์ 5 คือ นายวิโรจน์ ผดุงกลิ่น ที่อ าเภอท่าหลวง เดินขอคะแนนเสียงกับพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดหัวล า อ าเภอท่า
หลวง อีกด้วย 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/199903 
 
  

https://siamrath.co.th/n/199903
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201125/c6ea4a07a027a95de9b4fbba383843633a562a41bc577193e91b1f664bba3f6f.jpg?itok=A2XHrQwe
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หน่อย ยลดา” ผู้สมัคร นายกอบจ.นครราชสีมา อ้อนขอคะแนนคนเมือง สานฝันสร้างมติ
การเมืองใหม่ ลดปัญหาขัดแย้ง 

 
เมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน2563 ที่ศาลาการเปรียญวัดบูรพ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา “หน่อย ยลดา” 

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล ผู้สมัครนายกอบจ.นครราชสีมา เบอร์ 2 กลุ่มสร้างโคราชโฉมใหม่ ภริยาของนายวีรศักดิ์ 
หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพ้ืนที่พบปะประชาชนกว่า 150 คน ในเขต 6 ชุมชน เทศบาล
นคร (ทน.) นครราชสีมา พร้อมปราศรัยชี้แจงนโยบายเชิญชวนชาวโคราชร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตรวจสอบ ร่วมสร้าง
เมืองโคราช 

ทั้งนี้ก่อนที่นางยลดา และทีมงานจะเดินทางมาสถานที่ปราศรัยได้แวะกราบไหว้ขอพรพระประธานในอุโบสถ 
โดยมีพระลูกวัดบูรพ์ ได้แนะน าเคล็ดลับความเชื่อให้ใช้กล้วยเป็นเครื่องสักการะบูชา เพ่ือให้การหาเสียงง่ายเหมือนกิน
กล้วยและนายธนากร หรือแชมป์ ประพฤทธิพงษ์ ผู้สมัคร ส.อบจ. อ.เมือง เขต 1 หมายเลข 1 ลูกทีมของ ร.ต.อ สุปชัย 
อินทรักษา หรือนายกหลี อดีตผู้สมัคร ส.ส เขต 1 จ.นครราชสีมา พรรคเพ่ือไทย (พท.) ได้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ 
แนะน าตัวให้เลือกนายก เบอร์ 2 และ ส.อบจ. เบอร์ 1 ก่อนที่ “หน่อย ยลดา” จะกล่าวปราศรัย 

นางยลดา กล่าวว่า มีความตั้งใจขออาสาพัฒนาโคราช อยากเห็นทุกภาคส่วนไม่มีความขัดแย้ง รู้รักสามัคคีและ
มีส่วนร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เหมือนจังหวัดบุรีรัมย์-ขอนแก่น โดยมุ่งมั่นตั้งใจการเป็นนายกหญิงคนแรกที่ออกพบปะ
ประชาชนครบทั้ง 32 อ าเภอ เพ่ือรับรู้ปัญหารับฟังเสียงสะท้อนของแต่ละพ้ืนที่น ามาแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาให้
สอดคล้องกับบริบท โดยใช้ประสบการณ์การเป็นจิตอาสากว่า 40 ปี น ามาปรับปรุงคุณภาพชีวิตชาวโคราชทุกสถานะ
ตั้งแต่เด็ก วัยเรียน วัยท างานและผู้สูงวัยให้มีโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกัน พัฒนาการศึกษา สร้างความฝันให้ผู้ที่จบ
การศึกษาที่มีแนวความคิดดีๆ สามารถประกอบอาชีพด้วยตนเองและจัดหาแหล่งเงินกู้ให้ผู้ที่มีปัญหาสภาพคล่อง 
ปรับปรุงลานย่าโมและสวนสุรนารีให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวโคราช “หน่อย ยลดา” พร้อมจะท างานร่วมกับทุกกลุ่ม 
ทุกพรรคการเมืองโดยมีเป้าหมายสร้างมิติการเมืองใหม่ แต่นายกท าคนเดียวไม่ได้ต้องขอเสียงสนับสนุนจากชาวโคราช 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/199911 
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พุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20.45 น. 

โบกมือต้อนรับ'ธนาธร'ช่วยหาเสียงชิง นายก อบจ. สมุทรสาคร 
ขึ้นรถทั่วกระทุ่มแบน "ธนาธร"ช่วย"อวยชัย จาตุรพันธ์" หาเสียงชิงนายกอบจ.สมุทรสาคร ชูนโยบายสร้างคมนาคม
ทางเรือแก้ปัญหาจราจรถนนเพชรเกษม 
 

 
 

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เดินทางมาช่วยรณรงค์หาเสียงให้กับนาย
อวยชัย จาตุรพันธ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสาคร เบอร์ 4 ส าหรับการ
เลือกตั้ง อบจ.ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ท่ามกลางการต้อนรับจากชาวบ้านที่อยู่บนเส้นทางอย่างอบอุ่น โบกไม้
โบกมือส่งเสียงเชียร์ให้ก าลังใจตลอดเส้นทางที่รถแห่ขับผ่าน 

ส าหรับนโยบายส าคัญของทีมผู้สมัคร อบจ.สมุทรสาครในนามคณะก้าวหน้า คือการสร้างเส้นทางคมนาคมทาง
เรือ ด้วยความที่สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยสายน้ า ที่มีศักยภาพในการน ามาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ท าให้นายอวยชัยและทีมงานเล็งเห็นถึงแนวนโยบายในการพัฒนาระบบคมนาคมทางน้ าบนคลองภาษีเจริญ 
ที่มีความยาว 28 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างกระทุ่มแบนไปจดที่คลองบางกอกใหญ่ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาในปัจจุบันที่ชาวสมุทรสาครต้องเผชิญ ซึ่งก็คือปัญหาการจราจรบนถนนติดขัดเรื้อรังมายาวนาน 
โดยเฉพาะบน ถนนเพชรเกษม ทีมงานคณะก้าวหน้าจึงมีนโยบายที่จะสร้างเส้นทางคมนาคมทางน้ าเกิดขึ้น เพ่ือบรรเทา
ภาวะการจราจรและอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน ซึ่งจะส่งผลดีต่อไปถึงการเดินทางเข้า-ออก
กรุงเทพมหานคร หากสามารถสร้างการเชื่อมต่อกับคลองบางกอกใหญ่ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่มีการเดินเรืออยู่แล้ว
ด้วยได้ 

นายอวยชัย ระบุว่า นโยบายที่ตนคิดไว้ คือการสร้างสายการเดินเรือบนคลองภาษีเจริญ 11 ท่า เริ่มต้นที่
ประตูน้ ากระทุ่มแบน ไปสุดที่วัดหนองแขม โดยเน้นผ่านชุมชน โรงเรียน และวัดเป็นหลัก โดยการสร้างสายการเดินเรือนี้
จะใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 106 ล้านบาทในการลงทุนครั้งแรก เน้นที่การสร้างเรือและท่าเรือตามจุดต่างๆ โดยมีค่า
ด าเนินการต่อปีประมาณ 15-20 ล้านบาท 
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"หากดูบนแผนที่ จะเห็นว่าเส้นทางการเดินเรือนี้ยังคงมีรอยต่อจากวัดหนองแขม ไปคลองบางกอกใหญ่ที่บริเวณ
เพชรเกษม-บางแค ที่มสีถานีรถไฟฟ้าบางแคอยู่ด้วย แต่ทว่าเป็นพื้นที่ในอ านาจของกรุงเทพมหานคร ที่ อบจ.สมุทรสาคร 
ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้ แต่หากผมและทีมของคณะก้าวหน้าได้รับความไว้วางใจ ผมจะเข้าไปประสานงานขอให้
กรุงเทพมหานคร เพ่ิมทา่เรือให้เป็นจุดรอยต่อในการเดินเรือจากสมุทรสาครตามนโยบายของเรา สามารถเดินทางต่อเข้า
ไปในเขตกรุงเทพมหานครได้ ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสมุทรสาครและกรุงเทพมหานครต่อไป" นายอวยชัย กล่าว 

 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.DAILYNEWS.CO.TH/REGIONAL/809083 
  

https://www.dailynews.co.th/regional/809083
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25 พฤศจิกายน 2563 

'ก้าวหน้า' หาเสียงนครปฐม 'ธนาธร' ชูนโยบายโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

 

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่บริเวณถนนริมแนวคลองเจดีย์บูชา และตลาดเทศา ซอย 2 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เดินทางมาช่วยรณรงค์หาเสียงให้กับ  
นายชัชวาล นันทะสาร ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครปฐม เบอร์ 1 ในนามคณะ
ก้าวหน้า  นายธนาธร กล่าวว่า อยากฝากให้พ่ีน้องชาวนครปฐมพิจารณาหมอชัช หรือคุณชัชวาล นันทะสาร ผู้สมัคร
นายก อบจ. ในนามคณะก้าวหน้า ซึ่งเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจเข้ามาท างานการเมืองเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ 
จ.นครปฐม ดีขึ้น หาเสียงด้วยนโยบาย ท านโยบายด้วยการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม ไม่มีเรื่องของอิทธิพลหรือบ้าน
ใหญ่ ซึ่งหมอชัชก็เคยท าส าเร็จมาแล้วในการเลือกตั้งระดับประเทศ โดยตอนนั้นหมอชัชเป็นผู้อ านวยการเลือกตั้งให้กับ
พรรคอนาคตใหม่ ใน จ.นครปฐม และเป็นคนวางกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการเลือกตั้งครั้งนั้น จนท า
ให้เราได้ ส.ส.ถึง 2 คนในจังหวัดนี้ และก็น่าจะได้ถึง 3 คนด้วยซ้ าในกรณีของเขต 1 ที่มีการนับคะแนนใหม่ ดังนั้น จึง
มั่นใจได้ว่า นี่คือคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ คือคนรุ่นใหม่ที่ถ้าชนะเลือกตั้งได้เป็นนายก อบจ.แล้ว ไม่มีทางเป็น
งูเห่าอย่างแน่นอน ขอให้พ่ีน้องชาวนครปฐมได้ให้โอกาสหมอชัชวาล 

ด้าน นายชัชวาล กล่าวว่า ตลอเวลาเกือบ 1 เดือนที่ผ่านมาในการเดินทางหาเสียง ได้รับการต้อนรับจาก
ประชาชนชาวนครปฐมเป็นอย่างดี ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง เพราะการเมืองท้องถิ่น
ถูกผูกขาดมานาน การเลือกตั้งที่ผ่านๆ มาก็ไม่เคยมีการหาเสียงด้วยนโยบายอย่างที่เราท าวันนี้ โดยหนึ่งในเรื่องที่ได้
น าเสนอไปแล้วคือเรื่อง รัฐเปิดเผย นครปฐมตรวจสอบได้ จะท าให้ประชาชนเห็นว่าเงินภาษีของทุกคนที่เสียไปนั้น หาก
เราคณะก้าวหน้านครปฐมได้เป็นผู้บริหารจะใช้ไปกับอะไรบ้าง คุ้มค่าแค่ไหน โดยเริ่มตั้งแต่ท าการปรับปรุงเว็บไซต์ของ 
อบจ. ที่มีอยู่แล้ว ให้มีการแสดงข้อมูลทั้งหมด สัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ต่อมาคือเรื่อง
ของแอพลิเคชั่นที่ท าขึ้นเพ่ือชาวนครปฐมโดยเฉพาะ ส าหรับส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  มีระบบติดตามสถานะของเรื่อง 
และอีช่องทางหนึ่งก็คือเวทีรับฟังข้อเสนอจากชาวนครปฐมทุกคน ด้วยความโปร่งใสอย่างนี้ เราเชื่อว่าจะท าให้เงินภาษี
ถูกใช้อย่างคุ้มค่า พัฒนาจังหวัดให้ดีขึ้นได้ 
 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909518 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909518
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วันพฤหัสบดี ท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

 ‘นาเดีย’ชูยกระดับอสม.สู้ศึกเลือกตั้งส.อบจ.สงขลา 
โดยนางสาวนาเดีย พร้อมมูล กล่าวถึงการตัดสินใจลงเลือกตั้งในครั้งนี้ว่า ด้วยพ้ืนฐานตนเองที่เป็นทายาท

นักการเมืองอยู่แล้ว ท าให้ได้ซึมซับเรื่องของการเมืองมาตั้งแต่ยังเด็ก ได้เห็นคุณพ่อท างานเสียสละ ทั้งแรงกาย แรงใจคือ
เห็นมาตลอด ในขณะเดียวกันตนเองก็มีโอกาสช่วยคุณพ่อท างานไปด้วยจึงมองว่าในเมื่อเรามีโอกาสมากกว่าคนอ่ืนๆ 
ดังนั้นถึงเวลาแล้วเราจะตอบแทนอะไรให้กับสังคมบ้าง 

ส าหรับ เรื่องเร่งด่วนที่จะท าคือ เรื่องของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือ อสม.จะมีสักกี่คนที่ทราบว่า
บรรดา อสม.ที่ถือเป็นก าลังส าคัญด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน เขายังขาดเครื่องไม้เครื่องมือในการ
ท างาน ตัวอย่างเช่น เครื่องวัดความดัน ซึ่งตรงนี้ไม่มีใครสะท้อนปัญหาให้ได้เห็นว่า อสม. ที่ท างานอยู่ในพ้ืนที่ขาด
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเขาจะใช้งาน สิ่งนี้คือเรื่องเร่งด่วนที่คิดจะท า 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่า นางสาวนาเดีย พร้อมมูล (สาแม็ง) เป็นบุตรสาวของนายอับดุลอายี สาแม็ง ซึ่งเป็น สส.
พรรคประชาชาติ จบการศึกษาปริญญโท MBA มอ.หาดใหญ่ ปัจจุบันดูแลธุรกิจส่วนตัวโรงบรรจุแก๊ส ปั๊มแก๊ส และ
ปั๊มน้ ามัน และสนามฟุตซอล ในพ้ืนที่ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/534334 
 
  

https://www.naewna.com/local/534334
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วันพฤหัสบดี ท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

ร้อง กกต. ผู้สมัครนายก อบจ.สตูล รู้เบอร์ก่อนย่ืนสมัคร 
นายนาวี  พรหมทรัพย์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สตูล หมายเลข 3เข้าร้องเรียนต่อนายพร

รธนภณ ชูส่งแสง รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจ าจังหวัดสตูลให้ตรวจสอบกรณีท่ี
นายซอลีฮีน อิสมาแอน ผู้สมัครนายก อบจ.สตูล หมายเลข 4 ได้ไปสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.สตูล เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่
ผ่านมา โดยก่อนการรับสมัครนายซอลีฮีน อิสมาแอน ได้จัดขบวนแห่หาเสียง และระบุในป้ายหาเสียงว่าตนเองเป็น
ผู้สมัครหมายเลข 4 ทั้งท่ียังไม่ได้ไปสมัครแต่รู้แล้วว่าได้หมายเลข 4 

นายนาวี พรหมทรัพย์ ระบุว่า ปกติผู้สมัครจะต้องไปยื่นใบสมัครก่อนแล้วจึงจะได้ทราบว่าใครได้เบอร์อะไร แต่ใน
ส่วนของนายซอลีฮีน อิสมาแอน ได้แห่ขบวเบอร์ 4 ก่อน นอกจากนี้นายนาวี พรหมทรัพยย์ อ้างว่านายซอลีฮนี อิสมาแอน 
โฆษณาหาเสียงว่าลงสมัครในทีมพรรคเพ่ือไทย ทั้งที่ตนเองทราบมาว่าพรรคเพ่ือไทยไม่ได้ส่งคนสมัครใน จ.สตูล 

โดยภายหลังรับเรื่องนายพรรธนภณ ได้มอบหมายให้นายปิยะ หนูนุ่น พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ ท า
การสอบสวนนายนาวี พรหมทรัพย์ เพ่ือน าเสนอต่อ กกต.กลาง ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/534333 
 
  

https://www.naewna.com/local/534333
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วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 14.36 น. 

เลือกตั้ง อบจ.บุรีรัมย์เข้มข้นผู้สมัครระดมติดแผ่นป้ายหาเสียงทั่วเมือง 
 

 
 

การหาเสียงของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ส.อบจ.) บุรีรัมย์ 42 เขตใน 23 อ าเภอของ จ.บุรีรัมย์ เริ่มเข้มข้นขึ้นจะเห็นได้จากป้ายหาเสียงที่มีจ านวนมากขึ้น การ
ติดตั้งแผ่นป้ายหาเสียงต่างแย่งชิงความได้เปรียบทางการมองเห็นของประชาชน 

ในขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กกต.อบจ.) บุรีรัมย์ได้ออกได้ประกาศ
เกี่ยวกับการปิดแผ่นป้ายหาเสียง โดยให้ค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความ
ปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพ และทัศนวิสัยที่ดี ไม่เป็นอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้ง
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชน และจะต้องไม่กีดขวางทางสัญจร การจราจร และ
ต้องไม่ติดทับซ้อนกับแผ่นป้ายหาเสียงผู้สมัครราย อ่ืนหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกบริ เวณที่ก าหนด โดยให้
ติดเฉพาะพ้ืนที่ที่ก าหนดคือถนนในซอย เสาไฟฟ้า (ท่ีขออนุญาต) และต้นไม้ริมถนน 

โดยป้ายหาเสียงต้องติดยึดอย่างมั่นคงแข็งแรง ห้ามน ามายึดติดกับพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ห้ามติดบนผิว
การจราจร บนเกาะกลางถนน สะพานลอย ต้นไม้และเสาไฟฟ้าบริเวณเกาะกลางถนน ศาลาที่พักผู้โดยสาร รั้วหรือ
ก าแพง ผนังอาคารของทางราชการ โดยการติดตั้งให้ค านึงถึงความสะอาด และไม่บดบังสายตาของผู้ใช้ถนน นอกจากนี้ 
ยังมีการหาเสียงผ่านโซเชียล ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า ป้ายหาเสียงส่วนใหญ่ทั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.บุรีรัมย์ จะเป็นของ
กลุ่มเพ่ือนเนวิน ที่ติดครอบคลุมทั้ง 42 เขตใน 23 อ าเภอ ส่วนกลุ่มอิสรจะมีบ้างประปราย 

ส าหรับ จ.บุรีรัมย์ มีผู้สมัครนายก อบจ.บุรีรัมย์ 8 คน คือ หมายเลข 1 นายประเสริฐ เลิศยะโส อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ 
หมายเลข 2 นายณัฐกิตต์ ล้อประสิทธิ์ หมายเลข 3 นายเพชร กีรติมาศ หมายเลข 4 นายภัทรพงศ ์ศุภักษร อดีตผู้สมัคร 
ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคอนาคตใหม่ หมายเลข 5 นายสาคร ปลื้มรัมย์ ทนายความ หมายเลข 6 นายชาติวุฒิ เสวยสุขกุล 
หมายเลข 7 นายสมเบียร แก้วศรีใส และหมายเลข 8 นายภูษิต เล็กอุดากร อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย์ หลานชายของนาย
เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
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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 

โดยจัดการเลือกตั้งในวันที่ 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 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/534230 
 
  

https://www.naewna.com/local/534230
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วันท่ี 25 พ.ย. 2563 เวลา 12:28 น. 

เลือกตั้งท้องถิ่นเดือด! มือดีท าลายป้ายหาเสียงผู้สมัคร ส.อบจ.ขอนแก่น 
 

 
 

ขอนแก่น-เลือกตั้งท้องถิ่นเดือด! มือดีท าลายป้ายหาเสียงผู้สมัครส.อบจ. เสียหาย3จุด แจ้งต ารวจหาผู้ก่อเหตุมา
ด าเนินคดี 

เมื่อวันที่ 25พ.ย.63 เวลา 11.30น.ที่ สภ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น นายธณัช เครือมา ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเขต อ.บ้านฝาง หมายเลข 1 น าหลักฐานภาพถ่ายป้ายหาเสียงที่ถูกท าลายในหลายจุด เข้า
แจ้งความกับ พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ลิโป้ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านฝาง เพ่ือด าเนินกับผู้ก่อเหตุตามกฎหมาย หลังลง
บันทึกประจ าวันเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดสืบสวนสอบสวนลงพ้ืนที่ตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุทันที 

นายธณัช กล่าวว่า ป้ายหาเสียงถูกท าลายหลาย3จุด จุดแรกที่หน่วยเลือกตั้ง ม.5 บ.ป่าหวายนั่ง จุดที่ 2 ที่ ม.6 
ต.ป่าหวายนั่ง และจุดที่ 3ที่ม.5 ต.บ้านฝาง ป้ายหาเสียงมีทั้งการฉีกขาด การใช้ไฟเผา และการท าลายด้วยปากกา 
ขณะเดียวกันได้ย้ าให้คณะท างานนั้นลงพ้ืนที่ตรวจสอบว่ามีป้ายในจุดใดที่ถูกท าลายเพิ่มเติมบ้าง 
ขณะที่พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า ยังคงไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มใด ซึ่งต้องรอให้การสืบสวนสอบสวน
ด าเนินการไปตามขั้นตอนเสียก่อน 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/638835 
 

  

https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/638835


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

34 

 

  

25 พฤศจิกายน 2020 - 16:36 

เลือกตั้ง อบจ.เริ่มเดือดท าลายป้ายหาเสียงทีมบิ๊กแจ๊ส 
เลือกตั้ง อบจ.ปทุมธานี เริ่มเดือด มือดีท าลายป้ายหาเสียงทีมบิ๊กแจ๊ส ผู้สมัคร ทีมคนรักปทุม เบอร์ 2 เขต 4 อ าเภอ
ธัญบุรี 

 
 

นายชุมพล คุ้มวงศ์ อายุ 57 ปี ผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ส.อบจ.ปทุมธานี ทีมคนรักปทุม เบอร์ 2 เขต 4 อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ ร.ต.อ.สริพง์ อภิวัน รองสารวัตรสอบสวน สภ.ธัญบุรี ว่าร้ายป้าย
โฆษณาหาเสียงแนะน าตัวในการเลือกตั้งจ านวน 3 แผ่นป้ายถูกท าลายได้รับความเสียหาย 

นายชุมพล คุ้มวงศ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.ปทุมธานี เบอร์ 2 เขต 4 อ าเภอธัญบุรี กล่าวว่า เนื่องจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่าน
มาพบว่าป้ายหาเสียงของตนเอง ได้ถูกท าลายให้เกิดการช ารุดเสียหาย จ านวน 3 แผ่นป้าย ได้แก่ 1.แผ่นป้ายบริเวณหน้า
ทางเข้า สภ.ธัญบุรี 2.แผ่นป้ายบริเวณหน้าทางเข้าศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และ 3. แผ่นป้ายบริเวณทางเข้าชุมชนคลอง
ขวาง ข้างที่ท าการอ าเภอธัญบุรี สภาพถูกตีจนแผ่นป้ายหักและฉีกขาด ซึ่งบริเวณนี้มีกล้องวงจรปิดของเทศบาลธัญบุรีอยู่ 
จึงได้เข้ามาแจ้งความลงประจ าวันเพ่ือที่จะน าไปขอดูภาพกล้องวงจรปิด ที่คาดว่าจะเห็นภาพผู้กระท าผิดขณะท าลาย
แผ่นป้ายหาเสียงแนะน าตัวของตนเอง และขอให้ด าเนินคดีคนท าผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ทีมคนรักปทุมได้ถูกท าร้ายป้าย
โฆษณาแนะน าตัวหาเสียงในหลายพ้ืนที่ ซึ่งฝ่ายตรงข้ามป้ายเขาก็ปกติเราก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไร อยากฝากบอกว่าเราเป็น
นักการเมืองด้วยกันควรที่จะรักษาน้ าใจกัน อย่ามาโกธรเคืองกัน การหาเสียงควรหาเสียงตามนโยบายของกลุ่มหรือทีม
ของตนเอง และตามที่หัวหน้าพรรคให้ไว้ ไม่เล่นออกกติกาดูเป็นสุภาพบุรุษดีกว่า นอกจากนี้ฝากประชาชนพ่ีน้องทั้ง
จังหวัดปทุมธานีช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบเจอแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงที่ถูกท าลายหรือช ารุดของให้แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ
หรือแจ้งกับตัวผู้สมัครในเขตนั้น ๆ ได้ทันที 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_827729/ 
  

https://www.innnews.co.th/regional-news/news_827729/
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 25 พฤศจิกายน 2563 19:41 น.   

เลือกตั้ง อบจ.บุรีรัมย์ เริ่มเข้มข้น มือมืดท าลายป้ายหาเสียงผู้สมัคร "กลุ่มเพื่อนเนวิน" 
เสียหายกว่า 20 ป้าย 
 

 
 

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.63 บรรยากาศการเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ.บุรีรัมย์ เริ่มเข้มข้นหลังจากมีมือมืด
ตระเวนท าลายป้ายหาเสียง ทั้งของผู้สมัครนายกอบจ. และ ส.อบจ.บุรีรัมย์ สังกัดกลุ่ม “เพ่ือน เนวิน เพ่ือนเรา” ที่ติดตั้ง
ไว้ริมถนน ทั้งถนนสายหลักและถนนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง ๆ ในเขตอ าเภอละหานทราย เสียหายมากกว่า 20 ป้าย ส่วน
ใหญ่จะเป็นการใช้ของมีคมกรีดท าลายบริเวณรูปผู้สมัคร ขณะที่บางป้ายรูปผู้สมัครถูกท าลายขาดหายไปเกือบทั้งหมด 
ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่า เป็นฝีมือของบุคคลใด เป็นการหวังผลทางการเมือง หรือเป็นฝีมือของกลุ่มคนที่คะนองหรือไม่อย่างไร 
แต่จากการสอบถามผู้สมัครเจ้าของป้ายที่ถูกท าลาย ก็ยังไม่ได้แจ้งความแต่อย่างใด 

ขณะที่ น.ส.ปิยนาฎ กลางพนม ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่า ตั้งแต่เปิดรับสมัครจนถึง
ขณะนี้ ได้มีเรื่องร้องเรียนแล้วจ านวน 1 เรื่อง คือ ผู้สมัครนายก อบจ.บุรีรัมย์ หมายเลข 1 ร้องให้ตรวจสอบเอาผิดคู่แข่ง
ว่ามีการใช้หรือจ้างวานบุคคลให้มาสมัคร เพ่ือให้ได้หมายเลขเดียวกัน ส่วนการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างอ่ืนยังไม่
มีผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/199919 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/638904 
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/199919
https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/638904
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201125/bb160ee90de42cab81e3f485df1504b931f5ac15c3a2b91c6a07e40a165c12fd.jpg?itok=JBxb6KiL
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วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 12.30 น. 

‘ธนาธร’เดือด! ร้องกกต.-แจ้งความคุกคามหาเสียง ปูด‘บ้านใหญ’่ลงขันสกัด 
 

 
 

 “ธนาธร” เตรียมร้อง กกต.-แจ้งความป่วนหาเสียง เชื่อหาแพะโยงการเมืองระดับชาติ-บ้านใหญ่ลงขัน ชี้ 4 
จังหวัดหลักฐานชัด ระบุแค่ปราม ใจจริงไม่อยากเอาผิดใคร  

25 พฤศจิกายน 2563 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวถึงกรณีมวลชนบางกลุ่มออกมา
ต่อต้านการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นของคณะก้าวหน้า ท าให้หนักใจหรือไม่ ว่า เวลาไปที่ไหนก็แล้วแต่เราจะเห็นผู้
ที่เข้ามาให้ดอกไม้ มาขอจับมือ มาขอถ่ายรูปจ านวนมาก กลุ่มคนที่คิดเห็นต่างต้องยอมรับว่ามีอันนี้เป็นข้อเท็จจริง มัน
เป็นไปไม่ได้ที่จะให้คนมาสนับสนุนเราทั้งหมด โดยกลุ่มที่เห็นต่างจะมีอยู่ 2 แบบ คือ มีลักษณะที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งกลุ่มนี้
ตนจะเข้าไปพูดคุยท าความเข้าใจตลอดว่าพวกเราไม่ได้เข้ามาเพ่ือล้มล้างสถาบัน เราไม่ได้ชังชาติ เราท าตรงนี้ด้วย
ความหวังดี ประสบความส าเร็จบ้างไม่ส าเร็จบ้างแล้วแต่กรณีไป  

“ส่วนที่มีปัญหามันจะไม่ใช่แบบธรรมชาติ ซึ่งมี 2 เหตุผลหลัก คือ 1.พยายามที่จะสร้างเป็นเรื่องการเมืองระดับชาติ 
พยายามที่จะสร้างทฤษฎีสมคบคิด ธนาธร ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรณิการ์ วานิช ร่วมกับอเมริกา  ร่วมมือกับจอร์จ โซ
รอส ไปอยู่ข้างหลังนักศึกษา วางแผนจะล้มล้างสถาบัน คือมันต้องมีแพะ ต้องมีปีศาจตัวหนึ่งเพ่ือให้เขาจัดการได้ เพราะ
เขาเอานักเรียน นักศึกษาเป็นปีศาจไม่ได้ ก็เลยต้องเอาผม เอานายปิยบุตรมาเป็นปีศาจ ดังนั้นในทางหนึ่งมันเกี่ยวข้อง
กับการเมืองระดับชาติ ในสถานการณ์แบบนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นความพยายามที่จะเห็นสังคมที่ปั่นป่วน เห็นสังคมที่
แตกแยกเพ่ือที่จะน าไปสู่ความชอบธรรมของการแทรกแซงการเมืองโดยอ านาจที่มาจากประชาชน” นายธนาธร กล่าว  

นายธนาธร กล่าวต่อว่า 2.การเมืองระดับท้องถิ่น ตนคิดว่านี่เป็นการลงขันกันจากบ้านใหญ่ เพ่ือหยุดธนาธรไม่ให้
เดินหาเสียง คือ เราเห็นชัดเจนหลายครั้ง ในหลายกรณีเข้ามา 3-5 นาทีเพ่ือถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ แล้วเดินกลับ เพ่ือเอาไป
ปล่อยลงโซเชียล เพ่ือที่จะบอกว่าจังหวัดนี้ไม่ต้อนรับธนาธร แบบนี้เราไม่ว่า ไม่เป็นไร 3 นาทีเราก็เดินหาเสียงต่อ 

อย่างไรก็ตาม แบบที่เป็นปัญหาจริงๆ คือ มีลักษณะคุกคามจริง ตั้งใจมาคุกคามให้เราหยุดเดิน ไม่ต้องการให้เรา
พบประชาชน มีการเดินตามแล้วตะโกนเพ่ือให้เกิดความวุ่นวายดูแล้วเกิดความปั่นป่วนไม่สงบสุข เป็นการคุกคามชัดเจน 
คุกคามสิทธิเสรีภาพของเราในการเดินทาง คุกคามสิทธิเสรีภาพของเราในการรณรงค์เลือกตั้ง ถ้ามายืนชูป้ายเฉยๆ ตนไม่
ติดใจ เราเรียกร้องให้ฝ่ายหนึ่งเปิดใจให้กว้างส าหรับข้อเสนอที่อาจจะท าร้ายจิตใจเขา เราเองก็ต้องรับฟังเขาเหมือนกัน 
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ดังนั้นใครจะมายืนชูป้ายด้วยความสงบไม่ระรานไม่คุกคามกัน ตนคิดว่าเป็นสิทธิ์ และก็ให้ไปเดินรณรงค์เลยว่าไม่ให้เลือก
คณะก้าวหน้า ต่างคนต่างรณรงค์ ไม่ต้องมาคุกคาม ไม่ต้องมาระรานกัน  

“ดังนั้นกลุ่มนี้จะมีปัญหา ซึ่งกลุ่มนี้สัปดาห์หน้า เราจะเริ่มด าเนินคดี เราต้องปกป้องสิทธิ์ในการรณรงค์การเลือกตั้ง
ของเรา เรามีเรคคอร์ดชัดเจน หลายกลุ่มแทบจะทั้งหมดเรารู้ว่าใครเป็นใคร ผมยกตัวอย่างล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว ผม
กลับจากระยอง กลุ่มคนที่เข้ามาเป็นเลขาของบ้านใหญ่ ของคู่แข่งของเรา มากัน 3-4 คน แล้วก็มาตะโกน แต่คนที่มายืน
ก ากับคือเลขาของคู่แข่งของเรา ดังนั้นเราก็เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่เราก็ไม่ได้กังวล แน่นอนศักยภาพในการพบปะ
ประชาชนอาจจะเสียไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ท าให้เราท้อถอย” นายธนาธร กล่าว  

นายธนาธร กล่าวอีกว่า การด าเนินการทางกฎหมายไม่ได้ตั้งใจจะเอาผิดกันจริงๆ แต่ในใจจริงไม่คิดอยากจะ
ด าเนินคดีกับใคร เพียงแต่จะปรามไม่ให้คนอ่ืนมาท าตาม ถ้าอยากจะยืนก็ควรจะใช้โอกาสนั้นพูดกับสังคมมากกว่า ว่าถ้า
ไม่เห็นด้วยกับพวกเราก็รณรงค์อย่างสันติ ยืนแสดงออกอย่างสันติ โดยจะร้องเรียนทั้งต่อ กกต. ส่วนไหนที่มีลักษณะ
คุกคามชัดเจนซึ่งหน้าอาจจะไปที่สถานีต ารวจเลย โดยเบื้องต้นดูไว้ประมาณ 4 จังหวัดที่มีหลักฐานชัดเจน 

เมื่อถามว่ากิจกรรมที่เราคิดว่าเราโดนคุกคาม กกต.ได้เข้ามาดูแลหรือไม่ นายธนาธร กล่าวว่า ไม่มีการเข้ามาดูแล 
และไม่มีท่าทีอะไร อย่างไรก็ตามเคสที่มันไม่ได้เข้ามาป่วนให้เราท างานไม่ได้ เราก็ไม่ว่ากัน ไม่ถือสา ก็พยายามจะท าให้
น้อยที่สุด แต่เป็นการท าในลักษณะเพ่ือป้องกันตัวเองมากกว่า ไม่ให้ถูกระรานต่อไป เพราะเวลามันเหลือน้อยแล้ว ทุกวัน
ของตนนั้นมันมีค่า  
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/534198 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  https://www.dailynews.co.th/politics/808933 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/84979 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909538 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5399411 
 
 
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/534198
https://www.dailynews.co.th/politics/808933
https://www.thaipost.net/main/detail/84979
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909538
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5399411
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วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 - 10:19 น. 

รอตั้งไข่ ‘กก.สมานฉันท์’ 21อรหันต์ ‘บิ๊กตู่’ ขอถกครม.ก่อนเคาะส่ง 2 คน 
 

 
 
รอตั้งไข่ ‘กก.สมานฉันท์’ 21อรหันต์ ‘บิ๊กตู่’ ขอถกครม.ก่อนเคาะส่ง 2 คน ‘มหาวิทยาลัย’ พร้อมส่งผู้แทนร่วมวง 

วันที่ 26 พฤศจิกายน ต้องติดตามดูความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ หลังจากนายชวน หลีก
ภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมร่วมกับวิป 3 ฝ่าย มีมติเห็นชอบองค์ประกอบกรรมการสมานฉันท์ 7 ฝ่าย 
21 คน คือ 1.ผู้แทนฝ่ายผู้ชุมนุม 2 คน (กลุ่มเรียกร้องเห็นต่างกับรัฐบาล) 2.ผู้แทนรัฐบาล 2 คน 3.ผู้แทน ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 
2 คน 4.ผู้แทน ส.ส.ฝ่ายค้าน 2 คน 5.ผู้แทนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน 6.ผู้แทนฝ่ายที่มีความเห็นอ่ืน 2 คน (กลุ่มเรียกร้อง
เห็นด้วยกับรัฐบาล) และ 7.ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เสนอชื่อ 3 
คน บุคคลซึ่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเสนอ 1 คน บุคคลซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเสนอ 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 4 คน 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่กระทรวงการต่างประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่การ
กระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการคัดตัวแทนรัฐบาล 2 คนร่วมเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์ ว่า เป็นเรื่องของ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะพิจารณาว่าจะเสนอใครเข้าไป วันนี้ทราบถึงความก้าวหน้า ก็มีหลายส่วนซึ่งก็ต้องไปพิจารณาว่า 
เมื่อได้ข้อสรุปมาแล้วเราจะท าอย่างไรกันต่อไป 

นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ทปอ.ยังไม่ได้หารือกันในเรื่องดังกล่าว 
คาดว่าจะมีการหารือร่วมกันเร็วๆ นี้ แต่เชื่อว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่งพร้อมให้ความร่วมมือ หากจะช่วยสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในประเทศได้ ทั้งนี้ ส่วนตัวอยากให้ทุกคนหันหน้ามาพูดคุยกันด้วยเหตุผล เรื่องใดที่ถอยกัน
ได้คนละก้าวได้ ก็ต้องท าให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เหตุการณ์บานปลาย เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 

นายจรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า ทางทปอ.มรภ.ทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว อยู่ระหว่างหารือเพ่ือเลือกตัวแทนเข้าไปร่วมเป็น
กรรมการสมานฉันท์ ซึ่งข้ึนอยู่กับที่ประชุมว่าจะเลือกมหาวิทยาลัยใดไปเป็นผู้แทน เชื่อว่าทุกฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมือ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2458933 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2458933
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/c3.jpg
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26/11/2563 10:36 

ชวนส่งจดหมายเร่งตั้ง คกก.สมานฉันท์ 

 
 

รัฐสภา 26 พ.ย.- ประธานรัฐสภา ส่งจดหมายเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ เร่งหาทางลดความ
ขัดแย้งในบ้านเมือง ระบุการหารือไม่จ าเป็นต้องรอให้ครบทุกฝ่าย 

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงความคืบหน้าถึงการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ ตามโครงสร้าง 7 
ฝ่าย 21 คนว่า ได้ส่งหนังสือไปยังฝ่ายต่างๆ แล้ว และเมื่อวานนี้ (25 พ.ย.) ได้ส่งไปยังที่ประชุมอธิการบดีของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งขณะนี้รอการตอบกลับมา ซึ่งจะต้องรอดูว่ามีการตอบรับมากี่ฝ่าย จากนั้นจะเป็นขั้นตอนเลือก
ประธานคณะกรรมการ ซึ่งวาระเร่งด่วนของคณะกรรมการชุดนี้จะต้องหาทางลดความขัดแย้งภายในบ้านเมือง ต้องแยก
ให้ออกว่ารูปแบบของคณะกรรมการชุดที่ 2 ที่วางแผนจะด าเนินการต่อเป็นการมองในระยะยาวในอนาคต โดยน า
บทเรียนในอดีตมาศึกษา เพ่ือไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ ารอย เชื่อว่าทั้งหมดมีวิธีการป้องกันได้ เช่น การศึกษาเรื่องใน
อดีตว่าความขัดแย้งระหว่างประชาชนเกิดจากอะไร และน าตัวอย่างท่ีเกิดข้ึนมาป้องกันตั้งแต่ต้นเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุข้ึน 

ต่อข้อถามว่าคาดหวังจะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายหรือไม่ ประธานรัฐสภา กล่าวว่า ไม่ได้เล็งผลใดๆ การตั้ง
คณะกรรมการชุดนี้ จัดตั้งขึ้นตามฉันทามติของสภาฯ และการหารือนี้ไม่ต้องรอให้ครบทุกฝ่ าย แต่หากทุกฝ่ายให้ความ
ร่วมมือได้ทั้งหมดก็ถือเป็นเรื่องดี 

เมื่อถามว่าหากผู้ชุมนุมไม่เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรการฯ จะท าให้ผลศึกษาที่ได้ไม่รอบด้านหรือไม่ นายชวน 
กล่าวว่า คณะกรรมการฯ จะสามารถตั้งคณะอนุกรรมการส าหรับการให้ข้อมูลได้ ซึ่งการเข้าร่วมหารือให้พร้อมทั้งห มด
จะไม่สามารถด าเนินการใด ๆ ได้ เพราะบางฝ่ายไม่อยากเข้าร่วม แต่จะต้องท าให้คณะกรรมการชุดนี้ หาทางว่าท า
อย่างไรให้ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากที่สุด.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-590426 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/534431 
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วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 - 13:00 น. 

 จุดตัด การเมือง ของ เยาวชน ปลดแอก การเมือง ท้องถิ่น 
 

 
 

ต้องยอมรับว่า การเคลื่อนไหวของผู้สมัครนายกและสมาชิก อบจ.ในนาม “คณะก้าวหน้า” ก าลังเล่นบทบาท
เป็นดั่งหัวหมู่ทะลวงฟัน นั่นก็คือ การหยิบ “นโยบาย” มาเป็น “เครื่องมือ” เนื่องจากจุดอ่อนเป็นอย่างมากของการ
เลือกตั้งระดับ “ท้องถิ่น” ที่ผ่านมา มิได้เน้น “นโยบาย” หากแต่เน้นในเรื่องเครือข่ายและผลประโยชน์  เมื่อ
เน้น “เครือข่าย” ก็มีระบบ “หัวคะแนน” อย่าได้แปลกใจไปเลยที่องค์ประกอบของนักการเมือง “ท้องถิ่น” เป็นเรื่องที่
ขึ้นอยู่กับ “อิทธิพล” ใครเป็นคนใหญ่ ใครคนนั้นก็มีอ านาจ อ านาจจึงสะท้อนผ่าน “บ้านใหญ่” บ้านใหญ่จึงกุมทั้ง
การเมืองระดับ “ชาติ” นั่นก็คือ ด ารงต าแหน่งเป็น ส.ส. ด ารงต าแหน่งเป็น ส.ว.และกระจายส่วนรองลงมาคุมระดับ
จังหวัด นี่คือจุดที่ “คณะก้าวหน้า” จะทะลวงเข้าไป 

หากถามว่าเป้าหมายของ “คณะก้าวหน้า” ยากล าบากหรือไม่ในเมื่อมีเวลาเหลืออยู่เพียง 1 เดือนเท่านั้น 
ค าตอบก็ต้องมองไปยัง “พรรคอนาคตใหม่” แรกท่ีจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมาก็เป็นเช่นนี้ แต่ด้วยการท างานอย่างไม่
รู้จักเหน็ดเหนื่อย ตั้งแต่ระดับหัวแถวอย่าง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กระทั่งคนที่ลงสมัครในพื้นที่แต่ละคน 
พรรคอนาคตใหม่สามารถสร้าง “กระแส” ขึ้นมา เป็นกระแสที่เริ่มต้นจาก “คนรุ่นใหม่” อันถือได้ว่าเป็น “โหวต
เตอร์” ในแต่ละพ้ืนที่ กลายเป็นสภาพที่เรียกกันในทางการเมืองว่า “ธนาธรฟีเวอร์” และ “อนาคตใหม่ฟีเวอร์” 
การขานรับแนวทางของพรรคอนาคตใหม่โดยคนรุ่นใหม่จ านวนมากนั้นเองท าให้เกิดแรงสะเทือนเข้าไปภายในการ
ตัดสินใจของคนรุ่นก่อน แปร “กระแส” กลายเป็น “คะแนน” 

ยังไม่มีใครให้ค าตอบได้ว่าในการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบจ.ครั้งใหม่ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ “คณะ
ก้าวหน้า” จะสามารถสร้าง “กระแส” ได้หรือไม่ นั่นก็คือ กระแสเปลี่ยนการเมืองเริ่มที่ “บ้านเกิด” นั่นก็คือ กระแส
การเมืองใหม่ที่ไม่ใช้ “เงิน” ในการซื้อเสียง กระแสการเมืองใหม่ที่ไม่ต้องใช้ “หัวคะแนน” หากแต่เริ่มจากรากฐาน
ของ “ความคิด” ความคิดที่ต้องการเห็น “การเปลี่ยนแปลง” หาก “คณะก้าวหน้า” สามารถสร้างบรรยากาศและ
ความตื่นตัวให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับบรรยากาศอันเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 นั่นหมายถึงชัยชนะ 
นั่นหมายถึงความส าเร็จ ความส าเร็จอันจะน าความเปลี่ยนแปลงมาให้ ไม่ว่าจะที่ “นนทบุรี” ไม่ว่าจะที่ “นครปฐม” ไม่
ว่าจะท่ี “ตาก” ไม่ว่าจะที ่“ยโสธร” ไม่ว่าจะที ่“นราธิวาส” สิ่งใหม่เหล่านี้จะเป็นเหมือนสินค้า “ตัวอย่าง” 

 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/p-3-25-1163.jpg
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ต้องยอมรับว่า การเลือกตั้งระดับ “ท้องถิ่น” ด าเนินไปท่ามกลางการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งจุดประกาย
ขึ้นมาโดย “เยาวชนปลดแอก” 2 ส่วนนี้จะประสานเข้าด้วยกันได้หรือไม่ นี่คือโจทย์ทางการเมืองอันแหลมคมอย่างยิ่ง 
นี่คือแต่ละกลุ่มที่เสนอตัวเข้ามาจะท าให้เกิดเอกภาพระหว่างการเคลื่อนไหวระดับชาติให้เข้ากับระดับท้องถิ่นได้อย่างไร  
หากท าได้ย่อมหมายถึงจุดเปลี่ยนอย่างแหลมคม 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2456889 
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พุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.01 น. 

ลุ้นเดือดศึกชิงนายก อบจ.นราธิวาส 'กูเซ็ง-ร ารี-คอยรุลซามัส'...สู้ไม่ถอย 

สนาม จ.นราธิวาส มีผู้สมัครต าแหน่งนายก อบจ. มากสุดถึง 3 คน 
 

 
 

สถานการณ์การเลือกตั้ง ส.อบจ. หลังจากสมัครครบกันทุกเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   คราวนี้ถึงเริ่มออกสตาร์ต
เดินหน้าหาเสียงกันแล้วในยกท่ี 2 และหลังจากที่สนาม จ.นราธิวาส มีผู้สมัครต าแหน่งนายก อบจ. มากสุดถึง 3 คน คน
แรกเต็ง 1 นายกูเซ็ง ยาวอฮาซัน ได้เบอร์ 1 ที่ครองต าแหน่งแชมป์เก่ายาวนานถึง 16 ปี ในนามผู้ใหญ่ใจเปย์ จอมทุ่ม 
ครั้งนี้ยังสู้ด้วยวัย 78 ปี กับสไตล์เดิม สร้างบารมีมายาวนานเป็นที่เกรงอกเกรงใจของแฟน ๆ กันมาก 

ล่าสุดสั่งเช็กทุกสายฟอร์มทีมเดิมอย่าแตกแถว กุมเสียงใหญ่อยู่ที่กลุ่มพันธมิตร สมาชิก อบต.ทั้งสมาชิก ส.จ.
เดิม ที่ครองเสียงสภาอยู่ครึ่งหนึ่ง และกลุ่มสมาชิกผู้สนับสนุนลูกชายของตนเองที่มีต าแหน่ง ส.ส. ทั้งเขต 1 และ
เขต 3  มีเสียงแน่นปึ้ก และเม่ือคราวหาเสียงสภาใหญ่ที่ผ่านมานั้น น าทัพช่วยพรรคพลังประชารัฐ ถ้าดูจากฐานเสียงเดิม
นั้นยังได้เปรียบอยู่ก้าวหนึ่ง เพราะเป็นยักษ์ใหญ่จึงต้องรักษาเสียงสมาชิกผู้สนับสนุนเดิมกับเร่งเครื่องเต็มเหนี่ยวสั่งห้าม
แพ้ทุกเขตเพราะมีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันแต่ ทั้งนี้อยู่ที่ตัวสมาชิก ส.จ. ที่สมัครในทีมตนด้วยว่าต้องฝ่าสนามวัดใจรักษาเก้าอ้ี
เดิมได้ด้วยหรือจะมีเสียไป ส่วนด้านก าลังทุนนั้นเตรียมอัดฉีดไม่อ้ัน ได้ข่าวลือมาว่าเตรียมทุ่มเต็มที่แบบไม่ต้องเกร็งเพ่ือ
รักษาแชมป์ให้ได้ คาดกันว่างานนี้มีทุ่มแบบสุด ๆ 

ด้านผู้ท้าชิงหมายเลข 2 อดีต ส.ส. เขต 3 นายร ารี มามะ ในวัย 70 ปี จากสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เป็น
ผู้รับเหมารายใหญ่ ครั้งนี้พกความม่ันใจมาเต็มเปี่ยม หวังล้มแชมป์ศึกครั้งนี้ให้ได้ ซึ่งล่าสุดเดินเกมรวมพลังกันเฉพาะกิจสู้
เพ่ือไม่ให้เสียงกระจาย ช่วงนี้ได้เดินสายเช็กเสียงกลุ่มผู้สนับสนุน ยกสายคุยเจรจาข้ามฟากถึงทางฝ่ายสมาชิกกลุ่ม
ผู้สนับสนุนเป็นที่เรียบร้อย บวกกับกลุ่มคนที่ต้องการเปลี่ยนนราธิวาส ร่วมกับเสียงม้าวิ่งกลุ่มยึกยักใครเสนอดีเตรียมเท
ใส่ อีกจ านวนหนึ่ง และยังต้องเดินต้องวัดเสียงสู้กันอีกหลายยก 

ต้องตามดูจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายว่าจะได้เสียงตามเป้าหมายหรือไม่ ส่วนด้านพลังทุนนั้นได้ข่าวเตรียมอัดฉีดทุ่ม
เต็มพิกัดเช่นกันและมีตัวแปรส าคัญ คือ มาในสไตล์ทางเลือกที่ 3 หรือตัวตัดเกม นายคอยรุลซามัน มะ ชาวตากใบ เป็น
หนุ่มรุ่นใหญ่ไฟแรงวัย 45 ปี นักเคลื่อนไหวท างานทางด้านภาคประชาสังคมด้านพัฒนาสังคมมาหลายปี อดีตเป็น
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ประธานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จ.นราธิวาส กับการสนับสนุนหลักในนาม “คณะก้าวหน้า” จากค่ายส้ม นายธนาธร 
และแถมยังได้แรงหนุนโดยทีมของ “หมอแว” นายแพทย์แวมาฮาดี 

แวดาโอะ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส ที่ร้างพ้ืนที่มาหลายปี  คนนี้มีกลุ่มผู้สนับสนุนของ
นักการเมืองท้องถิ่นคนรุ่นใหม่ นักศึกษา นักธุรกิจรุ่นใหม่ นักศาสนาของกลุ่มหมอแว แต่ก็คาดว่าคะแนนคนรุ่นใหม่จะ
โกยคะแนนเสียงได้หนาแน่นพอสมควร บวกกลยุทธ์ทางโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ ซึ่งจะช่วยปั่นกระแสได้อีกทาง คงต้อง
คอยติดตามเช็กกระแสกันอีกหลายระลอกกับเวทีหาเสียงสนาม จ.นราธิวาส บรรดาแฟน ๆ อยากได้ใครต้องรอพิสูจน์
และต้องลุ้นกันจนนาทีสุดท้าย. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/808942 
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พุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.05 น. 

เลือกใครดี??...เก้าอี้นายก อบจ.กรุงเก่า 'สมทรง-วัสพงศ-์นพดล' ชูนโยบายไม่ขายฝัน 
สนามเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ เพราะอดีตนายก อบจ. เป็นแชมป์เก่า ต้องการรักษาเก้าอี้นี้ให้ได้ 
 

 
 

สนามเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.)พระนครศรีอยุธยา และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ดูเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เพราะอดีตนายก อบจ. ซึ่งถือเป็นแชมป์เก่า ต้องการรักษาเก้าอ้ีนี้ให้ได้ 
ขณะที่ผู้สมัครรายอ่ืนได้เดินหาเสียงกันชนิดเคาะประตูบ้าน เพ่ือขอคะแนนเสียงกันแบบเดินเครื่องเต็มสูบ 

มาดูกันว่าใครลงในสนามนายก อบจ.กรุงเก่า กันบ้าง... ซึ่งสภากาแฟในพ้ืนที่ต่างวิเคราะห์แบบร่ายยาวถึงอดีต
ว่า “ซ้อสมทรง” นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล อดีตนายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา 3 สมัย ลงสมัครได้เบอร์ 1 เป็นชาว
หนองแค จ.สระบุรี โตมาจากครอบครัวใหญ่ที่ต้องดิ้นรนตั้งแต่เล็กๆ จนกระทั่งจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยา สาขาพัฒนาชุมชน 

จากนั้นก็มีครอบครัว ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง มีบุตรธิดาถึง 6 คน เนื่องจากเป็นครอบครัวใกล้ชิดกับ
ประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ทั้งช่วยสามีท าธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต้องเลี้ยงลูกไปด้วย ท างานไปด้วย ต่อมาสามีมาเสียชีวิต 
ท าให้ต้องแบกภาระหนัก ก่อนหน้านั้นก็ได้รับใช้สังคมมาตลอด เริ่มต้นที่ผู้ใหญ่บ้าน จนผันตนเองมารับใช้สังคมกับการ
เป็นนายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ถึง 3 สมัย ในระหว่างนั้นได้ส่งเสริมลูก ๆ ให้เล่นการเมืองทั้งท้องถิ่นและระดับชาติ 
เพ่ือจะได้พัฒนาพ้ืนที่ชุมชน 16 อ าเภอ 2,556.64 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 8 แสนกว่าคน ยังไม่รวมประชากรแฝงที่
เข้ามาท างานในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 

“ซ้อสมทรง” ได้วางแผนการท างานเป็นขั้นเป็นตอน ในการบริหารงบประมาณให้คุ้มค่าที่สุด พร้อมกับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชน ผ่านสมาชิกสภาจังหวัด พร้อมกับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้ลงพ้ืนที่ใกล้ชิดแทบทุกหลังคาเรือน 
การที่อาสามาสมัครลงแข่งขันการเลือกตั้งนายก อบจ.ในครั้งนี้ ที่ได้เบอร์ 1 และจัดทีมสมาชิก อบจ.ครบทุกเขต แถมยัง
มีลูก ๆ ที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น และระดับชาติ รวมทั้งพรรคการเมืองขั้วใหม่ที่มาหนุนเต็มสูบ พร้อมที่จะได้เดินหน้า
ท างานที่ยังค้างอยู่ให้ส าเร็จตามเป้าวัตถุประสงค์ของงานที่วางไว้ ที่จะท าให้ประชาชนทุกอ าเภอ “อยู่ดี กินด”ี ต่อไป 

ส่วนคนที่สอง สภากาแฟของที่นี่ ยิ่งต้องวิเคราะห์ถึงเหตุผลที่คน ๆ นี้ต้องลงสู้ ยิ่งในช่วงสถานการณ์ หรือเวลานี้
แล้ว รอช้าไม่ได้ นั่นคือ ผู้สมัครเบอร์ 2 ของคณะก้าวหน้า นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา แม้ว่าเคยเป็นผู้บริหารโรงงาน
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อุตสาหกรรม เป็นเจ้าของรีสอร์ท ท างานด้านสื่อวิทยุชุมชน เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นการรวมตัวผู้สมัครของทุกวงการอาชีพ 
นายวัสพงศ์ สมัครนายก อบจ. ได้เบอร์ 2 มีการส่งชิงเก้าอ้ี ส.อบจ. ครบทุกเขต เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้าน
การศึกษา สาธารณสุข การท่องเที่ยว เกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม พร้อมหนุนให้ธุรกิ จการค้าระดับล่างและ
ระดับกลาง เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนส่วนใหญ่ โดยภาพรวมได้มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร 

แม้ว่าการลงเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งที่ผ่านมา ทางพรรคอนาคตใหม่ ส่ง นายวัสพงศ์ ลงชิงชัยเพ่ือวัดคะแนนเสียงใน
พ้ืนที่กรุงเก่า ซึ่งท าให้เห็นภาพว่า นายวัสพงศ์ ยังมีลุ้น และมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะชนะ อาจมีหวัง อาจเข้าเส้นชัย
ได้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า จึงน าทีมงานมาเปิดตัว นายวัสพงศ์ แถวย่าน อ.ลาดบัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา แต่ไม่ได้ข้ามมาแถว อ.วังน้อย ถิ่นของ “ซ้อสมทรง” ก็ตาม 

ส าหรับการชูจุดขายของ นายวัสพงศ์ ผู้สมัคร นายก อบจ. หรือนโยบายการท างาน ได้มุ่งเน้นการท างานที่เสนอ
นโยบายการท างานอย่างคนรุ่นใหม่ ที่ “รอบคอบ ฉับไว ไม่โกงกิน” 

ส่วนคนสุดท้าย นายนพดล อมรเวช ผู้สมัครนายก อบจ.กรุงเก่า เบอร์ 3 ที่คนในวงสภากาแฟของที่นี่ ต่างให้
ความสนใจไม่น้อยไปกว่า 2 คนแรก เพราะดูจะเป็นคนที่ทันสมัยในโลกยุคปัจจุบัน ที่มองปัญหารายได้ และการสูญเสีย
โอกาสด้านเศรษฐกิจ เข้ามาเสนอตัวรับใช้พ่ีน้องชาวกรุงเก่า เพราะเจ้าตัวมองว่า ที่ผ่านมาได้สูญเสียโอกาสในการพัฒนา
ไปมาก อีกท้ังยังมีปัญหาของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยังไม่สามารถเอ้ือต่อการพัฒนาในการขาดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทั้งเชิงระบบ และเชิงพ้ืนที่ อบจ.ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ระดับจังหวัดที่เป็นหัวใจของการบริหาร
จัดการด้านการพัฒนาที่ผู้น าต้องมองอย่างรอบด้านครอบคลุมการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ทั้งจังหวัดในทุก
มิติ  และจะต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสร้างกลไกการเชื่อมต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับในจังหวัดในการ
ร่วมกันบริหารจัดการจังหวัด 

หากมองไปแล้ว นายนพดล เป็นชาวพระนครศรีอยุธยา มาตั้งแต่ก าเนิด เติบโต ศึกษาเล่าเรียน ใช้ชีวิต และ
ท างานที่นี่มาโดยตลอด ย่อมเห็นถึงปัญหามากมาย มองเห็นถึงจุดแข็ง มองเห็นโอกาสที่สามารถสร้าง และเห็นทิศ
ทางการพัฒนา การสร้างอนาคตที่ดี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างการเติบโต รวมถึงวางระบบการจัดการเมือง ใหม่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมตอบโจทย์การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้พี่น้องคนชาวอยุธยา 

ขณะที่นโยบายเร่งด่วน 5 เรื่องที่ต้องท าทันที คือ เรื่องเกษตรกรรม อุตสาหกรรม สร้างตลาดกลางการค้า หรือ 
ฮับมาร์เก็ต การพัฒนาและสร้างมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม
มาตรฐานทั้งทางบกและทางน้ า “ทั้ง 5 เรื่องนี้จะท าให้อยุธยา ก้าวสู่สากลได้” 
 

คงไม่ล าบาก หากมีผู้สมัครนายก อบจ. ในใจไว้แล้ว แต่หากยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใคร ก็ขอให้คิดวิเคราะห์กันอีก
ครั้ง เพราะวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ ต้องถึงเวลาหย่อนบัตรเลือกเพียงคนเดียว เพ่ือให้มาร่วมพัฒนาเมืองกรุงเก่า ให้
ก้าวหน้า สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้าน ให้อยู่ดี กินดี ยิ่ง ๆ ขึ้นไปกว่านี้ ซึ่งผู้สมัครทุกคนล้วน
บอกว่า นโยบายที่พูดนั้น ไม่ได้มาขายฝัน แต่สามารถท าจริงได้!!!....  

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/808944 
  

https://www.dailynews.co.th/regional/808944
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วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 11.17 น. 

กลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่าน้ีเปิดเวทีปราศรัย 
ย้ าเมืองน้ าด าต้องหลุดพ้นจังหวัดยากจน 
 

 
 

ผู้สมัครนายก อบจ.กาฬสินธุ์และสจ.อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์เขต 1 พร้อมทีมงาน กลุ่ม "กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้" ลุยเปิด
เวทีปราศรัยหาเสียง พร้อมชูนโยบายเปลี่ยนเมืองกาฬสินธุ์ ต้องก้าวหน้า ต้องพัฒนา ต้องเปลี่ยนแปลง และต้องดีกว่านี้ 
เร่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการกีฬา และพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา เพ่ือให้
จังหวัดกาฬสินธุ์หลุดพ้นจากการเป็นจังหวัดที่ยากจนล าดับ 3 ของประเทศ 

วันที่ 25 พ.ย.63 63 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก 
อบจ.) กาฬสินธุ์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ในพ้ืนที่ จ.กาฬสิ นธุ์ ยังคงมีความคึกคัก โดย
ผู้สมัครต่างลงพื้นที่หาเสียง ทั้งการเดินเคาะประตูบ้าน และเปิดเวทีปราศรัยนโยบาย เพ่ือขอคะแนนจากประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง  

โดยล่าสุด "กลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้" น าโดยนายชานุวัฒน์ วรามิตร หรือ "โด่ง" ผู้สมัครนายก อบจ.กาฬสินธุ์เบอร์ 
1 นายพลากร พิมพะนิตย์ ผู้สมัคร ส.อบจ.อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 เบอร์ 1 พร้อมด้วยทีมงาน ดร.เกรียงไกร ภูมิ
เหล่าแจ้ง นายประภาส ยงควิสัย นายชัย คูสกุลรัตน์ นายกีรฒิการต์ พิมพะนิตย์ นายสุรินทร์ เศรษฐรักษา นางสาว
กวิศรา ณ กาฬสินธุ์ และนางสาวนภารัตน์ ศรีธเรศ พร้อมทีมงานร่วมกันเปิดเวทีปราศรัยย่อย ที่บริเวณลานข้างสวนสา
ธารณกุดน้ ากิน เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพ่ือแนะน าตัวผู้สมัคร และน านโยบายของกลุ่ม "กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้" มาบอก
กล่าว โดยมีประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้ความสนใจร่วมรับฟังกว่า 500  

โดยการปราศรัยของผู้สมัครกลุ่ม "กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้" นอกจากจะมีการแนะน าตัวผู้สมัคร และขอให้ประชาชน
เลือกคนรุ่นใหม่เข้าไปพัฒนา  พร้อมกับแนะน าทีมงานแล้ว ยังมีการชูนโยบายการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ถนนปลอดฝุ่น น้ าประปามีใช้ทุกหมู่บ้านและตลอดปี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ และด้านการเกษตรแล้ว ยังมีการ
ชูนโยบายขอให้พ่ีน้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเมืองกาฬสินธุ์ ต้องก้าวหน้า ต้องพัฒนา 
ต้องเปลี่ยนแปลง และต้องดีกว่านี้ ในการร่วมกันเร่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในรูปแบบต่าง 
การพัฒนาแหล่ง สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญดึงดูดนักเที่ยวและให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมการกีฬา พัฒนาระบบการ
รักษาพยาบาลเป็นศูนย์สุขภาพ ผู้ป่วยไม่ต้องส่งต่อไปรักษาที่จังหวัดอ่ืน และพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา เพ่ือให้ จ.
กาฬสินธุ์หลุดพ้นการเป็นจังหวัดที่ยากจนล าดับ 3 ของประเทศในอนาคต 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/534172  

https://www.naewna.com/local/534172
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25 พฤศจิกายน 2563 - 11:18 น. 

เขย่าบ้านใหญ่ คณะธนาธร ท้าชิง "นันทิดา" 
 

 
 

ปากน้ าสะเทือน สงครามตัวแทน "อัศวเหม-จึงรุ่งเรืองกิจ" ชิงเก้าอ้ีนายก อบจ. กลางกระแสม็อบสามนิ้ว  
 สมุทรปราการ เป็นอีกสนามหนึ่งที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ มิใช่แค่ชายขอบเมืองหลวง หากแต่ยังเป็นการต่อสู้
เชิงสัญลักษณ์ ระหว่างการเมืองเก่า กับการเมืองใหม่ ท้องถิ่นเมืองปากน้ า อยู่ภายใต้การบริหารงานของตระกูล “อัศว
เหม” มา 9 ปี หลังจากการเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรปราการ ครั้งหลังสุดเมื่อปี 2554 ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ในนาม
กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ชนะอ านวย รัศมิทัต อดีตนายก อบจ. และภัทรวดี อภิเด่นนภาลัย ค่ายเพ่ือไทย การเลือกตั้ง 
ส.ส.ปี 2562 สร้างปรากฏใหม่ให้คนปากน้ า เมื่อตระกูล “อัศวเหม” ที่พ่ายเครือข่ายของทักษิณ ชินวัตร มาแต่เลือกตั้งปี 
2544 จนถึงปี 2554 กลับผงาดยึดเก้าอ้ี ส.ส.ปากน้ า 6 ที่นั่ง ในสีเสื้อพรรคพลังประชารัฐ ขณะที่พรรคเพ่ือไทยพ่าย
หมด อีกปรากฎการณ์หนึ่งที่น่าจับตาคือ กระแสธนาธร ท าให้พรรคอนาคตใหม่(พรรคก้าวไกล) ได้ 1 ที่นั่ง คือ วุฒินันท์ 
บุญชู เขต 4 ส่วนผู้สมัคร ส.ส.เขตอ่ืน แม้สอบตก แต่ได้คะแนนเฉลี่ยเขตละ 3 หมื่นคะแนน อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้ง
ซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2563 กรุง ศรีวิไล พรรคพลังประชารัฐชนะขาด และผู้สมัคร ส.ส.พรรค
ก้าวไกล ได้ไม่ถึง 2 หมื่นคะแนน 

ดังนั้น การเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรปราการ ปีนี้ จึงมีผู้สมัครตัวเต็งอยู่ 3 คนคือ หมายเลข 1 นันทิดา แก้วบัว
สาย กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า , หมายเลข 4 อ านวย รัศมิทัต กลุ่มรวมพลังสมุทรปราการ และหมายเลข 5 ธัชชัย เมต
โต คณะก้าวหน้า  
บ้านใหญ่ ‘อัศวเหม’ 

มังกรปากน้ า วัฒนา อัศวเหม มีบุตรชาย 3 คนคือ พิบูลย์ อัศวเหม, พูลผล อัศวเหม และชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม 
ซึ่งพูนพล เป็น ส.ส.สมุทรปราการ 3 สมัย (เสียชีวิตแล้ว) แม่ทัพใหญ่ของอัศวเหม คือ “เสี่ยเอ๋” ชนม์สวัสดิ์ อัศว
เหม ตามมาด้วย ประภาพร อัศวเหม (ภรรยาพูลผล) และอัครวัฒน์ อัศวเหม ส.ส.สมุทรปราการ (หลานชาย
วัฒนา)  วันที่ 1 ต.ค.2563 ชนม์สวัสดิ์ประธานหอการค้า จ.สมุทร ปราการ มอบให้นันทิดา แก้วบัวสาย รองประธาน
หอการค้า จ.สมุทรปราการ ไปเปิดงาน “ประเพณีรับบัว” ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งวันนั้นเหมือนเป็นการ
เปิดตัว “นันทิดา” ลงชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.สมุทรปราการ เสี่ยเอ๋รู้ดีว่า การเมืองท้องถิ่นไม่เหมือนเก่า จึงพยายามปั้น
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ลูกหลานรุ่นที่ 3 ของอัศวเหม เข้าสู่ถนนการเมือง การเลือกนันทิดา ลงสมัครนายก อบจ.ปากน้ า ก็หวังจะดึงฐานเสียง
คนรุ่นใหม่ ก่อนหน้านั้น เสี่ยเอ๋ได้ลงทุนท าทีมลูกหนังสมุทรปราการซิตี้ และส่งเสริมเยาวชนให้มาสนใจอี-สปอร์ตมากขึ้น
พูดง่ายๆ เสี่ยเอ๋ก าลังน าเอา “บุรีรัมย์โมเดล” มาใช้ในปากน้ า 
ธนาธรลุยเอง 

ว่ากันตามตรง ป้ายหาเสียงของคณะก้าวหน้าทั่วเมืองปากน้ า มองผ่านๆ นึกว่า  ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ลง
สมัครนายก อบจ.สมุทรปราการ เนื่องจากทุกป้ายหาเสียงของ ธัชชัย เมตโต ผู้สมัครนายก อบจ. สมุทรปราการ จะมี
ภาพของธนาธรประกบคู่ตัวธัชชัย รวมถึงผู้สมัคร ส.อบจ. ก็ยังใช้ภาพธนาธรประกบภาพตัวเอง 

“ธัชชัย” ไม่ใช่คนเด่นคนดัง เป็นชาวสมุทรปราการโดยก าเนิด เกิดที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว โดยเปิดบริษัทเทรดดิ้ง เกี่ยวกับอะไหล่เครื่องจักรกล จะว่าไปแล้ว ตระกูล “จึงรุ่งเรืองกิจ” และบริษัท ไทย
ซัมมิทโอโตพาร์ท อินดัสตรี จ ากัด ปักหลักอยู่ในแถบทุ่งบางพลี บางโฉลง บางเสาธง มานานกว่า 20 ปี10 ปีท่ีแล้ว 
เจ๊สมพร ลงทุนสร้างสโมสรฟุตบอลไทยซัมมิท 

สมุทรปราการ เป็นตัวแทนของสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ลงแข่งขันในโปรวินเชียลลีก และคว้า
แชมป์ ได้สิทธิเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 แต่ปัญหาเยอะ ทั้งเรื่องสนาม และระบบการแข่งขัน เจ๊สม
พรเลยประกาศยุบสโมสร ระหว่างการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 “ธนาธร-ปิยบุตร” จัดกิจ กรรม "อนาคตเมืองสมุทร 
ในมือคนสมุทรปราการ" ที่แอท เลค สตูดิโอ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
นั่นคือการส่งสัญญาณว่า “จึงรุ่งเรืองกิจ” ขอท้ารบ “อัศวเหม” ในสนามเลือกตั้งท้องถิ่น 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/449981 
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พุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.45 น. 

ผู้สมัคร ส.อบจ.ปราจีนฯ นั่ง จยย.พ่วงข้าง เคาะประตูบ้านหาเสียง 
"กบินทร์ สุศิวะ" ผู้สมัคร ส.อบจ.เขต 2 นั่งมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง ลงพื้นที่บ้านโคกหอม ต.เมืองเก่า เคาะประตูบ้าน
หาเสียง พร้อมรับฟังและแก้ปัญหาทุกด้าน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. นายกบินทร์ สุศิวะ ผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัด (ส.อบจ.) เขต 2 เบอร์ 3 นั่งรถมอเตอร์ไซค์
พ่วงข้างลงพื้นที่หาเสียงแบบเคาะประตูบ้านทุกหลังคาเรือนพูดคุยกับพ่ีน้องประชาชนอย่างเป็นกันเอง หวังเรียกคะแนน
เสียงจากประชาชนในการเลือกตั้ง ส.อบจ. ในวันที่ 20 ธ.ค.ที่จะถึงนี้ โดยมีคุณแม่และพ่ีๆ น้องๆ ช่วยลงพ้ืนที่หาเสียงที่
บ้านโคกหอม ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

นายกบินทร์ กล่าวว่า การที่เข้ามาสมัคร สจ.ในครั้งนี้ อยากจะพัฒนาเมืองกบินทร์ โดยคนกบินทร์ที่ชื่อ 
"กบินทร์" ให้บ้านเมืองพัฒนาดีขึ้น อยากสัมผัสประชาชนในพื้นท่ีทุกด้าน อยากรับรู้ปัญหาของประชาชนที่แท้จริง ปัญหา
ของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่มีอะไรบ้าง เพ่ือไปพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ถนนหนทาง น้ า ประปา เรื่องขยะ เป็น
ต้น การเมืองท้องถิ่นหัวใจหลักในการพัฒนาควรเริ่มจากน้ าไหล ไฟสว่าง รวมถึงปัญหาปากท้องของประชาชนต้องอยู่ดี
กินดี คุณภาพชีวิตของประชาชนต้องเท่าเทียมกัน  

"20 ธ.ค. เข้าคูหา เลือกคนที่ชอบ เลือกใครก็ได้ที่จะเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองของประชาชนปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ต่างๆ เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนอย่างแท้จริง" นายกบินทร์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/808960 
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วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 12.36 น. 

จับตาคู่เอกชิง'นายกใหญ่เมืองพิจิตร'ใครอยู่! 'กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์'&'ชาติชาย เจียมศรีพงษ์' 
 

 
 

สนามเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) พิจิตร มีผู้สมัครเข้าชิงต าแหน่ง 5 ราย คู่ที่น่า
จับตาระหว่างหมายเลข 2 อดีตนายก อบจ.6 สมัย  ฝ่ายน้ าเงินที่ผลงานประจักษ์กับสายตาประชาชนกับผู้ท้าชิง
ฝ่ายแดงตระกูลใหญ่ "ภัทรประสิทธิ์" หมายเลข 1 ที่ได้แรงสนับสนุนจากอดีตรัฐมนตรี และ ส.ส.พรรคเพื่อไทยถือว่า
ศึกมวยใหญ่แห่งเมืองชาละวัน 

หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิจิตร และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ท าการรับสมัครโดย
มีผู้สมัครชิงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) พิจิตรจ านวน 5 คน คือ หมายเลข 1 พ.ต.อ.กฤษฎา 
ภัทรประสิทธิ์ ทีมพัฒนาจังหวัดพิจิตร หมายเลข 2 นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ อดีตนายก อบจ.พิจิตร 6 สมัย ทีมเรารัก
พิจิตร หมายเลข 3 นายวิเชียร เธียรชัยพงษ์ ทีมศิษย์หลวงพ่อเพชร หมายเลข 4 นายมาโนช วัฒนประสิทธิ์ จากทีม
ก้าวหน้าพิจิตร และหมายเลข 5 นางพัฒนียา มูลละ ผู้สมัครทีมอิสระ ท าให้จังหวัดพิจิตรมีจ านวนผู้สมัครนายก อบจ.5 
คน 

โฟกัสจับคู่ชกจากทั้งหมด 5 ราย เหลือการจับตาของคอการเมืองท้องถิ่นมองการสู้ศึกชิงต าแหน่งนายก อบจ.พิจิตร 
เหลือเพียง 2 รายที่มีการขับเคี่ยวแย้งชิงการชูก าปั้นเหลือที่หมายเลข 1 ฝ่ายมุมแดง ที่ขึ้นชกด้วยเสื้อสีเขียว คือ พ.ต.อ.
กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ ทีมพัฒนาจังหวัดพิจิตร กับมุมน้ าเงิน หมายเลข 2 แชมป์เก่า 6 สมัย นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ 
ทีมเรารักพิจิตร ที่ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรมองว่าเป็นการแย้งชิงของ 2 หมายเลขนี้เป็นหลัก ซึ่งทั้ง 2 หมายเลขต่างมี
นโยบายและแรงสนับสนุนจากประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร รวมถึงแรงผลักดันจากอดีตนักการเมืองหลากหลายระดับ ที่
ร่วมสนับสนุนต าแหน่งแชมป์นายก อบจ.เมืองชาละวัน 

ฝ่ายมุมแดง พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ หรือ ผู้ก ากับ "กบ" ทีมพัฒนาจังหวัดพิจิตร หมายเลข 1 อายุ 59 ปีเป็น
บุตรชายของนางวิไลลักษณ์-นายวิรัตน์ ภัทรประสิทธิ์ อดีตประธานชมรมก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพิจิตร เคยรับราชการ
เป็นต ารวจเป็น ผกก.สภ.วังทรายพูน ก่อนที่จะลาออกมาท าธุรกิจส่วนตัว หนึ่งในทายาท "ตระกูลภัทรประสิทธิ์" ที่มี
พ่ีชายชื่อนายวินัย ภัทรประสิทธิ์ อดีต ส.ส.พิจิตร โดยผู้สมัครรายนี้ได้แรงสนับสนุนจากพ่ีชายและนางสาวสุณีย์ เหลือง
วิจิตร อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย  
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รวมถึงนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีต ส.ส.-อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้การสนับสนุนที่รวม
รวมกันแล้วมีฐานเสียงอยู่ไม่น้อย และนอกจากนี้ยังมีสมบัติมูลค่าหลายร้อยล้านบาทจะมาล้มแชมป์เก่าให้ได้ด้วย
หมัดน็อค คือความตั้งใจของผู้สมัครผู้ท้าชิง และสมาชิกทีม โดยได้โปรโมเตอร์หลายท่านทั้งอดีตนักการเมืองระดับชาติ 
คอยสนับสนุนและมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) พิจิตรเก่าบางส่วน ที่ย้ายค่ายมาซบกับค่ายนี้จึงส่งผลให้
ได้แรงเชียร์ไม่น้อย  

พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ หมายเลข 1 กล่าวว่า นโยบายของทีมพัฒนาจังหวัดพิจิตรที่ยังคง ยึดมั่นของการ
เปลี่ยนแปลง จังหวัดพิจิตร โดยจะขอเข้าท างานโดยยึดหลัก การบริหารจัดการ ในองค์กร ด้วยความโปร่งใส่ สุจริต และ
ใช้งบประมาณถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีประชาชนท่องเที่ยวเมืองพิจิตร โดย ตั้ ง
เจตนารมณ์ ว่า "จังหวัดพิจิตร ต้องมีการเปลี่ยนแปลง"  

มาถึงแชมป์เก่า 6 สมัยมุมน้ าเงิน หมายเลข 2  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ อายุ 60 ปีเต็มเพียงไม่กี่วัน ในทีมเรารัก
พิจิตร "พบง่ายใช้คล่องต้อง ชาติชาย" ยังถือว่า เป็นสโลแกนที่ใช้มาตั้งแต่ลสมัครหลายสมัย และยังคงใช้ได้มาโดยตลอด
จากการฟิตซ้อมลงพ้ืนที่พบประกับประชาชน แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอดในการด ารงต าแหน่ง
ถือเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของประชาชน ทั้งวัยรุ่น วัยกลางคน รวมไปถึงผู้สูงอายุ ด้วยความเป็นกันเองติดดินรวมถึง
ผลงานที่สร้างความเจริญ ทั้งด้านบริหารจัดการน้ าท าการเกษตร บริหารจัดการน้ าท่วม น้ าแล้ง ด้านคมนาคม ด้าน
สุขภาพ เยาวชน ผู้สูงอายุ การศึกษา รวมถึงผลงานล่าสุดของปีนี้คือการป้องกันไวรัสโควิด 19 วัดโรงเรียนปลอดโควิด 
ทั้ง 12 อ าเภอจนเป็นผลงานที่ประจักษ์ ต่อคนพิจิตร ที่เป็นเมืองสีขาวปลอดจากโควิด 1 ใน 9 จังหวัดของประเทศไทยที่
ปลอดจากเชื้อ  

นโยบายที่ต้องสานต่อการท าโครงการก็เห็นได้ว่าจะต้องมีกี่พัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เช่นการผลักดัน
แก้ปัญหาแม่น้ ายมที่มักจะเกิดเหตุการณ์ภัยแล้ง และอุทกภัยทุกปีโดยการพลัดดันโครงการท าเขื่อนขนาดใหญ่ กั้นแม่น้ า
ยม ที่ล่าสุดผลัดดันจนได้ 2 แห่งที่บ้านท่าแหต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ที่จะมีประโยชน์ในการเก็บ
น้ าในเขตอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก และพ้ืนที่รอยต่อจังหวัด   

ส่วนอีกแห่ง คือ เขื่อนดานน้อย ต าบลวังจิก อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งเป็นช่วงแม่น้ ายมตอนกลาง สอดคล้องกับ
เขื่อนยางจระเข้ผอมที่ปรับปรุงจากเขื่อนยาง มาเป็นเขื่อนไฮโดรลิค จนเก็บน้ าตอนกลางได้รวมไปถึงเขื่อนอีก 2 แห่งคือ
บ้านล านัง ต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง และเข่ือนท้ายน้ า ที่ต าบลบางลาย อ าเภอบึงนาราง ที่อยู่ระหว่างการพ
ลักดันอนุมัติโครงการเพื่อแก้ปัญหาแม่น้ ายมทั้งระบบในจังหวัดพิจิตร รวมถึงด้านคมนาคม เส้นทางการเดินทางถนนสาย
หลัก เอเชียสาย 11 ตากฟ้า –วังทองที่จะมีโครงการขยายเป็น 4 ช่องจราจร 

ด้านปัญหาสุขภาพ ประชาชน ทั้งเยาวชน สูงอายุ ที่ได้ท าโครงการต่อเนื่องจัดตั้งวิทยาลัยผู้สูงอายุ ครอบคลุมทั้ง 
12 อ าเภอของจังวัดพิจิตรจนจบหลักสูตรมาแล้ว 4 รุ่นรวมถึงโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ และสุขภาพของผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ โดยการซ่อมแซมบ้านเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขยายการศึกษาของเยาวชนด้วยการถ่ายโอน
โรงเรียนมาอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เพ่ือเด็กยากไร้ในพ้ืนที่เดินทางเข้ามาศึกษาในเมืองและพัฒนา
ด้านสุขภาพ ด้านกีฬาให้กับประชาชน และเยาวชนเพื่อห่างไกลยาเสพติด 

อีกผลงานที่เห็นประจักษ์ต่อสายตาประชาชนทั้ง 12 อ าเภอของเมืองพิจิตร คือการป้องกันไวรัสโควิด 19  ที่ต่างน า
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เกษตรกรชาวสวนป้องกันจังหวัดพิจิตรใช้ระยะเวลากว่า 7 เดือน
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ป้องกันท าความสะอาดวัดกว่า 469 วัดและโรงเรียนให้ปลอดจากโควิดจนเป็นจังหวัดสีขาว 1 ใน 9 จังหวัดของประเทศ
ไทยที่ปลอดจากเชื้อจนได้รับฉายาอัศวิน "ชุดสีขาว ปลอดเชื้อโควิด" และอีกหลายผลงานที่เข้าถึงประชาชน แบบติดดิน 

ส่วนผู้สมัครรายอื่นที่เข้ารวมวงท้าชิง คือ หมายเลข 3  นายวิเชียร เธียรชัยพงษ์ ทีมศิษย์หลวงพ่อเพชร อดีตผู้สมัคร
นายก อบจ.เป็นเจ้าของธุรกิจห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ยังคงลงชิงต าแหน่ง ซึ่งใช้นโยบาย 1 
สร้างโอกาส เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 2 พิจิตรเมืองอัจฉริยะ จัดตั้งศูนย์
ข้อมูล ดาต้า วางโครงสร้างระบบสาธารณูปโภค 3 พิจิตรยั่งยืนท าโครงการสอดคล้องกับวิถีชุมชน โปร่งใสและตรวจสอบ
ได้     

หมายเลข 4 นายมาโนช วัฒนประสิทธิ์ จากทีมก้าวหน้าพิจิตร ซึ่งเป็นอดีต ส.อบจ.พิจิตร เขตอ าเภอทับคล้อ ที่ทาง
กลุ่มก้าวหน้าสนับสนุนการลงชิงต าแหน่ง และหมายเลข 5 นางพัฒนียา มูลละ ผู้สมัครทีมอิสระ 

ซึ่งการแข่งขันจากทั้งหมด 5 รายคาดว่าจะเหลือเพียง 2 รายจากการวิเคราะห์ของคอการเมืองระหว่างผู้ท่าชิงฝ่าย
มุมแดง พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ หรือผู้ก ากับกบ  ทีมพัฒนาจังหวัดพิจิตร หมายเลข 1 กับมุมน้ าเงิน หมายเลข 2 
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ ทีมเรารักพิจิตรที่ทั้ง 2 คนน่าจะแลกหมัดท่ามกลางโปรโมเตอร์และกองเชียร์ที่ต่างมีดีทั้งคู่ 
อยู่ที่กรรมการจัดการแข่งขัน คือ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะห้ามการเล่นนอกเกมส์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้หรือไม่ 
และตัดสินในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันขึ้นชก ชิงต าแหน่ง "นายกเมืองชาละวัน" แห่งนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/534200 
 
  

https://www.naewna.com/local/534200
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25 พฤศจิกายน 2563 - 16:01 น. 

นวพล63 "ป๋าชู วัดเศวต" จอมยุทธ์ "สาธุ" 
 

 
 
มาแล้ว "ป๋าชู วัดเศวต" ชื่อนี้ เสี่ยโป้ยังหลบ ผนึกก าลัง "สาธุ" เจ้าเก่า ระดมพลคนปกป้องสถาบันฯ 

การปรากฏตัวของ “คณะพลังแผ่นดินสยาม” น าโดย สาธุ อนุโมทามิ,บัญชา ปานนิวัฒน์ และสุเมธ ตระกูล
วุ่นหนู ในวันที่คณะราษฎรเตรียมจะเดินทางไปส านักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ถือว่า ไม่ใช่เรื่องปกติแน่     

ส าหรับ 3 แกนน ากลุ่มพลังแผ่นดินสยาม นักข่าวที่เกาะติดม็อบราษฎร อาจจะคุ้นกับ “เม่น”สุเมธ ตระกูลวุ่น
หนู  อดีตหัวหน้ากลุ่มนักรบองค์ด า ที่วันนี้ รับบทแกนน าศูนย์กลางประสานงาน นักศึกษา อาชีวะ ประชาชน ปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ (ศอปส.) ส่วนอีก 2 รายคือ สาธุ อนุโมทามิ และบัญชา ปานนิวัฒน์ อาจผ่านหูผ่านตามาบ้าง ใน
หน้าข่าวการเมืองช่วงก่อนเลือกตั้ง 2562 
คนดังคนบันเทิง 

แวดวงศิลปินตลก จะรู้จักชื่อ บัญชา ปานนิวัฒน์ หรือ “ป๋าชู วัดเศวต” เป็นอย่างดี ในฐานะหัวหน้าข่าว
อาชญากรรม หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม และประธาน อปพร.เขตคลองสาน “ภารกิจพรุ่งนี้เช้า 10.00 น เริ่มการพูด
ถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จนถึง 12.00 น. หลังจากนั้น เราจะยุติการชุมนุม แล้วจะเดินทางไป
รอรับเสด็จที่สวนลุมพินี..ตามนี้นะครับพ่ีๆน้องๆทุกท่าน” 

“ป๋าชู” โพสต์ในเฟซบุ๊ก บัญชา ปานนิวัฒน์ ตอนกลางดึกวันที่ 24 พ.ย.2563 เมื่อทราบข่าวว่า ม็อบราษฎร 
เปลี่ยนแผนไปธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ ย้อนไปเมื่อเดือน ม.ค.2562 “จ่านิว” สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ ในนาม
กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง นัดยกระดับการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย  ปรากฏว่า “ป๋าชู วัดเศวต” ได้น ากลุ่มคนฝั่งธนรัก
สันติ รวมตัวอ่านแถลงการณ์ “ไม่เอาคนอยากเลือกตั้ง” ที่ใต้สะพานสาทร ฝั่งธนบุรี โดยเรียกร้องให้ “จ่านิว” กับพวก
ห ยุ ด ก า ร ชุ ม นุ ม เ รี ย ก ร้ อ ง ก ด ดั น ใ ห้ รั ฐ บ า ล ป ร ะ ยุ ท ธ์  นั่ น เ ป็ น ค รั้ ง แ ร ก ที่ ชื่ อ ข อ ง 
 “ป๋าชู” ปรากฏในหน้าข่าวการเมือง เพราะปกติ ป๋าชูจะมีข่าวในแวดวงบันเทิง และจิตอาสาเสียมากกว่า   
ปริศนา ‘สาธุ’ 

ส าหรับ “สาธุ อนุโมทามิ” ในแวดวงการเมือง ถือว่าเป็น “จอมยุทธ์พรรคเล็ก” เพราะรวบรวมเพ่ือนพ้องน้อง
ตั้งพรรคการเมืองหลายพรรคแล้วก่อนเลือกตั้งปี 2562 ได้ก่อตั้งพรรคพลังไทยดี แต่ไม่ได้ส่งผู้สมัคร ส.ส. และล่าสุด สาธุ
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เพ่ิงตั้งพรรคราชสีห์ไทย สาธุมีชื่อเดิม “วิโรจน์ พูลสุข” ประธานสภาองค์กรวิทยุและโทรทัศน์ท้องถิ่นแห่งชาติ ปี 2550 
วิโรจน์เป็นแกนน าเครือข่ายองค์กรชาวพุทธแห่งประเทศไทย เคลื่อนไหวผลักดันให้มีการบรรจุค าว่า “ศาสนาพุทธเป็น
ศาสนาประจ าชาติ” ในรัฐธรรมนูญ 2550  

หลังรัฐประหาร 2557 วิโรจน์เปลี่ยนชื่อเป็น “สาธุ” พร้อมกับรับต าแหน่งประธานเครือข่ายคนไทยรักชาติ และ
เลขาธิการเครือข่ายพสกนิกรไทย ก.ย.2561 สาธุได้ประชุมจัดตั้ง พรรคพลังไทยดี ชื่อย่อ “พพทด.” แต่ไม่ได้ส่งผู้สมัคร 
ส.ส. ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง สาธุเดินสายหาเสียงช่วยผู้สมัคร ส.ส.สังกัดกลุ่มบ้านริมน้ า ของสุชาติ ตันเจริญ ทั้งในพ้ืนที่
ฉะเชิงเทรา และยโสธร  
ติดตามกันดูต่อไปว่า กลุ่มพลังแผ่นดินสยาม จะก้าวไปสู่จุดไหน ในสถานการณ์ม็อบราษฎรคึกคะนอง 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/450010 
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25 พฤศจิกายน 2563 - 17:25 น. 

ศึกระนอง วัดบารมี 'ฮั้งเพ้ง' 
 

 
 
ระนองไร้เงา ปชป. กลายเป็น "ศึกฮั้งเพ้ง" น่าจับตา "หิมาลัย ผิวพรรณ" โผล่แถวชายฝั่งอันดามัน 

การเลือกตั้งท้องถิ่นเมืองฝน 8 แดด 4 อาจดูเงียบๆไปหน่อย เม่ือพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ส่งผู้สมัครนายก 
อบจ.ลงชิงชัย เหมือน 2 สมัยที่ผ่านมา ผู้สมัครนายก อบจ.ระนอง ที่น่าจับตามองมีอยู่ 2 ทีมคือหมายเลข 1 “ธน
กร  บริสุทธิญาณี”  ทีมรวมพลังระนอง และหมายเลข 2 “ชัยพัฒน์  เศรษฐยุกานนท์”  สังกัดทีมระนองก้าวหน้าใน
รอบ 20 ปีมานี้ เมืองระนอง แบ่งพื้นที่การเมืองเป็น 2 ระดับ หากเลือกตั้ง ส.ส. ก็ต้องยกให้ ปชป. แต่เลือกตั้ง
ท้องถิ่น ก็ยี่ห้อ “ฮ้ังเพ้ง” เลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 “เอ” คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ลูกชายเสี่ยฮั้งเพ้ง พรรคภูมิใจไทย ชนะ
วิรัช ร่มเย็น อดีต ส.ส.ระนอง 8 สมัย นี่กระมัง ที่ปีนี้สนามเลือกตั้ง อบจ.ระนอง ไร้เงา ปชป. 
ต านานฮั้งเพ้ง 

บดินทร์ ฉัตรมาลีรัตน์ ฉายา “ราชาลูกชิ้นไทย” ซึ่งเป็นคนระนองโดยก าเนิด ด าเนินกิจการผลิตและจ าหน่าย
ลูกชิ้นหมูฮ้ังเพ้ง และลูกชิ้นเนื้อแชมป์ มาตั้งแต่ปี 2527 เสี่ยลูกชิ้นฮ้ังเพ้ง บดินทร์ตั้ง “กลุ่มระนองก้าวหน้า” ลงสนาม
การเมืองท้องถิ่น เป็นนายก อบจ.ระนอง 3 สมัย ปี 2551 เสี่ยฮ้ังเพ้ง ส่งไม้ต่อให้ “เสี่ยเอ” คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ คุม
ทัพระนองก้าวหน้า ลงป้องกันแชมป์ แต่ดันพ่าย นภา นทีทอง จากพรรค ปชป. ปี 2555 “เสี่ยเอ” พากลุ่มระนองก้าวหน้า 
สางแค้นเอาชนะนภา นทีทอง ได้เป็นนายก อบจ.ระนอง จนเรียกกันติดปากว่า “นายกเอ” 
ศึกคนกันเอง 

กลุ่มระนองก้าวหน้า มาถึงยุค “โกชัย” ชัยพัฒน์  เศรษฐยุกานนท์ อดีตเลขานุการนายก อบจ.ระนอง สมัย
นายกฯฮ้ังเพ้ง เป็นตัวแทนลงชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.ตระกูลของ “โกชัย” เป็นเจ้าของธุรกิจเหมืองแร่ ,ร้านค้าปลีกในตลาด
เทศบาล ,ปั๊มน้ ามัน รวมถึงธุรกิจพัฒนาที่ดิน โกชัยเล่นการเมืองท้องถิ่นมานาน และได้เป็น ส.ว.ระนอง อยู่ระยะสั้นๆ ปี 
2555 คงกฤษแต่งตั้งโกชัย เป็นรองนายก อบจ.ระนอง ก ากับดูแลเรื่องการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่วนคู่แข่งโก
ชัยคือ “สจ.อิทธิ์” ธนากร บริสุทธิญาณี  อดีตรองประธานสภา อบจ.ระนอง ทายาทเจ้าของธุรกิจดีลเลอร์รถยนต์ และ
มอเตอร์ไซค์ “สจ.อิทธิ์” ตั้งกลุ่มรวมพลังระนอง มีสัญลักษณ์ประจ ากลุ่มคือ รูปคน 3 คนจับมือกัน หมายถึงตัวแทนจาก 
3 พรรค คือ 1.ประชาธิปัตย์ 2.ภูมิใจไทย 3.พลังประชารัฐ มีวงกลมล้อมรอบหมายถึงความกลมเกลียว ท าประโยชน์ให้
ชาวระนอง  

ที่น่าสนใจ วันสมัครรับเลือกตั้ง หิมาลัย ผิวพรรณ เดินทางมามอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ สจ.อิทธิ์ 
ผู้สมัครนายก อบจ.ระนอง ที่ได้เบอร์ 1  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/450021  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/450021
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วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 17.28 น. 

คุณจะเลือกใคร? นศ.มธ.เปิดลานอินเตอร์โซนจัดเสวนาผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ.ปทุมธานี 

 
 

วันที่ 25 พ.ย.63 นักศึกษาธรรมศาสตร์ ชมรมธรรมธรรมศาสตร์ยูเนี่ยน (Thammasat Union Society) ได้จัดงาน 
“ธรรมศาสตร์พร้อม เลือกผู้น าท้องถิ่นปทุมธานี” เป็นงานเสวนาผู้สมัครเลือกตั้งองค์การบริหารจังหวัด (อบจ.) ปทุมธานี 
3 ผู้ลงสมัคร ‘นายก อบจ. 63’ ได้แก่ นายชาญ พวงเพ็ชร์, พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง และ น.ส.กรรณิการณ์ นาค
อินทร์ ณ ลานอินเตอร์โซน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 – 19.00 น. 

นางสาวชัญญานุช เนขุนทด ผู้ประสานงานกิจกรรม กล่าวว่า กิจกรรมธรรมศาสตร์พร้อมเลือกผู้น าท้องถิ่น
ปทุมธานี เป็นการเสวนาผู้สมัครเลือกตั้งองค์การบริหารจังหวัดปทุมธานี  โดยนักศึกษาเป็นผู้จัดขึ้นได้เชิญผู้สมัครชิง
นายก อบจ.ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ เบอร์ 1 นายชาญ พวงเพ็ชร์, เบอร์ 2 พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง และเบอร์ 3 น.ส.
กรรณิการณ์ นาคอินทร์ วัตถุประสงค์การจัดงานของนักศึกษาเพ่ือเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนออกมาใช้สิทธิ์กัน
เยอะ ๆ ฝากทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมอย่าลืมสวมแมสก์และมาร่วมรับฟังกันมาก ๆ เบื้องต้น พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูป
กระจ่าง ได้ตอนรับแล้ว ส่วนนายชาญ พวงเพ็ชร์ และ น.ส.กรรณิการณ์ นาคอินทร์ ขอดูค าถามก่อนเพ่ือพิจารณาและ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ด้าน ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ขอฝากถึงผู้จัดงานดีเบต
ครั้งนี้ให้เวลากับผู้สมัครชิงต าแหน่งนายก อบจ.ทั้ง 3 เบอร์ อย่างเท่าเทียบกัน และถามค าถามแบบสร้างสรรค์โดยให้เน้น
ทางมาโยบายการพัฒนาต่าง ๆ ของแต่ละท่าน อย่าสาดโครนใส่กันเพราะจะเป็นการผิดกฎหมายเลือกตั้ง แต่ถ้าท่าน
ผู้สมัครต าแหน่งนายกไม่สะดวกก็สามารถส่งตัวแทนไปร่วมงานครั้งนี้ได้เช่นกัน และหากมีผ็สมัครมาเพีงท่านเดียวก็
สามารถแสดงวิสัยทัศได้เช่นกัน 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/534313 
 
 
 

https://www.naewna.com/local/534313
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วันพฤหัสบดี ท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

ศึกเลือกตั้งนายกใหญ่เมืองชาละวัน ‘พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์’ ของชิงเก้าอี้ ‘ชาติชาย 
เจียมศรีพงษ์’ 

 
 

สนามเลือกตั้ ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร มีผู้สมัครเข้าชิงต าแหน่ง  5 ราย คู่ที่น่าจับตา 
ระหว่าง หมายเลข 2 นายก อบจ. เก่า 6 สมัย  ฝ่ายน้ าเงิน ที่ผลงานประจักษ์กับสายตาประชาชน กับผู้ท้าชิง ฝ่ายแดง 
ตระกูลใหญ่ภัทรประสิทธิ์  หมายเลข 1  ที่ได้แรงสนับสนุน จากอดีตรัฐมนตรี และ สส. พรรคเพ่ือไทย  ถือว่าศึกมวย
ใหญ่แห่งเมืองชาละวัน 

หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ ท าการรับสมัคร โดยมีผู้สมัคร ชิง
ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร แล้วจ านวน 5 คน  คือ หมายเลข 1 พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์  ทีม
พัฒนาจังหวัดพิจิตร หมายเลข 2  นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ์  อดีตนายก อบจ. พิจิตร 6 สมัย   ทีมเรารักพิจิตร 
หมายเลข 3 นายวิเชียร เธียรชัยพงษ์  ทีมศิษย์หลวงพ่อเพชร และ หมายเลข 4 นายมาโนช วัฒนประสิทธิ์  จากทีม
ก้าวหน้าพิจิตร  และหมายเลข 5 นางพัฒนียามูลละ ผู้สมัคร ทีมอิสระ ท าให้ขณะนี้ จังหวัดพิจิตร มีจ านวนผู้สมัครนายก 
อบจ. 5 คน 

โฟกัส จับคู่ชก จากทั้งหมด 5 ราย เหลือการจับตาของคอการเมืองท้องถิ่น มองการสู้ศึก   ชิงต าแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เหลือเพียง 2 ราย ที่มีการขับเคี่ยว แย่งชิงการชูก าปั้น เหลือที่หมายเลข 1 ฝ่ายมุมแดง
ที่ขึ้นชก ด้วยเสื้อสีเขียว คือ  พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ ทีมพัฒนาจังหวัดพิจิตร กับ มุมน้ าเงิน หมายเลข 2 แชมป์
เก่า 6 สมัย  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ ทีมเรารักพิจิตร ที่ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร มองว่า เป็นการแย่งชิง
ของ 2 หมายเลขนี้เป็นหลัก ซึ่งทั้ง 2 หมายเลข ต่างมีนโยบาย และแรงสนับสนุนจากประชาชน ชาวจังหวัดพิจิตร 
รวมถึงแรงผลักดัน จากอดีตนักการเมืองหลากหลายระดับ ที่ร่วมสนับสนุน ต าแหน่งแชมป์ นายก อบจ เมืองชาละวัน 

ฝ่ายมุมแดง  พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ หรือ ผู้ก ากับ “กบ” ทีมพัฒนาจังหวัดพิจิตร หมายเลข 1  อายุ 59 ปี 
เป็นบุตรชายของนางวิไลลักษณ์-นายวิรัตน์ ภัทรประสิทธิ์ อดีตประธานชมรมก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพิจิตร เคยรับ
ราชการเป็นต ารวจ เป็น ผกก.สภ.วังทรายพูน ก่อนที่จะลาออกมาท าธุรกิจส่วนตัว หนึ่งในทายาทตระกูลภัทรประสิทธิ์ ที่
มีพ่ีชาย ชื่อนายวินัยภัทรประสิทธิ์ อดีต สส.พิจิตร โดยผู้สมัครรายนี้ได้แรงสนับสนุน จากพ่ีชาย และ  นางสาวสุณีย์
เหลืองวิจิตร อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพ่ือไทย รวมถึง นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์อดีต สส. -อดีตรัฐมนตรี
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ช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้การสนับสนุน ที่รวมรวมกันแล้ว มีฐานเสียงอยู่ไม่น้อย  และนอกจากนี้ ยังมีสมบัติ มูลค่า 
หลายร้อยล้านบาทจะมาล้มแชมป์เก่า ให้ได้ ด้วยหมัดน็อก คือความตั้งใจ ของผู้สมัครผู้ท้าชิง  และ สมาชิกทีม โดยได้
โปรโมเตอร์ หลายท่าน ทั้งอดีตนักการเมืองระดับชาติ คอยสนับสนุน และมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเก่า 
บางส่วน ที่ย้ายค่าย มาซบกับค่ายนี้ จึงส่งผลให้ได้แรงเชียร์ไม่น้อย  

พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ หมายเลข 1  กล่าวว่า นโยบายของ ทีมพัฒนาจังหวัดพิจิตร ที่ยังคง ยึดมั่นของการ
เปลี่ยนแปลง จังหวัดพิจิตร โดยจะขอเข้าท างาน โดยยึดหลัก การบริหารจัดการ ในองค์กร ด้วยความโปร่งใส่สุจริต และ
ใช้งบประมาณถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีประชาชนท่องเที่ยวเมืองพิจิตร โดยตั้ง
เจตนารมณ์ว่าจังหวัดพิจิตร ต้องมีการเปลี่ยนแปลง  

มาถึงแชมป์เก่า 6 สมัย มุมน้ าเงิน หมายเลข 2  นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ์ อายุ 60 ปีเต็มเพียงไม่กี่วัน ในทีมเรา
รักพิจิตร “พบง่ายใช้คล่องต้องชาติชาย” ยังถือว่าเป็นสโลแกน ที่ใช้มาตั้งแต่ลสมัครหลายสมัย และยังคงใช้ได้มาโดย
ตลอด จากการฟิตซ้อมลงพ้ืนที่พบประกับประชาชน แก้ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน มาโดยตลอด ในการด ารง
ต าแหน่ง ถือ เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของประชาชน ตั้งแต่วัยรุ่น วัยกลางคน รวมไปถึงผู้สูงอายุ  ด้วยความเป็นกันเอง ติด
ดิน รวมถึง ผลงาน ที่สร้างความเจริญทั้งด้าน บริหารจัดการน้ าท าการเกษตร บริหารจัดการน้ าท่วม น้ าแล้งด้าน
คมนาคม ด้านสุขภาพ เยาวชน ผู้สูงอายุ การศึกษา รวมถึง ผลงาน ล่าสุด ของปีนี้ คือการป้องกันไวรัสโค วิด-19 วัด
โรงเรียนปลอดโควิด ทั้ง  12 อ าเภอ จนเป็นผลงานที่ประจักษ์ ต่อคนพิจิตร ที่ เป็นเมืองสีขาว ปลอดจากโค
วิด 1 ใน 9 จังหวัดของประเทศไทยที่ปลอดจากเชื้อ  

นโยบายที่ต้องสานต่อการท าโครงการ ก็เห็นได้ว่า จะต้องมีกี่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว เช่น การพลักดัน 
แก้ปัญหาแม่น้ ายม ที่มักจะเกิดเหตุการณ์ ภัยแล้ง และ อุทกภัยทุกปี โดยการพลัดดันโครงการท าเขื่อนขนาดใหญ่ กั้น
แม่น้ ายม ที่ล่าสุด พลัดดัน จนได้ 2 แห่ง ที่บ้านท่าแห ต าบลก าแพงดินอ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ที่จะมีประโยชน์ใน
การเก็บน้ า ในเขตอ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก  และพ้ืนที่รอยต่อจังหวัด  ส่วนอีกแห่ง คือ เขื่อนดานน้อย ต าบล
วังจิก อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งเป็นช่วงแม่น้ ายมตอนกลางสอดคล้องกับ เขื่อนยางจระเข้ผอม ที่ปรับปรุงจากเขื่อนยาง 
มาเป็นเขื่อนไฮดรอลิก จนเก็บน้ าตอนกลางได้ รวมไปถึง เขื่อนอีก  2 แห่ง คือ บ้านล านัง ต าบลไผ่ท่าโพ อ าเภอโพธิ์
ประทับช้าง และ เขื่อนท้ายน้ า ที่ต าบลบางลาย อ าเภอบึงนาราง ที่อยู่ระหว่างการพลักดันอนุมัติโครงการ เพ่ือแก้ปัญหา
แม่น้ ายมทั้งระบบในจังหวัดพิจิตร รวมถึงด้านคมนาคม เส้นทางการเดินทาง ถนนสายหลักเอเชีย สาย  11 ตากฟ้า –วัง
ทอง ที่จะมีโครงการขยายเป็น 4 ช่องจราจร 

ด้านปัญหาสุขภาพ ประชาชน ทั้ง เยาวชน ผู้สูงอายุ ที่ได้ท าโครงการต่อเนื่อง จัดตั้งวิทยาลัยผู้สูงอายุ   ครอบคลุม 
ทั้ง 12 อ าเภอของจังหวัดพิจิตร จนจบหลักสูตร มาแล้ว  4 รุ่น รวมถึง โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่และสุขภาพ ของผู้
พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ โดยการซ่อมแซมบ้านเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ขยายการศึกษาของเยาวชนด้วยการถ่าย
โอนโรงเรียน มาอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เพ่ือเด็กยากไร้ ใน พ้ืนที่เดินทางเข้ามาศึกษาในเมือง และ
พัฒนาด้านสุขภาพ ด้านกีฬาให้กับประชาชน และ เยาวชน เพ่ือห่างไกลยาเสพติด 

อีกผลงานที่เห็นประจักษ์ต่อสายตาประชาชน ทั้ง 12 อ าเภอของเมืองพิจิตร คือการป้องกัน ไวรัสโควิด-19  ที่ต่าง
น าเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน เกษตรกรชาวสวน ป้องกันจังหวัดพิจิตร ใช้ระยะเวลา
กว่า 7 เดือน ป้องกัน ท าความสะอาดวัดกว่า  469 วัด และ โรงเรียน ให้ปลอดจากโควิด จนเป็นจังหวัดสี
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ขาว 1 ใน 9 จังหวัดของประเทศไทยที่ปลอดจากเชื้อ จนได้รับฉายา อัศวิน  “ชุดสีขาวปลอดเชื้อโควิด”และอีกหลาย
ผลงานที่เข้าถึงประชาชน แบบติดดิน 

ส่วนผู้สมัคร รายอ่ืน ที่เข้ารวมวงท้าชิง คือ หมายเลข 3  นายวิเชียรเธียรชัยพงษ์ ทีมศิษย์หลวงพ่อเพชร อดีต
ผู้สมัคร นายก อบจ.เป็นเจ้าของธุรกิจห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ยังคงลงชิงต าแหน่งซึ่งใช้
นโยบาย 1  สร้างโอกาส เสนอโครงการ ขอรับการสนับสนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร  2 พิจิตรเมือง
อัจฉริยะ  จัดตั้งศูนย์ข้อมูล ดาต้า  วางโครงสร้างระบบสาธารณูปโภค 3 พิจิตร ยั่งยืน ท าโครงการสอดคล้องกับวิถีชุมชน 
โปร่งใสและตรวจสอบได้     

หมายเลข 4 นายมาโนช วัฒนประสิทธิ์  จากทีมก้าวหน้าพิจิตร ซึ่งเป็น อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิจิตร เขต อ าเภอทับคล้อ ที่ ทางกลุ่มก้าวหน้าสนับสนุนการลงชิงต าแหน่ง และหมายเลข 5 นางพัฒนียามูลละ ผู้สมัคร 
ทีมอิสระ 

ซึ่งการแข่งขัน จากทั้ง หมด 5 ราย คาดว่า จะเหลือเพียง 2 รายจากการวิเคราะห์ ของคอการเมือง ระหว่างผู้ท้าชิง 
ฝ่ายมุมแดง  พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ หรือ ผู้ก ากับกบ ทีมพัฒนาจังหวัดพิจิตร หมายเลข  1  กับ  มุมน้ าเงิน 
หมายเลข 2  นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ์  ทีมเรารักพิจิตร ที่ทั้ง 2 คนน่าจะแลกหมัด ท่ามกลางโปรโมเตอร์  และกอง
เชียร์  ที่ต่างมีดี ทั้งคู่ อยู่ที่กรรมการจัดการแข่งขัน คือ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะห้ามการเล่นนอกเกมในการเลือกตั้ง
ในครั้งนี้ได้หรือไม ่และตัดสิน ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันขึ้นชก ชิงต าแหน่งนายกเมืองชาละวันแห่งนี้ 

อุทัย กลัดแก้ว    
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/534335 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/local/534335
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26 พ.ย. 2563 05:01 น. 

เอาไงเอากัน 
 

 
 

หลังจากใช้เวลา 3 สัปดาห์ ก าหนด รูปแบบคณะกรรมการสมานฉันท์ เพ่ือแก้ไขวิกฤติขัดแย้งของคนไทย 2 
กลุ่มไม่ให้ลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามกลางเมือง ล่าสุด โฉมหน้าคณะกรรมการสมานฉันท์ชุดแรก จ านวน 21 
คน ได้คลอดออกมาอย่างเป็นทางการ  “แม่ลูกจันทร”์ กราบเรียนว่าคณะกรรมการสมานฉันท์ชุดใหม่ ที่จะเป็นผู้ผลักดัน
ให้เกิดความปรองดอง 21 คน จะมีองค์ประกอบเป็น 7 ส่วน ดังนี้คือ... 
1, ผู้แทนฝ่ายผู้ชุมนุมม็อบคณะราษฎร จ านวน 2 คน 
2, ผู้แทนกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลลุงตู่ จ านวน 2 คน 
3, ผู้แทนรัฐบาลนายกฯลุงตู่ จ านวน 2 คน 
4, ผู้แทน ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล จ านวน 2 คน 
5, ผู้แทน ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน จ านวน 2 คน 
6, ผู้แทน ส.ว.ลากตั้ง จ านวน 2 คน 
7, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ได้แก่... 
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอชื่อ 3 คน, ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่งชื่อมา 1 คน, ที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ส่งชื่อมาอีก 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการสร้างความ
ปรองดองอีก 4 คน (ใครเป็นผู้เสนอชื่อยังไม่มีความชัดเจน) “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าขั้นต่อไปคือให้ทุกฝ่ายรีบส่งชื่อผู้แทนแต่
ละกลุ่มให้ครบตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ เพ่ือ จะประชุมเลือกตั้งประธานและเริ่มกระบวนการแสวงหาแนวทางสมานฉันท์ 
โดยเร็ว!! อ้อ...ยังมีคณะกรรมการสมานฉันท์ชุด 2 ที่ได้ทาบทามอดีตนายกฯ 5 คน ซึ่งจะมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างไร 
(ยังไม่มีความชัดเจนเช่นกัน) “แม่ลูกจันทร์” ชื่นชมความตั้งใจดีของ “ประธานรัฐสภา ชวน หลีกภัย” ที่เป็นหัวเรี่ยวหัว
แรงผลักดันให้มีคณะกรรมการสมานฉันท์ เพ่ือยุติความขัดแย้งแนวทางสันติวิธี 

ถึงแม้สุดท้ายปลายทางจะไม่ สามารถสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม เพราะ... 
1, ความปรองดองจะเกิดขึ้นได ้คู่ขัดแย้งทุกฝ่ายต้องร่วมเวทีเจรจา 
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2, ความปรองดองจะเกิดขึ้นได ้เมื่อต้นเหตุของความขัดแย้งได้รับการแก้ไขอย่างจริงใจ โปร่งใสและเป็นธรรม 
3, คณะกรรมการสมานฉันท ์ต้องเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบารมีที่ทุกฝ่ายยอมรับให้ความไว้วางใจ และ 
ส าคัญที่สุด ต้องมีความเป็น กลาง!! 
หมายเหตุ “แม่ลูกจันทร”์ มีข้อเสนอเพ่ิมเติมอีก 4 ประเด็น 
1, ประธานชวน คนเดียวเท่านั้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับหน้าเสื่อเป็นประธานคณะกรรมการปรองดอง 
2, ตัวแทนจากท่ีประชุมอธิการบดี 5 คน เยอะเกินไป 
ควรตัดให้เหลือแค่ 3 คน 
3, เพ่ิมโควตาผู้เชี่ยวชาญด้านสันติวิธีจาก 4 คน เป็น 6 คน 
4, อดีตนายกฯ 5 คนที่ทาบทามไว้แล้วควรร่วมอยู่ในคณะกรรมการสมานฉันท์ชุดนี้เพ่ือให้มีคณะกรรมการเพียงชุดเดียว 
จะช่วยเพ่ิมน้ าหนักคณะกรรมการสมานฉันท์ให้แข็งโป๊กแน่นปึ้กอีกหลายเท่าตัว  ขออภัย...เห็นแล้วอดแหยมไม่ได้ ต้อง
เอาซะหน่อยแก้เซ็ง. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1983099 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1983099
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26 พฤศจิกายน 2563  

ปลายทางสู่ 'สมานฉันท์' ถึงเวลาทุกฝ่าย 'ลดเพดาน' 
 

 

  
โครงสร้างของคณะกรรมการสมายฉันท์ได้ปรากฎสู่สาธารณะแล้ว ภายใต้ค าถามที่ว่าจะเป็นทางออกให้กับปัญหาหรือ
ทางออกสู่ปัญหา ในเมื่อแต่ละฝ่ายยังไม่ยอมลดเพดาน 

โครงสร้างของคณะกรรมการสมานฉันท์  เพ่ือทางทางออกของความขัดแย้งในสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน 
ตามท่ีรัฐสภา ระดมความคิด และ “ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร” เป็นผู้อาสาพิจารณารูปแบบ ได้มีข้อสรุป
ออกมาแล้ว ดังนี้ 

คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลไม่เกิน 21 คน ซึ่งมาจากตัวแทน 7 ฝ่าย ประกอบด้วย 1.ผู้แทนรัฐบาล 2 คน
, 2.ผู้แทนส.ส. ฝ่ายรัฐบาล 2 คน, 3.ผู้แทนส.ส.ฝ่ายค้าน 2 คน, 4.ผู้แทนส.ว. 2 คน, 5.ผู้แทนฝ่ายชุมนุม 2 คน, 6.ผู้แทน
ฝ่ายอ่ืนๆ 2 คน และ 7.ฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน มาจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ 3 คน, ที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ เสนอชื่อ 1 คน, ที่ประชุมคณะกรรมการอธิบการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
เสนอชื่อ 1 คน, ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการปรองดองสมานฉันท์ซึ่งกรรมการเลือกด้วยมติ 2 ใน 3 จ านวน 4 
คน 

นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดทางหนีทีไล่หากมีกรรมการไม่ครบตามจ านวนด้วยการระบุว่า “ในกรณีองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการไม่ครบถ้วน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ให้กรรการเท่าท่ีมีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปได้” เพ่ือแก้ปัญหากรณีทีตัวแทน
จากบางฝ่ายอาจไม่ส่งใครเข้าร่วม โดยเฉพาะฝ่ายผู้ชุมนุม ที่ก่อนหน้านั้น “คณะราษฎร63” แถลงปฏิเสธเข้าร่วมวง
สมานฉันท์ปรองดอง เพราะเง่ือนไขเดียวที่พวกเขาต้องการ คือ ให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องปฏิบัติ ตาม 3  ข้อเรียกร้อง คือ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกจากต าแหน่งผู้น าคณะรัฐบาล , แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม และปฏิรูป
สถาบัน  

โครงสร้างกรรมการสมานฉันท์ ที่ถูกเซ็ตไว้ เหมือนกับการตั้งไข่ ความปรองดองในยุค2020  แต่คอ
การเมือง ฟันธงไว้ว่า ไม่มีทางท่ีน าไปสู่ความปรองดอง สมานฉันท์ หรือหาทางออกให้กับ ปัญหาชุมนุมทางการเมือง
ปัจจุบันได้  เพราะ “เพดาน” ของทั้ง 2 ฝ่ัง คือ “ฝ่ังม็อบ” และ “ฝั่งรัฐบาล” อยู่สูงเกินจะนั่งลงคุยกัน   

แม้รัฐบาล พยายามจะหาทางคลี่คลาย ทั้งยอมรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ แต่ม็อบเองยัง
ยกระดับข้อเรียกร้องที่ “ขั้วผู้มีอ านาจ” ยากจะรับ เช่น การก าหนดเนื้อหา ในหมวดว่าด้วยบททั่วไป และหมวดสถาบัน
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พระมหากษัตริย์ หรือ ข้อเรียกร้อง ให้เปลี่ยนตัว “นายกรัฐมนตรี” เอาคนที่ไม่ใช่ “พล.อ.ประยุทธ์” แต่คนที่มาแทนนั้น 
ต้องมาโดยระบบสภาฯ มาโดยระบบตัวแทนของประชาชน 

ขณะที่กองหนุนของทั้ง 2 ฝั่ง ที่ถูกเสนอให้ส่งตัวแทนเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็น "ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ที่สนับสนุนบาง
ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม”, ส.ส.พรรครัฐบาล โดยเฉพาะ พรรคพลังประชารัฐ -ส.ว. ที่สนับสนุน “รัฐบาล” ต่างมีผลลัพท์
ที่ต้องการคนละแบบ  อย่างฝ่ายค้าน ต้องการให้ “พล.อ.ประยุทธ์” ประกาศชัดว่าจะยอมรับข้อเสนอของคณะกรรมการ
สมานฉันท์ ไม่ว่าจะมีข้อเสนอใดก็ตาม ท าให้เกิดความาระแวงจาก “ฝ่ายรัฐบาล” ที่มีบทบาทพิทักษ์อ านาจ ว่า ความ
ต้องการของฝ่ายค้าน คือ การล้างขั้วอ านาจ 

ด้วยเหตุนี้การหวังผลที่เลิศหรู ต่อผลงานคณะกรรมการสมานฉันท์นั้นแทบเป็นไปไม่ได้ หาก คู่ขัดแย้ง ไม่
ยอมลดเพดาน ขณะที่ฝ่ายสนับสนุนไม่ยอมถอยออกจากผลประโยชน์ที่ตนได้รับ ผนวกกับการไม่ก าหนดผลบังคับใช้
ของข้อเสนอคณะกรรมการสมานฉันท์ที่จะมีขึ้นในอนาคตเอาไว้ ยิ่งเป็นการตอกย้ าว่าการสร้างความปรองดอง
อาจจะล้มเหลวตั้งแต่ต้น เพราะปัญหาน้ าตื้นตรงนี้ 

ที่ส าคัญแม้ในคณะกรรมการสมานฉันท์ จะออกแบบให้มีคนกลาง ทั้งที่มาจากการคัด เลือกของฝ่ายวิชาการ-
ฝ่ายผู้มีประสบการณ์ด้านความปรองดอง  แต่ยังมีความยาก หากตัวละครหลักของเรื่องไม่ยอมลดลาวาศอก หรือ ไม่
ยอมลดความต้องการของตนเอง เพ่ือหาจุดร่วมที่เดินหน้าไปด้วยกันได้ 

ไม่เพียงเท่านี้ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการหาคนมาเป็นกรรมการก็ยากไม่แพ้กัน เพราะแน่นอนว่าคงไม่มีใคร
ยากเข้ามาเปลืองตัว ทั้งนี้ มีตัวอย่างให้เห็นจาก 'คณิต ณ นคร' แล้วเมื่อครั้งท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือความปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ซึ่งมีข้อเสนอส าหรับกระบวนการยุติธรรมในระยะ
เปลี่ยนผ่านที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาและได้รับการยอมรับจากภาควิชาการ แต่กลับถูกคัดค้านจากฝ่าย
การเมืองจนท าให้ข้อเสนอดีๆถูกทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย 

ในท้ายสุดอาจเป็นไปอย่างท่ี คอการเมืองวิเคราะห์ไว้ว่า "การเปิดประตูปรองดองรอบนี้ ท าได้แค่ เปิดประตู 
เพื่อเข้าไปเจอทางตัน ในวังวนของความขัดแย้ง" เท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909649 
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