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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 27  พฤศจิกายน 2563 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
เปิดขั้นตอน แจ้งเหตุ ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 12 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ตรวจสอบผู้มีสิทธิ 'เลือกตั้งท้องถิ่น' เช็คสิทธิ์ผ่านออนไลน์ ท าได้ง่ายๆ 
อ่านที่นี่! 

13 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ ผู้ว่าฯ ติวเข้ม 'ขรก.-ก านัน-ผญบ.' วางตัวเป็นกลาง 17 
4 มติชนออนไลน์ จับตาพิเศษเลือกนายก อบจ. 3 จว. ใต้ บช.ก.ส่ง ‘คอมมานโด-หนุมาน’ 

กวาดล้างซุ้มมือปืน ฮาร์ดคอร์ 
18 

5 แนวหน้าออนไลน์ ต ารวจคุมเข้ม 3 จว.ใต้ เลือกตั้ง อบจ.ส่อเดือด 19 
6 แนวหน้าออนไลน์ 'ชินวรณ์'ให้ก าลังใจ'ผบช.ก.'ลุยปราบผู้มีอิทธิพลช่วงเลือกตั้งท้องถิ่น 20 
7 สยามรัฐออนไลน์ "ชินวรณ์" ให้ก าลังใจ ผบช.ก.ปราบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ช่วงเลือกตั้ง

ท้องถิ่น 
21 

8 สยามรัฐออนไลน์ "นครตรัง" เปิดบริการท าบัตรประชาชนวันหยุดรับเลือกตั้ง อบจ. 22 
9 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ จัดเต็ม “ทวีศักดิ”์ อดีต ส.ส.เพ่ือไทยช่วยผู้สมัครหาเสียง ส.อบจ.

เพชรบูรณ์ 
23 

10 บ้านเมืองออนไลน์ คึกคัก! หาเสียงชิงนายก อบจ.อ านาจเจริญ "สว่าง" ชูนโยบาย 3 ดี 
คนดี เศรษฐกิจดี บ้านเมืองดี 

24 

11 INNNews ออนไลน์ พท.เพชรบูรณ์หนุนผู้สมัคร ส.อบจ.เต็มพิกัด 26 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ ธนาธร" เดินสายอีสานเปิดเวทีปราศรัย "หนองบัวล าภู" 27 
13 มติชนออนไลน์ ‘เสด็จพ่ีพร้อมพงศ’์ ช่วย ‘ส.ว.ก๊อง-ปูน’ ขอคะแนนเสียงสันก าแพง 

แฟนคลับแห่เซลฟี่คึกคัก 
29 

14 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ช่อ' น าทีมก้าวหน้าช่วยหาเสียงชิงนายก อบจ.เมืองโอ่ง 30 
15 แนวหน้าออนไลน์ 'สมประสงค์' เดินเท้าถึงประตูบ้านขอคะแนนเสียงชูนโยบาย 

ด้านสาธารณสุข 
31 

16 สยามรัฐออนไลน์ "ช่อ" ลุยอุบลราชธานี "หนุน เชษฐา" ชิงนายก อบจ.อุบลราชธานี 32 
17 สยามรัฐออนไลน์ "ปิยบุตร" เยือน "ร้อยเอ็ด" หนุน "สถาพร ว่องสัธนพงษ์" เล็งออกแบบ

นโยบายน้ าเพ่ือเกษตรกร 
33 

18 บ้านเมืองออนไลน์ ศ.มธ.ผิดหวังไร้เงา "ลุงชาญ" ร่วมเวทีเสวนานายก อบจ.ปทุม 
"ค ารณวิทย์" ชู 11 นโยบาย 

35 
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รู้
วั
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
19 แนวหน้าออนไลน์ 'เสี่ยปู' ขออาสาท างานการเมืองลงชิง ส.อบจ.ชลบุรีเขต 4 พลูตา

หลวง-แสมสาร 
37 

20 INNNews ออนไลน์ กกต.โคราชเผยเลือกตั้ง อบจ.ยังไม่มีร้องเรียน 38 
21 แนวหน้าออนไลน์ ชาวปทุมธานีหอบหลักฐานร้อง กกต.พบ ส.ส.สนับสนุนผู้สมัคร อบจ.

หาเสียง 
39 

22 บ้านเมืองออนไลน์ ร้อง กกต.หลังพบ สส.สนับสนุนผู้สมัครหาเสียง 40 
23 ไทยโพสต์ออนไลน์ เลือกตั้ง อบจ.วุ่น ผู้สมัครร้องเรียน ส.ส.ช่วยหาเสียง 41 
24 บ้านเมืองออนไลน์ “แน๊ว” ผู้สมัครก้าวหน้าโวย! “ธรรมนัส”ลงพื้นที่ถี่ เดือนเดียว 6 ครั้ง 43 
25 แนวหน้าออนไลน์ 'ทีมก้าวหน้า' พะเยาโวย 'ธรรมนัส' ลงพื้นที่ถ่ีเดือนเดียว 6 ครั้ง 

ร้อง กกต.ขอความเป็นธรรม 
44 

26 มติชนออนไลน์ ก้าวหน้า โวย ธรรมนัส ตรวจราชการจ.พะเยา บ่อยผิดปกติ 
เอ้ือน้องชายชิงเก้าอ้ี อบจ.? 

45 

27 แนวหน้าออนไลน์ ซื้อเสียงหนัก! ผู้สมัครนายก อบจ.'ทีมเรารักพิจิตร'จี้ กกต.กลาง ลง
พ้ืนที่เชือดไก่ให้ลิงดู 

46 

28 สยามรัฐออนไลน์ ท าลายป้ายหาเสียงกลุ่มเพ่ือนเนวิน เชื่อเป็นฝีมือกลุ่มวัยรุ่นคึกคะนอง 
ยันการเมืองในพ้ืนที่มีความสมานฉันท์ 

48 

29 คมชัดลึกออนไลน์ "อุตรดิตถ์" วัยรุ่นคะนองไล่ท าลายป้ายหาเสียง ส.อบจ.และนายก 
เตือนโทษถึงติดคุก 

49 

30 INNNews ออนไลน์ ป้ายหาเสียงคณะก้าวหน้าที่สัตหีบถูกท าลายอีกแล้ว 51 
31 แนวหน้าออนไลน์ เดือด! ป้ายหาเสียงคณะก้าวหน้าถูกท าลายอีกแล้ว วอน ตร.จับ 

เพ่ือเป็นคดีตัวอย่าง 
52 

32 แนวหน้าออนไลน์ มือมืดพังป้ายหาเสียง‘กลุ่มเพ่ือนเนวิน’ ผู้สมัครเชื่อฝีมือกลุ่มวัยรุ่นคึก
คะนอง ยันการเมืองในพ้ืนที่มีความสมานฉันท์ 

53 

33 แนวหน้าออนไลน์ ท้องถิ่นเล่นกันแรง ออกพังป้ายหาเสียง กลุ่มแปดริ้วโฉมใหม่ 54 
34 เนชั่นออนไลน์ คาดได้ คกก.สมานฉันท์ ส.ส.รัฐบาล-ครม. 2 ธ.ค.นี ้ 55 
35 มติชนออนไลน์ ‘สมชาย’ ไม่ขัด ส.ส.ร. เซ็ตซีโร่ ส.ว. ชี้หากตัดอ านาจโหวตนายกฯ 

ต้องถาม ปชช. 
56 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ รายงาน : สภาวะ ตั้งรับ ใน สมรภูมิ การเมือง ของ ทั้ง 2 ฝ่าย 57 
2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เปิดไทม์ไลน์ เลือกตั้งท้องถิ่น 63 58 
3 บ้านเมืองออนไลน์ ใกล้โค้งสุดท้าย เจาะประวัติ 3 ผู้สมัครตัวเต็ง ชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.

นครพนม 
59 

4 คมชัดลึกออนไลน์ เอกหอยใหญ่'ชุมพล' ปชป. ดวล 'ก านันศักดิ์' 61 
5 แนวหน้าออนไลน์ สกู๊ปพิเศษ : เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ.นครพนม ‘ก้าวหน้า-

นครพนม ร่วมใจ-เพ่ือไทย’ 
62 

6 เดลินิวส์อนไลน์ คึกคักสนามใหญ่เมืองปากเพรียว 8 คนขันอาสาขอรับใช้พ่ีน้องชาว
สระบุรี 

64 

7 คมชัดลึกออนไลน์ ส่องอีสาน "ธนาธร" ตีที่มั่น เพื่อไทยสะท้าน 66 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ พัฒนาท่องเที่ยว-ลดมลพิษ 67 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ คนรุ่นใหม่...ขันอาสา 68 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ ต้องการคนพร้อมเสียสละ 69 
11 ไทยรัฐออนไลน์ น ้าน้อยแพ้ไฟ 70 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ กก.สมานฉันท์กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ 71 
13 มติชนออนไลน์ สถานีคิดเลขที่ 12 : 50 สอสอพลอ 73 
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กกต.       

รู้
วั
น
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วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง น าคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง 
รุ่นที่ 11 (พตส.11) ศึกษาดูงานการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบลโคกกลอย ในพ้ืนที่บ้านนากลาง 
หมู่ที่ 9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ และได้ร่วมรับฟัง 
การบรรยายเรื่อง "การด าเนินโครงการนากลางสมาร์ทฟาร์ม สู่ความเข้มแข็งของชุมชน" โดยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านนากลาง หัวข้อ "ที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการขับเคลื่อนของ 
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในพ้ืนที่จังหวัดพังงา" โดยผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดพังงา หัวข้อ "การบริหารจัดการชุมชนมุ่งสู่ชุมชนประชาธิปไตย" โดยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 และคณะกรรมการ 
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบลโคกกลอย 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมศึกษาดูงานการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบลโคกกลอย 
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วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
นครสวรรค์ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมพบปะหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ โดยมี พ.ต.ปิยชาติ 
รุจิระชุณห์ ผู้ตรวจการ นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ นายดัมพ์ สุริโย ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดนครสวรรค์ และพนักงานร่วมประชุมด้วย 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครสวรรค์ 
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วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ พบปะหารือ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี และปัญหา อุปสรรค การด าเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี  โดยมี 
นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ นายส ารวม บุญล้น รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด อุทัยธานี ร่วมพบปะหารือด้วย ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
พบปะหารือผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล 
ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางสาวปิยนาฏ กลางพนม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ 
ให้การต้อนรับ 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรมัย์ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล 
ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและติดตาม  
การเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี โดยมี พ.ต.ต อุทัย บุญรอด ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี 
นางประพันธ์ตรี เกียรติบุตร รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี นายเรืองศักดิ์ 
วรหาญ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับเป็นอย่างด ี

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ร่วมประชุม 
คณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระ โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้ตรวจการ และผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการองค์กรอสิระ 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 - 18:38 น. 
เปิดขั้นตอน แจ้งเหตุ ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 
 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน กรณี การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีก าหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง
เวลา 17.00 น. เพียงวันเดียวเท่านั้น 
 ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เผยแพร่ข้อมูล การแจ้งเหตุ ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้ด าเนินการแจ้งเหตุ ดังนี้ 

 ให้แจ้งเหตุต่อ นายทะเบียนอ าเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
 โดยท าเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุ เลขประจ าตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน 
 ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง หรือ นับแต่วันเลือกตั้ง 
 โดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือ มอบหมายผู้อ่ืนไปยื่นแทน หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน 

สอบถามเพ่ิมเติม โทร 02-141-8888 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-560370 
 
 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-560370


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

13 

 

 
 
26 พฤศจิกายน 2563  
ตรวจสอบผู้มีสิทธิ 'เลือกตั้งท้องถิ่น' เช็คสิทธิ์ผ่านออนไลน์ ท าได้ง่ายๆ อ่านที่นี่! 
 

 
  
นับถอยหลัง "เลือกตั้งท้องถิ่น" 20 ธ.ค. 2563 ชวนอ่าน 5 เรื่องต้องรู้! พร้อมเปิดวิธี "เช็คสิทธิ์" ท าง่ายๆ ผ่าน
ออนไลน์ เช็คที่นี่! 
 นับถอยหลังอีกไม่ถึง 1 เดือน คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งถือว่ามี
ความส าคัญมากต่อการพัฒนาระดับจังหวัด หลังจากประเทศไทยไม่มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนาน 7 ปีแล้ว 
ส าหรับก าหนดวันดีเดย์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก าหนดจัดการเลือกตั้งสมาชิกนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (นายก อบจ.) และ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สภา อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 
08.00-17.00 น. 
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเตรียมหลักฐานส าคัญ ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หรือบัตร
หรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน เช่น  บัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ, ใบขับข่ี และหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
แต่ก่อนจะเข้าคูหาเลือกผู้แทนมาพัฒนาจังหวัดตัวเองวันที่ 20 ธันวาคม กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ขอพาทุกคนไปอ่าน 5 
เรื่องท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องรู้ ดังต่อไปนี้ 
  

 1. วิธีเช็คสิทธิ์เลือกตั้งทางออนไลน์ 
กกต. เปิดเว็บไซต์ให้สามารถตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ. และ สภา อบจ. ได้แล้ว เพียงแค่มีผู้สิทธิ์เลือกตั้งกรอก
เลขบัตรประชาชน 13 หลักในการค้นหาผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สภา อบจ.) ได้
ที ่https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/  

 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909675?ant=
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
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เมื่อกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักแล้ว จะปรากฏหน้าต่างขนาดเล็กที่ระบุข้อมูลต่าง ๆ เช่น  ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ประเภทการเลือกตั้ง วันที่เลือกตั้ง (20 ธันวาคม) เขตและหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และล าดับในบัญชีรายช่ือ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตตัวเอง 
 

 
  

 2. ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้า-เลือกตั้งนอกเขต 
ในการเลือกตั้งท้องถิ่น กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
เหมือนกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ดังนั้น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะ
สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา  ถึงเวลา 17.00 
นาฬิกา เพียงวันเดียวเท่านั้น 
 

 3. เตรียมพร้อมก่อนเลือกตั้งอย่างไร 
เมื่อการเลือกตั้งท้องถิ่นจัดขึ้นเพียงวันเดียว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสัญชาติไทยซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี ณ วันเลือกตั้ง และมี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง จึงควรเตรียมความ
พร้อมแต่เนิ่น ๆ ดังนี้ 
 - ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ที่ว่าการ
อ าเภอ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง และก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อย
กว่า 15 วัน ให้ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน 
 - การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านของ
ตนไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัย
อยู่จริงให้ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพ่ือขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ พร้อมน าส าเนาทะเบียนบ้าน
และบัตรประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย 
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 4. แอพข้อมูลพื้นฐาน-แจ้งเหตุทุจริต 
กกต. ได้ท าแอพพลิเคชั่น "ฉลาดเลือก" (Smart Vote) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับข้อมูลผู้สมัคร พรรคการเมือง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ส.ส. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ระบบแอนดรอยด ์และ ระบบ iOS 
 

 
 
 นอกจากนี้ หากพบเห็นเหตุทุจริตหรือการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง สามารถแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น "ตา
สับปะรด" ที่ใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยผู้ใช้งานสามารถรายงานสถานการณ์ได้
ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง หรือวิดีโอ ผ่านทางแอพนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
- รายงานสถานการณ์ทั่วไป/แจ้งข่าวทุจริตการออกเสียง 
- เพ่ิมช่องทางในการรายงานสถานการณ์/แจ้งข่าวการทุจริต 
- เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องปรามการทุจริต 

 
 
ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอพ สับปะรด เพ่ือร่วมสอดส่องการทุจริตเลือกตั้งได้ที่นี่ ระบบแอดรอยด์ และ ระบบ iOS  
  
5. แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ-ถ้าไม่แจ้งจะเสียอะไร 
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยท าเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุ
เลขประจ าตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่
วันเลือกตั้ง 
 ส าหรับเกณฑ์การนับวันหน้า 7 หลัง 7 ของ กกต.นั้น แบ่งเป็นระหว่างวันที่ 13-19 ธ.ค. (หน้า) และ 
21-27 ธ.ค. (หลัง) 
 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน โดยในกรณีแจ้งทางไปรษณีย์ ให้นับตามวันที่แสตมป์หน้าซองจดหมาย 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C%20%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20https:/play.google.com/store/apps/details?id=com.smartvote%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20iOS%20%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th
https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th
https://play.google.com/store/apps/details?id=ect.pineapple&hl=th
https://apps.apple.com/th/app/id1060014842?l=th
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 ส าหรับเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ รวมไปถึง มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพ้ืนที่
ห่างไกล, เจ็บป่วย, เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้, เดินทางออก
นอกราชอาณาจักร, มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นท่ี กกต. ก าหนด 
 กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ีหน่วยเลือกตั้งท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ 
อย่างไรก็ตาม หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจ ากัดสิทธิทางการเมืองบางอย่าง เช่น 
- สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น (ส.ถ.) หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ผ.ถ.) หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. 
- ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
- ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 
 ส าหรับการถูกจ ากัดสิทธิเหล่านี้ก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง และเมื่อครบ 2 ปีแล้ว ผู้
เลือกตั้งก็จะได้สิทธิเหล่านั้นกลับคืน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909776 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909776
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ศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. 
ผู้ว่าฯ ติวเข้ม 'ขรก.-ก านัน-ผญบ.' วางตัวเป็นกลาง 
ผู้ว่าฯ นครปฐม มอบนโยบายและข้อสั่งการให้กับหัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 7 อ าเภอ 
โดยเน้นย้ าจะต้องวางตัวให้เป็นกลาง 
 

 
 
 ที่หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและข้อสั่งการให้กับหัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 7 อ าเภอ โดยเน้นย้ าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องวางตัวให้เป็นกลาง เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งที่
อาจจะเกิดข้ึนในชุมชน รวมถึงปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ โดยเฉพาะการเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิก อบจ.ที่จะมีการ
เลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค. 63 
 ผวจ.นครปฐม กล่าวว่า กฎหมายใหม่ที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ ข้อห้ามหรือการกระท าต่าง ๆ ที่เป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เช่น กรณีปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ กระท าการใด ๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่และ
อ านาจ อันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือด าเนินการใด ๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอ านาจสั่งให้ยุติ หรือระงับการกระท านั้นได้ แต่หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่ ส านักงาน กกต.นครปฐม โทรศัพท์ 0-3434-0071 ถึง 4 หรือที่ สายด่วน กกต. 1444. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/809249 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/regional/809249
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วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 - 13:14 น. 
จับตาพิเศษเลือกนายก อบจ. 3 จว. ใต้ บช.ก.ส่ง ‘คอมมานโด-หนุมาน’ กวาดล้างซุ้มมือปืน ฮาร์ดคอร์ 
 

 
 
ผบช.ก.ส่งคอมมานโด หนุมาน ลงภาคใต้ก่อนเลือกตั้ง อบจ. จับตาพิเศษ นครศรีฯ-สุราษฎร์-พัทลุง กวาดล้างซุ้ม
มือปืน ฮาร์ดคอร์ 
 พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) กล่าวถึงกรณี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้ง
ยอดสุข ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้สั่งให้กวาดล้างผู้มีอิทธิพล ซุ้มมือปืนรับจ้าง ก่อนการเลือกตั้งนาย ก 
อบจ.และ ส.อบจ.ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ว่าจากการข่าวรับทราบข้อมูลว่า บางพ้ืนที่ซุ้มมือปืนเริ่มมีความเคลื่อนไหว ซึ่ง 
ผบ.ตร.ก าชับว่าดูแลให้ดีอย่าให้มีเหตุ 
 พล.ต.ท.ต่อศักดิ์กล่าวอีกว่า ได้ดูสถิติและแผนประทุษกรรมของกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งเวลามี
การเลือกตั้งแล้วข่มขู่ยิงหัวคะแนน ซึ่งมีจังหวัดทางภาคใต้ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือ จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี 
และ จ.พัทลุง โดยได้ส่งต ารวจจากกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (บก.ปพ.) ท างานร่วมกับทีมหนุมานกองปราบปราม 
ลงพ้ืนที่ช่วงหาเสียงเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มซุ้มมือปืน และกลุ่มฮาร์ดคอร์ หากหลักฐานข้อมูลชัดเจนก็ด าเนินการ
กวาดล้างทั้งซุ้ม ถ้าปล่อยไว้คนพวกนี้จ้องแต่จะยิงผู้บริสุทธิ์ไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยเฉพาะจังหวัดเล็กๆ ในพ้ืนที่ภาคใต้ 
ผู้มีอิทธิพลรู้จักต ารวจเกินครึ่งเมือง เวลาต ารวจจะขยับอะไรรู้ก่อนทุกที 
 พล.ต.ท.ต่อศักดิ์กล่าวด้วยว่า ต้นเดือนธันวาคมจะมีการเข้าค้นเป้าหมายที่เราคิดว่าเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพล 
เป็นการป้องกันไว้ก่อน ทั้งนี้ พอเราออกนโยบายให้หน่วยปฏิบัติลงไปในพื้นที่เขาก็ระวังตัวกัน มีบางจังหวัดที่ผู้มีอิทธิพล
พยายามติดต่อเข้ามาพูดคุยว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซุ้มมือปืน ตนก็ตอบกลับไปว่า อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุต้องโดน
ยกทั้งซุ้ม อย่าให้มีเหตุ ไปว่ากันในเรื่องดูแลพ่ีน้องประชาชน ไม่ใช่การมาเอาชีวิตกัน มันไม่ถูกต้อง แล้วพ่ีน้องประชาชน
จะไปยืนอยู่ตรงไหน ขอให้ไปแข่งกันช่วยเหลือประชาชน มันเป็นเรื่องงานมวลชน ไม่ใช่มาข่มขู่กันจนได้มาปกครอง
ท้องถิ่น แล้วความเจริญจะมาจากที่ไหน มันไม่ได้มาจากการทุ่มเทความรักให้กับประชาชนในพ้ืนที่ แต่ข่มขู่เอาชีวิตคน 
แล้วไปครอบง าการจัดซื้อจัดจ้าง รับเหมาก่อสร้างที่มีผลประโยชน์กัน แบบนี้ยอมไม่ได้ 
 “ใกล้เลือกตั้งเสร็จ ผมจะน าก าลังลงไปในพื้นที่ที่มีการข่าวว่าจะรุนแรง ไม่ให้ขยับเลย มันต้องท าก่อน 
ระหว่าง และหลังเลือกตั้ง เราต้องลงไปก่อนเป็นการป้องกันว่าเอาจริง ผมเป็นหน่วยเสริมท้องท่ีบางจังหวัดที่รุนแรง
เอาไม่อยู่ ไปให้การสนับสนุน เราเป็นส่วนกลางลงไปมันเหมือนทัพหลวง พอลงไปแล้วทุกอย่างต้องนิ่ง” ผบช.ก.
กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2459215 
 
 

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2459215
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วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
ต ารวจคุมเข้ม 3 จว.ใต้ เลือกตั้ง อบจ.ส่อเดือด 
 

 
 
กกต.เปิดเว็บไซต์ ตรวจเช็คสิทธิเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศด้าน ผบช.ก.ส่งคอมมานโด บก.ปพ. -หน่วยหนุมาน กอง
ปราบฯลงพ้ืนที่ จับตาพิเศษเมืองคอน-สุราษฎร์ฯ-พัทลุง กวาดล้างซุ้มมือปืน-ผู้มีอิทธิพล 
 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) 
ก าหนดจัดการเลือกตั้งสมาชิกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.) และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ส.อบจ.) พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ เวลา 08.00-17.00 น.โดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและ
การเลือกตั้งนอกเขต ว่า ทาง กกต.ได้เปิดเว็บไซต์ให้ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.และส.อบจ.ได้แล้วที่เว็บไซต์
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในเว็บไซต์
ดังกล่าว 
 ด้าน พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก.กล่าวถึงการกวาดล้างผู้มีอิทธิพล ซุ้มมือปืนรับจ้าง ก่อนการเลือกตั้ง
นายกอบจ. และส.อบจ.ว่าจากการข่าวรับทราบข้อมูลว่าบางพ้ืนที่ซุ้มมือปืนเริ่มมีความเคลื่อนไหว ซึ่งทางพล.ต.อ.สุวัฒน์ 
แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ก าชับให้ดูแลพ้ืนที่ให้ดีอย่าให้มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น โดยขณะนี้มีพ้ืนที่ซึ่งต้องจับตา เป็นพิเศษคือ จ.
นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี และจ.พัทลุง จึงส่งต ารวจหน่วยคอมมานโด กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ(บก.ปพ.) 
ร่วมกับทีมหนุมานกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ลงพ้ืนที่เฝ้าจับตาดูความเคลื่อนไหวของซุ้มมือปืน และกลุ่มฮาร์ด
คอร์ หากมีหลักฐานและข้อมูลที่ชัดเจนก็จะกวาดล้างทั้งซุ้ม โดยเฉพาะบางพ้ืนที่ผู้มีอิทธิพลรู้จักกับต ารวจเกินครึ่ง เวลา
ต ารวจจะขยับอะไรก็รู้ก่อน 
 ผบช.ก.กล่าวต่อว่า ในต้นเดือนธันวาคมนี้ จะเข้าตรวจค้นเป้าหมายกลุ่มผู้มีอิทธิพล เพ่ือเป็นการป้องกันไว้
ก่อน เมื่อเรามีนโยบายลงไปเขาก็ระวังตัวกัน มีบางจังหวัดที่ผู้มีอิทธิพลพยายามติดต่อเข้ามาพูดคุย ว่าเขาไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับซุ้มมือปืน ตนก็ตอบไปว่าหากมีเหตุหรือซุ้มมือปืนใดขยับ ก็จะจัดการทั้งซุ้ม อย่าให้มีเหตุ ขอให้ไปว่ากันใน
เรื่องการดูแลพี่น้องประชาชน ไม่ใช่มาเอาชีวิตกัน มันไม่ถูกต้อง 
 “ขอให้ไปแข่งกันช่วยเหลือประชาชน มันเป็นเรื่องงานมวลชน ไม่ใช่มาข่มขู่กันจนได้มาปกครอง แล้วความ
เจริญจะมาจากที่ไหน การข่มขู่เอาชีวิตคน แล้วไปครอบง าเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง รับเหมาก่อสร้างที่มีผลประโยชน์กัน 
แบบนี้ผมยอมไม่ได้” พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ กล่าวและว่า ตนจะน าก าลังลงไปในพ้ืนที่ซึ่งมีข่าวว่าจะมีความรุนแรง ก็จะไม่ให้
ขยับเลย ต้องท าท้ังก่อน ระหว่าง และหลังการเลือกตั้ง เพ่ือให้เห็นว่าเราเอาจริง เราเป็นหน่วยเสริมท้องที่ ถ้าบางจังหวัด
รุนแรงเอาไม่อยู่ เราก็ไปให้การสนับสนุน 
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อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/534667 
 
 
 
วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 11.51 น. 
'ชินวรณ์'ให้ก าลังใจ'ผบช.ก.'ลุยปราบผู้มีอิทธิพลช่วงเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 
"ชินวรณ์"ให้ก าลังใจ"ผบช.ก."ปราบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ช่วงเลือกตั้งท้องถิ่น แนะตั้งศูนย์ให้ปชช.ร่วมเป็นหูเป็นตา 
 เมื่อเวลา 11.20 น.วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่รัฐสภา นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช 
พรรคประชาธิปัตย์ และกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ พ.ศ. ....  กล่าวถึงกรณีที่ 
พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) ระบุว่า พล.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบช.น.ระบุให้
จัดการกับผู้มีอิทธิพลก่อนการเลือกตั้ง อบจ.และ ส.จ.โดยมุ่งเน้นไปท่ี จ.นครศรีธรรมราช , จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.พัทลุง 
ตนในฐานะ ส.ส.นครศรีธรรมราช ขณะนี้เริ่มที่กระแสข่าวว่ามีการใช้อิทธิพลในพ้ืนที่ และไม่ได้ด าเนินการตาม ม.34 ใน
การเลือกตั้งที่จะเกิดข้ึน ตนจึงอยากเป็นก าลังใจให้ ผบช.ก. 
 พร้อมกับนี้ อยากให้ตั้งศูนย์ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยให้ท่านแจ้งเบอร์
โทรศัพท์หรือช่องทางการติดต่อให้ประชาชนไว้ด้วย เพราะขณะนี้มีการข่มขู่คุกคาม และไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนร่วมกันรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญ "ร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส" ซึ่งการ
เลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์การรักความถูกต้องของพ่ีน้องชาวนครศรีธรรมราชอีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/534728 
 
  

https://www.naewna.com/local/534667
https://www.naewna.com/politic/534728
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27 พฤศจิกายน 2563 11:56 น.  
"ชินวรณ์" ให้ก าลังใจ ผบช.ก.ปราบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ช่วงเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 
"ชินวรณ์" ให้ก าลังใจผบช.ก.ปราบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ช่วงเลือกตั้งท้องถิ่น แนะตั้งศูนย์ให้ ปชช.ร่วมเป็นหูเป็นตา 
พร้อมเสนอกมธ.แก้รธน.ให้เผยแพร่การประชุมให้สื่อ - ปชช.ร่วมฟัง 
 เมื่อเวลา 11.20 น. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ และกรรมาธิการ 
(กมธ.) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ พ.ศ. ... กล่าวถึงกรณีที่พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการ
ต ารวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) ระบุว่าพล.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบช.น. ระบุให้จัดการกับผู้มีอิทธิพลก่อนการเลือกตั้ง
อบจ. และส.จ. โดยมุ่งเน้นไปที่ จ.นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และพัทลุง ตนในฐานะส.ส.นครศรีธรรมราช ขณะนี้เริ่ม
ที่กระแสข่าวว่ามีการใช้อิทธิพลในพ้ืนที่ และไม่ได้ด าเนินการตามม.34 ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ตนจึงอยากเป็น
ก าลังใจให้ผบช.ก. พร้อมกับอยากให้่ตั้งศูนย์ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยให้ท่านแจ้งเบอร์
โทรศัพท์หรือช่องทางการติดต่อให้ประชาชนไว้ด้วย เพราะขณะนี้มีการข่มขู่คุกคาม และไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนร่วมกันรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญ "ร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส" ซึ่งการ
เลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์การรักความถูกต้องของพ่ีน้องชาวนครศรีธรรมราชอีกครั้ง 
 นายชินวรณ์ กล่าวถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ตนได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่าการ
ประชุมของคณะกมธ.ชุดนี้ ควรมีการถ่ายทอดให้สื่อมวลชนได้รับชมเพ่ือความโปร่งใส และเพ่ือให้ประชาชนที่มีความ
สนใจเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ร่วมรับชมด้วย และอยากให้รัฐสภาใช้เพจหรือช่องทางใดก็ตามท่ีมีอยู่ เผยแพร่การ
ประชุมเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชนรับทราบด้วย 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/200320 
  

https://siamrath.co.th/n/200320
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201127/90bac6e829f38259d27a5df49bf46383f8d0152f5ba55ba43597a93ec8b601a2.jpg?itok=TlhBfKnp
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27 พฤศจิกายน 2563 10:40 น.   
"นครตรัง" เปิดบริการท าบัตรประชาชนวันหยุดรับเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครตรัง เปิดให้บริการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน ในวัน เสาร์ และ
วันหยุดราชการ เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง อบจ. 
 นายวัลลภ ช่วยบ ารุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลนครตรัง เปิดให้บริการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน ในวัน เสาร์ และวันหยุดราชการ เพ่ือสนับสนุน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ระหว่าง
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. และในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 วันเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 08.30 น. – 17.00 น. 
 “ทั้งนี้ กกต.ได้ก าหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งจังหวัดตรังมี 30 เขตเลือกตั้ง มี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ 30 คน เขตเลือกตั้งละ 1 คน ประกอบด้วย อ าเภอเมืองตรัง 7 เขต
เลือกตั้ง อ าเภอห้วยยอด 5 เขตเลือกตั้ง อ าเภอกันตัง 4 เขตเลือกตั้ง อ าเภอปะเหลียน 3 เขตเลือกตั้ง อ าเภอย่านตาขาว
3 เขตเลือกตั้ง อ าเภอนาโยง 2 เขตเลือกตั้ง อ าเภอวังวิเศษ 2 เขตเลือกตั้ง อ าเภอสิเกา 2 เขตเลือกตั้ง อ าเภอรัษฎา 1 
เขตเลือกตั้ง และอ าเภอหาดส าราญ 1 เขตเลือกตั้ง ส่วนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีได้ 1 คน เป็นการ
เลือกตั้งแบบเขตจังหวัด” นายวัลลภ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/200291 
 
  

https://siamrath.co.th/n/200291
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201127/bc1067c582bb86a6bb7bb2a30be3a14bc5f95ed0dc3ef1116c36e32f61cca772.jpg?itok=azqk1W_Y
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วันที่ 26 พ.ย. 2563 เวลา 13:11 น. 
จัดเต็ม“ทวีศักดิ์”อดีต ส.ส.เพื่อไทยช่วยผู้สมัครหาเสียง ส.อบจ.เพชรบูรณ์ 
 

 
 
เพชรบูรณ์-หนุนเต็มที่!“ทวีศักดิ์”อดีตส.ส.เพื่อไทยจัดเต็มน าผู้สมัครส.อบจ.อ้อนขอคะแนนเจอแซวใครลงเลือกตั้ง
กันแน่ 
 บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง ส.อบจ.เพชรบูรณ์ ในหลายเขตเลือกตั้งมีความคึกคักและมีสีสันมากกว่า
การหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.เพชรบูรณ์ โดยเฉพาะในเขตที่มีผู้สมัคร ส.อบจ.เพชรบูรณ์ ในสังกัดนายทวีศักดิ์ อนรรฆ
พันธ์ อดีต ส.ส.พรรคเพ่ือไทย เพชรบูรณ์ลงชิงเก้าอ้ี เนื่องจากนายทวีศักดิ์ทุ่มเทลงพ้ืนที่โดยการน าผู้สมัคร ส.อบจ.ใน
สังกัด ตลุยหาเสียงแบบจัดเต็มมีทั้งช่วยปราศรัยและน าลูกทีมออกพบปะชาวบ้านอ้อนขอคะแนนอย่างต่อเนื่อง 
ขณะเดียวกันยังระดมอุปกรณ์เครื่องมือหาเสียง อาทิ รถโมบายติดตั้งจอทีวีขนาดใหญ่มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.
อบจ.แบบจัดเต็มและฟอร์มใหญ่ 
 ก่อนหน้านี้นายทวีศักดิ์ได้ออกมาปฏิเสธว่า พรรคเพ่ือไทยไม่ได้ส่งผู้สมัคร ส.อบจ.เหล่านี้ลงสมัครในนาม
ตัวแทนพรรคฯก็ตาม แต่ภาพที่ปรากฏต่อสายตาชาวเพชรบูรณ์กลับกลายเป็นตรงกันข้าม กระทั่งมีเสียงแซวจากบร
รดากองเชียร์ว่า สนามเลือกตั้งนี้ใครคือผู้สมัครตัวจริงกันแน่? ขณะเดียวกันนายทวีศักดิ์พร้อมผู้สมัคร ส.อบจ.เพชรบูรณ์
ในสังกัด พยายามชูนโยบายหาเสียงโดยการขอโอกาสให้คนของพรรคเพ่ือไทยได้เข้าไปตรวจสอบการใช้งบฯของอบจ.
เพชรบูรณ์ ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยเพชรบูรณ์ไม่ได้ส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอ้ีนายกอบจ.เพชรบูรณ์แต่อย่างใด 
 นายทวีศักดิ์ อรรฆพันธ์ กล่าวว่า ในการทุ่มเทช่วยลูกทีมหาเสียงแบบนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะที่ผ่าน
มาก็เคยท ามาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงที่ยังเป็น ส.ส.และยังช่วยทุกระดับไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งเทศบาลและนายกอบต.ก็ลง
พ้ืนที่ช่วยหาเสียงลูกทีมมาตลอด 
 นอกจากนี้ในการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาทั้งที่ตนมีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อยก็ตาม แต่พรรคเพ่ือไทยได้รับ
การสนับสนุนจากชาวเพชรบูรณ์เป็นอย่างดี ฉะนั้นในการเลือกตั้งส.อบจ.ครั้งนี้เมื่อมีเสียงเรียกร้องจากประชาชน แต่ด้วย
ความไม่พร้อมของบุคลากรจึงส่งผู้สมัคร ส.อบจ.เพชรบูรณ์ ในนามทีมอดีตส.ส.เพ่ือไทยรวม 5 เขตด้วยกัน ทั้งนี้คาดหวัง
ว่าจะได้รับเสียงการตอบรับจากชาวเพชรบูรณ์เช่นเดียวกัน 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/638927 
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วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 13.16 น. 
คึกคัก! หาเสียงชิงนายก อบจ.อ านาจเจริญ "สว่าง" ชูนโยบาย 3 ดี คนดี เศรษฐกิจดี บ้านเมืองดี 
 

 
 
 เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 26 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสว่าง นาคพันธ์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ(นายก อบจ.) หมายเลข 1. กลุ่ม ประชาธิปไตยไทยอ านาจ พร้อมรถติดตั้งเครื่องขยายเสียง 
เดินทางไปหาเสียง ที่ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ ซึ่งการหาเสียงทุกครั้ง จะไปแบบบินเดี่ยว 
คนเดียว คือ ขับรถเอง พร้อมกล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงไปด้วย เพ่ือแนะน าตัว เสนอตัว อาสารับใช้ พ่อ แม่ พ่ีน้อง 
ประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหลาย เป็นตัวแทน เป็นปากเป็นเสียงแทนในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
ต าแน่ง นายก อบจ.อ านาจเจริญ ซึ่งจะขับรถตระเวรไปเรื่อยๆ หากพบเห็น พ่อ แม่ พ่ีน้อง ประชาชน นั่งจับกลุ่มกัน ก็
จะจอดรถ พบปะ และแจกกระดาษแบบ เอ – 4 ซึ่งปิ้นออกมาจาก คอมฯแบบประหยัด ให้กับมือประชาชน ซึ่งเป็น
แผ่นกระดาษหาเสียง ประวัติ พอสังเขป ของ นายสว่าง นาคพันธ์ ผู้สมัคร นายก อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 1 โดย
ระบุว่า แนวนโยบายการท างานว่า จะเข้าไปปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา เหมือง ฝาย สะพานฯ และ
ก าจัดขยะมูลฝอย รวมถึง ส่งเสริมการกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมสุขภาพอนามัย อาชีพ – 
รายได้ ให้ทั่วถึงเป็นธรรม ส่งเสริมสวัสดิการบุคคล ป่วย พิการ ชรา ด้อยโอกาส ไร้ความสามารถ ส่งเสริมประชาธิปไตย 
ความสามัคคี การมีส่วนร่วมของประชาชน   
 ส าหรับเป้าหมาย พัฒนาอ านาจเจริญ มี 3 ดี ได้แก่ คนดี เศรษฐกิจดี บ้านเมืองดี โดยเน้นการหาเสียง ที่ว่า 
“ ซื่อตรง จริงใจ โปร่งใส ใส่ใจชุมชน “เป็นหลัก ส่วนประสบการณ์ในการท างานที่ผ่านมา เกษตรกร บวชเรียน ครู 
วิทยากร รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดอ านาจเจริญ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ านาจเจริญ อาสาสมัคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ประนีประนอมฯ และมีดีกรี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหาร
การศึกษาด้วย  
 นางสว่าง นาคพันธ์ ผู้สมัครนายก อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 1 กล่าวว่า เมื่อทราบว่า คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ รับสมัครเลือกตั้ง นายก อบจ.อ านาจเจริญ ในวันที่ 13 พ.ย.
63 ที่ผ่านมา ก็เดินหน้าหาเสียงเต็มที่ ซึ่งหาเสียงไปแล้ว 5 อ าเภอ คือ อ.เมืองอ านาจเจริญ,หัวตะพาน,ลืออ านาจ,พนา
และปทุมราชวงศา  โดยเจาะกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเคยช่วยเหลือมาก่อนเป็นหลัก ส่งผลให้ได้รับเสียงตอบรับดีมาก ส่วนอีก 2 
อ าเภอที่เหลือ คือ ชานุมานและเสนางคนิคม ตั้งใจจะเดินหาเสียงให้ครบภายในสัปดาห์นี้   
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 โดยเฉพาะช่วงนี้ ส่วนใหญ่ พ่อแม่ พ่ีน้อง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อยู่ในระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว จะไปนา
กันหมาด บางบ้านไม่มีใครอยู่ บางบ้านจะพบเห็นผู้สูงอายุดูแลบ้านแทน ก็หาเสียงกับผู้สูงอายุเป็นหลัก พอช่วงเย็น ก็จะ
มาหาเสียงอีกรอบ แบบเข้าถึงตัว ถึงหัวบันไดบ้านเลย เพราะอยู่กันพร้อมหน้าทุกคน ที่ผ่านมา มีเสียงตอบรับดีมาก หาย
เหนื่อยเลย นายสว่าง นาคพันธ์ ผู้สมัคร นายก อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 1 กล่าว  
 ส าหรับ ป๋าหว่าง หรือ นายสว่าง นาคพันธ์ ผู้สมัคร นายก อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 1 อดีตรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ  ได้ก าหนดวางตัวรองนายก อบจ.อ านาจเจริญ ไว้ 2 คน ได้แก่ 1.นายพลาย
ชุมพล เฉลิมศรี ทนายความ 2. นายจ ารัส ไกยสิทธิ์ ทนายความ ส่วนที่ปรึกษา มี 2 คนเช่นกัน คือ 1.นายประสาน นาค
พันธ์ ข้าราชการบ านาญและ 2. นายเริงศักดิ์ วรรณจินดา ข้าราชการบ านาญ ซึ่งทั้ง 4 คน ผนึกพลัง กระจายกัน ลงพ้ืนที่
หาเสียง กลุ่มเป้าหมาย ญาติสนิท คนใกล้ชิด ทั้ง 7 อ าเภอ อย่างเต็มที่ แม้จะไม่ใช่ตัวเต็งอันดับต้น แต่ทุกคนมีใจเกินร้อย 
ขยันหาเสียง มีค าขวัญประจ าใจ ค าว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น และ เป็นแรงบันดาลใจ ให้ไปสู่ฝั่ง
ฝันในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/213771 
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/213771


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

  
 

26 พฤศจิกายน 2020 - 13:42 
พท.เพชรบูรณ์หนุนผู้สมัคร ส.อบจ.เต็มพิกัด 
พท.เพชรบูรณ์หนุนผู้สมัคร ส.อบจ.เพชรบูรณ์เต็มพิกัด ในขณะที่อดีต ส.ส. น าลูกทีมอ้อนขอคะแนน 
 

 
 
 ในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.อบจ.หลายเขตเลือกตั้งของ จ.เพชรบูรณ์ มีสีสันและยังคึกคึกคักกว่าการหาเสียง
เลือกตั้งนายก อบจ.เพชรบูรณ์ โดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัคร ส.อบจ.เพชรบูรณ์ ในสังกัดทีมอดีต ส.ส.เพชรบูรณ์ 
ซึ่งนายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ อดีต ส.ส.พรรคเพ่ือไทยเพชรบูรณ์ ทุ่มเทแบบสุดตัวในการผู้สมัคร ส.อบจ.ในสังกัดลงพ้ืนที่
หาเสียงแบบชนิดจัดเต็มภายใต้แบนด์พรรคเพ่ือไทย โดยนายทวีศักดิ์ทั้งช่วยปราศรัยและน าลูกทีมออกพบปะชาวบ้าน
พร้อมอ้อนขอคะแนนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังระดมอุปกรณ์เครื่องมือหาเสียง อาทิ รถโมบายติดตั้งจอทีวีขนาด
ใหญ่ของพรรคเพ่ือไทยมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.อบจ.แบบจัดเต็มและฟอร์มใหญ่อีกด้วย โดยนายทวี ศักดิ์พร้อม
ผู้สมัคร ส.อบจ.เพชรบูรณ์ในสังกัดชูนโยบายหาเสียงโดยการขอโอกาสให้คนของพรรคเพื่อไทย ได้เข้าไปตรวจสอบการใช้
งบฯของอบจ.เพชรบูรณ์ ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยเพชรบูรณ์ไม่ได้ส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอ้ีนายกอบจ.เพชรบูรณ์แต่อย่างใด 
 นายทวีศักดิ์ อรรฆพันธ์ กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องปกติตั้งแต่ช่วงที่เป็น ส.ส.ก็ลงพ้ืนที่ช่วยสมาชิกและลูกทีมทุก
ระดับ ไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งเทศบาลและนายกอบต.หาเสียงมาตลอด นอกจากนี้จากการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาทั้งที่ตนมี
เวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อยก็ตาม แต่พรรคเพ่ือไทยได้รับการสนับสนุนจากชาวเพชรบูรณ์เป็ นอย่างดี ฉะนั้นในการ
เลือกตั้งส.อบจ.ครั้งนี้เมื่อมีเสียงเรียกร้องจากประชาชน แต่ด้วยความไม่พร้อมของบุคลากรจึงตัดสินใจส่งผู้สมัคร ส.อบจ.
เพชรบูรณ์ ในนามทีมอดีตส.ส.เพ่ือไทยรวม 5 เขตด้วยกัน ทั้งนี้คาดหวังว่าจะได้รับเสียงการตอบรับจากชาวเพชรบูรณ์
เช่นเดียวกัน 
 อนึ่ง ส าหรับผู้สมัคร ส.อบจ.เพชรบูรณ์ในสังกัดทีมอดีตส.ส.พรรคเพ่ือไทย จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่ นายธนภัทร 
อุตแก้ว ผู้สมัคร ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 3 อ.เมือง, นายกฤษณ์ บุดดีจีน ผู้สมัคร ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 5 อ.เมือง, นายสุ
ทัน ชัยภูมิ ผู้สมัคร ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต อ.วังโป่ง, นายพิธพร วิพิธกาญจน์ ผู้สมัคร ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 1 อ.บึงสาม
พัน และนายเกรียงไกร ปานสีทอง ผู้สมัคร ส.อบจ.เพชรบูรณ์ เขต 1 อ.ศรีเทพและยังเป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส.เพชรบูรณ์ 
เขต 5 พรรคอนาคตใหม่อีกด้วย. 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_828319/ 
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พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.50 น. 
ธนาธร" เดินสายอีสานเปิดเวทีปราศรัย "หนองบัวล าภู" 
ปลุกท้องถิ่นลุกขึ้นก าหนดอนาคตตัวเอง ย้ ากาบัตรรอบนี้ส่งเสียงถึงอ านาจส่วนกลาง ไม่เอาแล้วความเหลื่อมล้ า 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะ
ก้าวหน้า เดินทางรณรงค์ช่วยหาเสียงให้กับ นายสมเกียรติ เชษฐสุมน ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) หนองบัวล าภู เบอร์ 1 โดยในช่วงเช้า ไปดูพ้ืนที่นโยบายการพัฒนา ที่หาดโนนยาว ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง 
จากนั้นเดินพบปะนักท่องเที่ยวและพ่อค้าแม่ขาย สอบถามถึงแนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ก่อนที่จะเดินทางมา
ที่ตัว อ.โนนสัง เดินหาเสียงพบปะกับประชาชน พ่อค้าแม่ค้า ท่ามกลางการตอบรับอย่างอบอุ่น หลังจากนั้น เปิดเวที
ปราศรัยที่ตลาดวัดศิริชัย มีผู้มารอฟังจ านวนมาก 
 นายธนาธร กล่าวว่า วันนี้ตนมารณรงค์ให้ทุกคนไปใช้สิทธิกัน ทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้ว ว่าวันที่ 20 ธ.ค.นี้
จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในรอบเกือบสิบปี ส าหรับ จ.หนองบัวล าภู คณะก้าวหน้าส่งนายสมเกียรติ เป็นผู้สมัครนายก 
อบจ.เบอร์ 1 นายสมเกียรติเคยท างานในภาคการเงินการธนาคาร ตั้งใจเข้ามาขับเคลื่อนผลักดันการพัฒนาจังหวัดด้วย
ตัวเอง อยากท านโยบายที่ดีที่จะตอบรับคุณภาพชีวิตของประชาชน  หลายคนที่ตนได้พบเจอมา ยังไม่ทราบถึง
ความส าคัญของการเมืองท้องถิ่น จะขอกล่าวให้ฟังว่า การเมืองท้องถิ่นในความเป็นจริงแล้วส าคัญอย่างไรกับชีวิตเราบ้าง 
เราทุกคนต่างเสียภาษีต่างๆ ตลอดเวลา ส่วนหนึ่งของภาษีต่างๆ ที่เราจ่ายไป ไม่ว่าจะภาษีสรรพสามิต ภาษีป้าย ภาษี
โรงเรือน เป็นต้น จะเข้ามาเป็นงบประมาณของ อบจ. ความส าคัญของการเลือกตั้ง อบจ.คือท่านจะเลือกใครเข้าไป
บริหารภาษีของท่าน และเมื่อเราไม่สนใจการเมืองท้องถิ่น ก็เท่ากับเราปล่อยให้ภาษีของเราถูกใช้ไปอย่างไรก็ได้ ไม่ว่า
การใช้ภาษีนั้นไปจะท าให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือไม่ 
 "อบจ.หนองบัวล าภูมีงบประมาณต่อปีกว่า 400 ล้านบาท ทุกท่านทราบหรือไม่ว่าจังหวัดของเรามีหอดูดาว
และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อยู่บนภูพานน้อย มีโดม มีกล้องส่องดูดาว มีห้องโสตทัศนศึกษาอย่างดี เป็นเงิน อบจ.ที่
ก่อสร้างจากเงินภาษีของพวกเรา แต่วันนี้กลับไม่มีการใช้งาน เป็นที่น่าเสียดายมาก แต่หลายคนไม่รู้ว่า มีอยู่ คน
หนองบัวล าภูเมื่อมีวันหยุดมักจะเข้าไปใช้จ่ายที่อุดรธานี วิสัยทัศน์นายสมเกียรติก็คือท าให้คนหนองบัวล าภูใช้จ่ายอยู่ที่
หนองบัวล าภู นโยบายส่วนหนึ่งคือการลงทุนเพิ่มให้หอดูดาวสามารถใช้งานได้จริง ท าการคมนาคมขนส่งที่ดีจากเมืองขึ้น
ไปข้างบน ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปได้ ให้คนมีช่องทางการค้าขาย สิ่งเหล่านี้ท าได้โดยใช้งบประมาณลงทุนไม่มาก" นายธนา
ธร กล่าว 
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 นายธนาธร กล่าวว่า ดังนั้น จึงอยากให้ทุกคนกลับมาสนใจการเมืองท้องถิ่น เพราะมันคือชีวิตของเรา ที่
ผ่านมาการกระจายอ านาจถูกตัดตอนโดยรัฐประหารตั้งแต่ปี 2549 มาจนถึงปี 2557 ทั้งๆที่ถ้าเราปล่อยให้มันเดินหน้า
ไป ประชาชนจะค่อยๆได้เรียนรู้ว่าประชาธิปไตยท างานอย่างไร และมีผลต่อปากท้องของเราอย่างไรบ้าง การเลือกตั้ง
ครั้งนี้ จึงมีความส าคัญมากกว่าแค่การเลือกคนไปบริหารภาษีของทุกคนด้วย เพราะยังจะเป็นการส่งเสียงของเรากลับไป
บอกกับรัฐส่วนกลาง ว่าเราไม่เอาอีกแล้วกับการพัฒนาที่เหลื่อมล้ า การรัฐประหารทุก 6-8 ปี และเพราะที่เราจนไม่ใช่
เพราะเวรกรรม แต่เป็นเพราะเราได้ส่วนแบ่งในการจัดสรรภาษีของเราอย่างไม่เป็นธรรม ภาษีถูกเอาไปพัฒนาส่วนอ่ืนที่
ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ต่างจังหวัดได้รับการจัดสรรอย่างไม่เป็นธรรมเราจึงยากจน 
 นายธนาธร กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ปีที่แล้ว ทุกคนได้ร่วมกันท าให้เห็นแล้วว่าการเมืองแบบใหม่
เป็นไปได้ เรายังคงยืนยันในเจตนารมณ์เดิมตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่มา ว่าเราจะไม่ซื้อเสียง ไม่ทุจริต และยังคงยืนยัน
เช่นเดิมเมื่อเรามาเป็นคณะก้าวหน้าในวันนี้ ไม่ว่าเราจะส่งคนลงเลือกตั้งอีกกี่ครั้ง ไม่ว่าจะในระดับใดก็ตาม เราให้สัญญา
กับทุกคนได้ว่าเราจะไม่ซื้อเสียงเด็ดขาด และเราจะไม่เข้าไปทุจริตคอร์รัปชั่นหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเข้า
ไปบริหาร เราก่อตั้งคณะก้าวหน้าขึ้นมาไม่ใช่เพ่ือตอบสนองต่ออ านาจและผลประโยชน์ แต่เพ่ือการสร้างประชาธิปไตย
และสังคมที่เป็นธรรมส าหรับประชาชนทุกคน 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/809206 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/809206


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 - 15:00 น. 
‘เสด็จพี่พร้อมพงศ์’ ช่วย ‘ส.ว.ก๊อง-ปูน’ ขอคะแนนเสียงสันก าแพง แฟนคลับแห่เซลฟี่คึกคัก  
 

 
 
‘เสด็จพี่’ ช่วย ‘ส.ว.ก๊อง-ปูน’ ขอคะแนนเสียงสันก าแพง แฟนคลับแห่เซลฟี่คึกคัก 
 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่กาดนัดต้นดู่ หมู่ 3 ต.บวกค้าง อ.สันก าแพงจ.เชียงใหม่ นายพร้อมพงศ์ นพ
ฤทธิ์ หรือเสด็จพี่ อดีตโฆษกพรรคเพ่ือไทย (พท.) พร้อมนายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ นายพิพัฒนชัยไพบูลย์ 
แกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)ได้ลงพ้ืนที่ช่วยหาเสียงนายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร หรือ 
ส.ว.ก๊อง ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ หมายเลข 1 กลุ่มเพ่ือไทยเชียงใหม่ และ น.ส.ณัฐกฤ
ตา พวงตรง หรือปูน เลขานุการส่วนตัวนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 26 ผู้สมัคร ส.อบจ.อ.สันก าแพง 
เขต 2 หมายเลข 1 โดยเดินหาเสียง พร้อมแจกใบปลิวแนะน าผู้สมัครกับพ่อค้าแม่ค้า และผู้มาจับจ่ายใช้สอยสองฝั่งถนน 
รวมระยะกว่า 2 กิโลเมตร มีผู้สนับสนุนและกองเชียร์ น าพวงมาลัย ดอกกุหลาบ มามอบเพ่ือให้ก าลังใจผู้สมัครดังกล่าว 
ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง 
 ระหว่าง นายพร้อมพงศ์ เดินหาเสียง ได้มีแฟนคลับมาทักทาย ขอจับมือถ่ายรูปและเซลฟ่ีจ านวนมาก มี
ประชาชนบางรายได้เข้าสวมกอด น.ส.ณัฐกฤตา พร้อมมอบดอกไม้ให้ก าลังใจ ซึ่ง น.ส.ณัฐกฤตา ได้ยกมือไหว้และกล่าว
ขอบคุณ ส่วนนายพิชัย ได้เดินแนะน าตัว พร้อมพูดคุยทักทายกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนอย่างเป็นกันเอง ซึ่งได้พบปะ
กับพ่อค้าหาบเร่ขายก๋วยเตี๋ยวแบบห่อ ที่แต่งกายชุดพ้ืนเมือง และใช้สากตีระฆังเรียกลูกค้า จึงเข้าไปทักทาย พร้อมขอ
คะแนนเสียง ก่อนถ่ายรูป พร้อมชูนิ้วหมายเลข 1 ร่วมกัน สร้างสีสันการหาเสียงดังกล่าว ก่อนทีมงานซื้อก๋วยเตี๋ยว
ดังกล่าว เพื่อน าไปรับประทานอาหารกลางวัน 
 จากนั้น นายพิชัย และน.ส.ณัฐกฤตา ได้ขึ้นแห่เวทีปราศรัยเคลื่อนที่ ที่มีนายบุญธรรม บุญหมื่น อดีต ส.
อบจ. อ.สารภี เป็นโฆษก เพ่ือปราศรัยและกล่าวขอบคุณประชาชนที่สนับสนุน และต้อนรับอย่างอบอุ่น ก่อนเดินทางไป
หาเสียงที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย ในช่วงบ่ายต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2459574 
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พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.19 น. 
'ช่อ'น าทีมก้าวหน้าช่วยหาเสียงชิงนายก อบจ.เมืองโอ่ง 
นางสาวพรรณิการ์ วานิช แกนน าคณะก้าวหน้า ได้เดินทางมาช่วยผู้สมัครนายก อบจ.ราชบุรี หาเสียงของคณะ
ก้าวหน้า 

 
 
 ที่บริเวณตลาดกาดวิถีชุมชนคูบัว วัดโขลงสุวรรณ คีรี ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี “ช่อ” นางสาวพรรณิการ์ 
วานิช แกนน าคณะก้าวหน้า ได้เดินทางมาช่วย “ส.จ.นก” หรือ นางภรมน นรการกุมพลนายก ผู้สมัครนายก อบจ.
ราชบุรี เบอร์ 2 และ นายพูลชัย เชื้อวัฒนสถาพร ผู้สมัคร ส.อบจ.ราชบุรี เขต 6 อ.เมืองราชบุรี เบอร์ 1 หาเสียงของ
คณะก้าวหน้า ซึ่งการลงพ้ืนที่พบปะพ่ีน้องประชาชน พร้อมเชิญชวนออกไปเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.63 นี้ บรรยากาศ
เป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนขอถ่ายรูปร่วมกับ “ช่อ”-พรรณิการ์ วานิช แกนน าคณะก้าวหน้า พร้อมพูดคุยและ
ร่วมเดินแจกบัตรแนะน าตัว 
 น.ส.พรรณิการ์ แกนน าคณะก้าวหน้า ได้กล่าวว่า ได้ลงพ้ืนที่ช่วยหาเสียง นายก อบจ. และ ส.อบจ. ที่ผ่าน
มา ประชาชนให้การต้อนรับดีมาก คือ จะเน้นเดินเข้าตามชุมชน หมู่บ้าน เพราะถ้าไปตามตลาดจะเป็นการรบกวนพ่อค้า 
แม่ค้าด้วย ในส่วนของ จ.ราชบุรี ช่วงเย็น ๆ ตามตลาดจะคึกคัก จึงเน้นลงพ้ืนที่ตามตลาดนัด  ในส่วนของกลุ่มประชาชน
ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของคณะก้าวหน้า ไม่เป็นไร จะไปบังคับจิตใจใครไม่ได้ แต่ขอว่า ใครชอบคนไหน พรรคไหน 
กลุ่มไหน ชอบใครไม่ชอบใคร ให้แสดงออกผ่านคูหาเลือกตั้ง ในฐานะคนไทย ส าหรับตนเป็นนักการเมือง ไม่ว่าคนแบบ
ไหนจะเข้ามา ตนพร้อมจะอธิบาย ตนเองเชื่อว่าคนจ านวนมากอยากจะอยู่กับอนาคตท่ีดีกว่า อยากจะอยู่กับอนาคตท่ีพูด
ถึงนโยบายมากกว่าใช้ความเกลียดชังเข้าหากัน....  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/809161 
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วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 18.00 น. 
'สมประสงค์' เดินเท้าถึงประตูบ้านขอคะแนนเสียงชูนโยบายด้านสาธารณสุข 
 

 
 
 วันที่ 26 พ.ย.63 "จ่าเอก สมประสงค์ วังแก้วหิรัญ" ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ส.อบจ.) ชลบุรี เขต 4 อ.สัตหีบ (ต.พลูตาหลวง-ต.แสมสาร) เบอร์ 2 กลุ่มเรารักชลบุรี ลงพ้ืนที่พร้อมทีมงานลุย
เดินหาเสียงขอคะแนนเสียงแบบเคาะประตูถึงหน้าบ้าน เพ่ือแนะน าตัวเองพร้อมขออาสาเข้ามารับใช้พ่ีน้องชาวพลูตา
หลวง 
 โดย จ่าเอก สมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี เขต 4 อ.สัตหีบ เปิดเผยว่า "วันนี้ผมและ
ทีมงานได้ลงพ้ืนที่หาเสียงแบบเดินแคะตามประตูบ้านเพ่ือขอคะแนนเสียงจากพ่ีน้องชาวพลูตาหลวงและวันนี้ผมจะ
ผลักดันนโยบายทางด้านสาธารณสุขจะยกระดับคุณภาพโรงพยาบาลสิริกิติ์ปรับปรุงห้องฉุกเฉินและสนับสนุนรถกู้ชีพ
ฉุกเฉินและมั่นในว่าทุกคะแนนที่ตนได้รับเป็นคะแนนที่บริสุทธิ์และมั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนเท
คะแนนให้ตนชนะการเลือกตั้งเป็น ส.อบจ.ชลบุรี เพราะก่อนหน้านี้ตนมีความผูกพันกับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ 
ช่วยเหลือชุมชน และช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีมาอย่างต่อเนื่อง"    
 ส าหรับการหาเสียงของผู้สมัครนายก อบจ.และ ส.อบจ.ชลบุรี ทั้ง 42 เขต ผู้สมัครแต่ละคนต่างงัดกลยุทธ์
การหาเสียงที่แตกต่างกันออกไป ท าให้บรรยากาศการหาเสียง นายก อบจ.และ ส.อบจ.ในพ้ืนที่ จ.ชลบุรี ดูจะเข้มข้น
มากขึ้น แต่ยังไม่พบว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงหรือการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด มีเพียงป้ายหาเสียงถูกคน
ไม่หวังดีใช้ของมีคมกรีดท าลาย พ่นสีสเปย์ และใช้ปากกาเมจิกขีดเขียนป้ายหาเสียงจนได้รับความเสียหาย  
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/534591 
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26 พฤศจิกายน 2563 19:11 น.    
"ช่อ"ลุยอุบลราชธานี "หนุน เชษฐา" ชิงนายก อบจ.อุบลราชธานี 

 
 เมื่อเวลา 13.30น. วันที่  26 พฤศจิกายน 2563 ที่  จ . อุบลราชธานี  นางสาวพรรณิการ์  วานิช 
กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า พร้อมด้วย เชษฐา ไชยสัตย์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) อุบลราชธานี ในนามคณะก้าวหน้า เบอร์ 1 ซึ่งก่อนเดินทางไปยังอ.เขื่องใน นางสาวพรรณิการ์ ได้ร่วมพูดคุยกับ
คณะท างานและผู้สนับสนุนคณะก้าวหน้า ถึงทิศทางการท างาน และภาพรวมของการหาเสียงของทีมคณะท างานจังหวัด
อุบลราชธานี 
 นางสาวพรรณิการ์ กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์นี้แกนน าคณะก้าวหน้า โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ,ปิยบุตร แสง
กนกกุล รวมถึงตน ได้เดินทางมาณรงค์หาเสียง ให้กับทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
สังกัดคณะก้าวหน้าในพ้ืนที่ภาคอีสาน โดยแกนน าแต่ละคนจะเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆของภาคอีสานตลอดสัปดาห์นี้ 
ซึ่งตนเริ่มที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ของภาคอีสาน ซึ่งนั่นหมายถึงว่าการลง พ้ืนที่เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์กับพ่ีน้องประชาชน ต้องอาศัยความมุ่งมั่น และความขยันขันแข็งของทีมจังหวัด ซึ่งตนขอเป็นก าลังใจ
ให้กับทีมผู้สมัครและทีมท างานทุกคน แม้ในบางครั้งเราลงพ้ืนที่อาจมีอุปสรรคติดขัดบ้าง เจอการกลั่นแกล้งบ้าง นั่น
หมายถึงว่าเราเป็นที่จับตาในสนามการเลือกตั้งครั้งนี้ ขอให้ทุกคนอดทนฝ่าอุปสรรคไปให้ได้ และร่วมเปลี่ยนแปลง
อุบลราชธานีไปด้วยกัน 
 จากนั้นนางสาวพรรณิการ์ พร้อมนายเชษฐาได้เดินทางไปยัง ตลาดเขื่องใน เพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้กับ
พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่ก าลังจ่ายตลาด ว่าวันที่ 20ธันวาคมนี้จะมีการเลือกตั้งนายกอบจ. ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมี
งบประมาณของอบจ. ถึง1,700ล้านต่อปี ขอโอกาสให้ทีมท างานของคณะก้าวหน้าเข้ามาจัดสรรทรัพยากรพัฒนาจ.
อุบลราชธานี ให้เต็มศักยภาพ ซึ่งตลอดการเดินตลาดมีประชาชนเข้าทักทายและให้ก าลังใจเป็นจ านวนมากจากนั้นทีม
ผู้สมัครได้พานางสาวพรรณิการ์ ไปยัง ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่องทองเหลืองบ้านปะอาว ต.ปะอาว เพ่ือชมกรรมวิธี
หล่อแบบโบราณแบบสูญขี้ผึ้ง หรือขี้ผึ้งหาย โดยมีนายทองค า ประทุมมาศ ช่างประจ าศูนย์เป็นผู้สาธิต 
 นายเชษฐาระบุว่า ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาวแห่งนี้มีนักท่องเที่ยว นักศึ กษาให้
ความสนใจพอสมควร แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามา ซึ่งบ้านปะอาว อยู่ในเขตอ าเภอเมือง
แต่ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งตนมองว่า ศูนย์อนุรักษ์แหล่งนี้มีศักยภาพที่พัฒนาเป็น พิพิธภัณฑ์แหล่งการเรียนรู้ 
สามารถจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปให้กลุ่มผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษาเข้ามาร่วมท ากิจกรรมกับคนในชุมชนได้ ซึ่งการหล่อ
ทองเหลืองนี้เป็นวิธีแบบโบราณที่มีกว่า 18ขั้นตอน ปัจจุบันช่างฝีมือก็มีไม่มากนัก หากเราท าให้คนรุ่นใหม่เข้าท าความ
รู้จักภูมิปัญญา เข้ามาสานต่อก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีของคนอุบลราชธานีในอนาคต 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/200198 
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26 พฤศจิกายน 2563 19:15 น.   
"ปิยบุตร" เยือน "ร้อยเอ็ด" หนุน "สถาพร ว่องสัธนพงษ์" เล็งออกแบบนโยบายน้ าเพื่อเกษตรกร 
 

 
 
 เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ จ.ร้อยเอ็ด นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า 
เดินทางรณรงค์ช่วยหาเสียงให้กับ นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ร้อยเอ็ด 
เบอร์ 2 ในนามคณะก้าวหน้า โดยเริ่มต้นด้วยการเดินทางไปดูโครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง
กลุ่มชาวบ้านข่อย ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จัดท าโครงการจนประสบความส าเร็จขุดเจาะได้หลายบ่อ แต่ทว่าก็ยังมีคงมี
น้ าไม่เพียงพอใช้ทั่วไป โดยอยากให้ อบจ.ร้อยเอ็ดร่วมออกแบบและผลักดันโครงการนี้ เพื่อให้เกษตรกรทั้งจังหวัดมีน้ าใช้
ท าการเกษตรในหน้าแล้งอย่างเพียงพอ เสร็จแล้วเดินทางไปต่อที่ อ.เมือง ขึ้นรถแห่ทั่วตัวเมือง ก่อนจะไปแถลงข่าวที่
โรงแรมธนินธร ปาร์ค เพ่ือเปิดตัวผู้สมัครนายก อบจ. และ สมาชิกสภา อบจ. ทั้ง 35 เขต ซึ่งถือเป็นครั้งแรกท่ีมีการเปิด
ตัวอย่างพร้อมเพรียง 
 นายปิยบุตร กล่าวว่า ตั้งแต่ครั้งเป็นพรรคอนาคตใหม่ เรามีนโยบบายชูธงคือ ยุติรัฐราชการรวมศูนย์ คืน
อ านาจให้ท้องถิ่น ด้วยมีความเชื่อว่า ถ้ารวมอ านาจอยู่ส่วนกลาง สิ่งที่เกิดขึ้นคือ โครงการที่พ่ีน้องประชาอยากได้เขาจะ
ไม่ท าให้ ขณะที่โครงการที่พ่ีน้องประชาชนไม่อยากได้เขากลับมาท าให้ จนเกิดปัญหาข้อพิพาทต่ างๆ บางโครงการก็
ปล่อยทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ นั่นเพราะอ านาจไม่ได้อยู่กับพ่ีน้องประชาชน ไม่ได้อยู่กับท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือสนับสนุน
เรื่องการยุติรัฐราชการรวมศูนย์ คืนอ านาจให้ท้องถิ่น แม้พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้ว เราในนามคณะก้าวหน้าก็ต้อง
สานต่อเรื่องนี้ จึงต้องการส่งเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นทุกระดับทั่วประเทศ โดยในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ จะมีการเลือกตั้งใน
ระดับ อบจ. และต่อไปก็คงจะเป็นระดับเทศบาล และระดับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งรับรองได้เลยว่าพ่อแม่
พ่ีน้องประชาชนจะได้เห็นตนเอง รวมถึงนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เดินทางไปช่วยหาเสียงให้กับ
ผู้สมัครในนามคณะก้าวหน้าทั่วประเทศ และจะสานต่อเรื่องกระจายอ านาจให้ส าเร็จให้ได้ 
 "ที่ผ่านมา การเลือกตั้ง นายก อบจ. แข่งกันที่เรื่องบ้านใหญ่ เรื่องอิทธิพล ไม่เคยแข่งกันที่นโยบาย ครั้งนี้
เราจึงท าการเมืองแบบใหม่ ที่จะท าให้พ่อแม่พ่ีน้องประชาชนเลือกกันที่นโยบาย ซึ่ง อบจ.ร้อยเอ็ด มีงบประมาณ อบจ.อ
ยู่ประมาณ 1,089 ล้านบาท อยู่ในต าแหน่ง 4 ปีตกอยู่ราว 4,400 ล้านบาท แต่เคยสงสัยไหมว่า ท าไมชีวิตพ่อแม่พ่ีน้อง
ชาวร้อยเอ็ดยังเหมือนเดิม แล้วงบประมาณส่วนนีหายไปไหน เงินที่เก็บจากภาษีประชาชนเอาไปท าอะไรให้ชีวิตเราดีขึ้น
บ้าง ดังนั้น ในการออกแบบนโยบายของคณะก้าวหน้า เราให้การบ้านผู้สมัครไปเปิดงบประมาณของแต่ละจังหวัด 
จากนั้นไปพื้นที่จริง เจอประชาชนจริง เจอสถานการณ์จริง เพ่ือน ามากลั่นกรองออกแบบเป็นนโยบายว่าจะใช้เงินไปกับ

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201126/83cf35ee77c23f7ec76a7e6b18e91f266ab259f41066113eddbe8e60716445a9.jpg?itok=2zFCHlYo
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อะไรบ้าง แก้ปัญหาให้กับประชาชนชาวร้อยเอ็ดได้อย่างไร การแข่งขันกันที่นโยบายอย่างนี้ ก็เพ่ือให้พ่ีน้องได้รู้ว่า ถ้า
เลือกคุณสถาพรเป็นนายก อบจ.แล้ว ชาวร้อยเอ็ดจะได้อะไรบ้าง" นายปิยบุตร กล่าว 
 นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า เราไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมาแล้วเกือบ10 ปี และในช่วงที่ผ่านมาการเมือง
ท้องถิ่นก็ยังเป็นแบบเดิม วนเวียนแบบเดิม ซึ่งถ้าวันที่ 20 ธันวาคมนี้พ่อแม่พ่ีน้องไปกาแบบเดิมเลือกแบบเดิมก็จะเป็น
เหมือนเดิม แต่ถ้าพ่อแม่พ่ีน้องเห็นปัญหาว่าเป็นแบบเดิมๆ และอยากเปลี่ยนใหม่ ก็ต้องเลือกแบบใหม่ คือเลือกคุณ
สถาพร ผู้สมัครนายก อบจ.เบอร์ 2 ที่พร้อมจะเข้าไปท างานได้ทันที เพราะเราเตรียมตัว ไปดูปัญหาในพ้ืนที่ตั้งแต่ครั้ง
เป็นพรรคอนาคตใหม่ ดังนั้น ขอความไว้ใจช่วยกันเลือกผู้สมัครคณะก้าวหน้ากันให้เยอะๆ เพราะจะได้ประโยชน์ 2 เด้ง 
คือ เด้งที่1 เปลี่ยนแปลง จ.ร้อยเอ็ด และเด้งที่ 2 สะท้อนความไม่พอใจของพ่ีน้องประชาชนต่อรัฐบาลชุดนี้ 
 ด้าน นายสถาพร กล่าวว่า ที่ผ่านมาการจะได้เป็นนายก อบจ.นั้นต้องใช้เงินเยอะ เปรียบเหมือนนั่ง
เครื่องบินจากร้อยเอ็ดไปเชียงใหม่ ใครไม่มีเงินเยอะก็ไม่ได้ไป แต่แล้ววันหนึ่ง ตนก็มองเห็นเครื่องบินล าหนึ่งที่จะพาไปสู่
เป้าหมายได้ นั่นคือพรรคอนาคตใหม่ ที่มีกัปตันชื่อธนาธร แต่แล้วพรรคอนาคตใหม่ก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ เครื่องบิน
ล านั้นเสียไป กัปตันถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงสนามการเมืองเป็นเวลา 10 ปี แต่อย่างไรก็ตาม คุณธนาธรบอกในวันที่มีการยุบ
พรรคอนาคตใหม่ว่า นี่ไม่ใช่เวลามาเสียน้ าตา แต่เป็นเวลานับ 1 ใหม่ และเครื่องบินล าใหม่ที่ชื่อคณะก้าวหน้า โดยกัปตัน
คนเดิมคือคุณธนาธรก็เกิดขึ้น และถามว่ามีเครื่องบินล าใหม่แล้ว น้ ามันจะเอามาจากไหน คณะก้าวหน้าพวกเราทุกคนก็
ยืนยันตรงกันว่า น้ ามันของเราก็คือประชาชน นายใหญ่ของเราก็คือประชาชนที่พร้อมจะส่งให้ผู้สมัครนายก อบจ.ในนาม
คณะก้าวหน้าทุกคนได้ต าแหน่งนายก อบจ. และในพ้ืนที่ จ.ร้อยเอ็ด มีตนเองลงสมัครนายก อบจ. และมี ส.อบจ. 35 
เขต ขาดเพียง 1 เขตเท่านั้น 
 "การเลือกตั้ง อบจ.และ ส.อบจ.ครั้งนี้ เราจะเอากระแสชนะกระสุน และชนะทุนด้วยนโยบาย โดยที่ 
กระแสชนะกระสุน นั่นคือ อารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่ไม่พอใจการท าหน้าที่ของรัฐบาล กระแสที่พ่อแม่พ่ีน้องเห็นเยา
ชนนิสิตนักศึกษาประท้วงรัฐบาลแล้วอยากไปร่วมด้วย แต่ไกลไปไม่ได้ จึงจะใช้วันเลือกตั้ง 20 ธันวาคมนี้ จับปากกาฆ่า
เผด็จการ ขณะที่ ชนะทุนด้วยนโยบาย นั่นคือ เราจะใช้นโยบายในการหาเสียง ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา ขนส่งสาธารณะ 
การจัดการขยะ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลของ อบจ. ถ่ายทอดประชุมสภา อบจ.ให้ประชาชน
ได้ร่วมตรวจสอบ รวมถึงนโยบายส าคัญที่เราได้ไปดูมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องน้ า ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการท าการเกษตร เรา
จะสนับสนุนการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร ให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอทั้งจังหวัด ที่ผ่านมา ผู้สมัครคนอ่ืนๆ อาจเรียกประชาชนเข้าไปหา แต่ส าหรับผู้สมัครคณะก้าวหน้าเราเข้าไปหา
ประชาชน เพ่ือฟังความต้องการ เพ่ือจะได้ออกแบบนโยบายที่จะตอบสนองความต้องการของพ่ีน้องประชาชนอย่าง
แท้จริง" นายสถาพร กล่าว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเสร็จจากการเปิดตัวแล้ว ไปร่วมเดินตลาดรณรงค์หาเสียงต่อที่ตลาด อ.อาจ
สามารถ มีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น กระทั่งเวลา 18.00 น. ขึ้นเวทีปราศรัยท่ามกลาง
ประชาชนที่มารอฟังเนือนแน่นเต็มลานหน้าเวทีเยื้องกับตลาด โดยหลังจากปราศรัยเสร็จ นายปิยบุตรลงจากเวทีเข้าไป
พูดคุยกับประชาชน ต่างมีคนเข้ามากอดและขอถ่ายรูปด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ชื่นมื่นอย่างยิ่ง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/200199 
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วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 21.07 น. 
ศ.มธ.ผิดหวังไร้เงา "ลุงชาญ" ร่วมเวทีเสวนานายก อบจ.ปทุม "ค ารณวิทย์" ชู 11 นโยบาย 
 

 
 
 เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ลานอินเตอร์โซน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต าบลคลอง
หนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นักศึกษาธรรมศาสตร์ “ชมรมธรรมธรรมศาสตร์ยูเนี่ยน” (Thammasat 
Union Society) ได้จัดงาน “ธรรมศาสตร์พร้อมเลือกผู้น าท้องถิ่นปทุมธานี” เป็นงานเสวนาผู้สมัครเลือกตั้งองค์การ
บริหารจังหวัดปทุมธานี 3 ผู้ลงสมัคร ‘นายกอบจ. 63’ ได้แก่ นายชาญ พวงเพ็ชร์ , พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง และ 
น.ส.กรรณิการณ์ นาคอินทร์ 
 บรรยากาศงานเสวนาผู้สมัครเลือกตั้งองค์การบริหารจังหวัดปทุมธานี มีนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมาร่วมฟังกว่า 200 คน โดย พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้สมัครเบอร์ 2 ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับ
นักศึกษา เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันมากข้ึน โดยไร้เงาผู้สมัครอีก 2 ท่าน คือ นายชาญ พวงเพ็ชร์ 
ผู้สมัครเบอร์ 1 และ น.ส.กรรณิการณ์ นาคอินทร์ ผู้สมัครเบอร์ 3 ไม่ได้มาร่วมเสวนาชูนโยบายหาเสียงแต่อย่างใด 
อย่างไรก็ตามทางนักศึกษาได้น าคลิปโปรโมทแนะน าตัวของ  นายชาญ พวงเพ็ชร์ มาให้เหล่านักศึกษาดูแทน 
 จากการสอบถาม นางสาวพร้อมพร พันธุ์โชติ ชั้นปีที่ 4 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นายกองค์การ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพ่ือให้เหล่านักศึกษา และบุคคลากรของ
มหาวิทยาลัยร่วมรับฟังการดีเบตหรือการเสาวนาของผู้สมัครชิง นายก อบจ.ทั้ง 3 ท่าน พร้อมรณรงค์ให้ประชาชน
ออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งท้องถิ่นกันเยอะ ๆ 
 ด้ า น  น าย อัค รพงษ์  อ า ภ า  ชั้ น ปี ที่  4 คณะนิ ติ ศ า สต ร์  รั กษาก า รประธ านสภ านั กศึ กษ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กล่าวว่า เนื่องจากผู้สมัครเบอร์ 1 นายชาญ พวงเพ็ชร์ เป็นนายก อบจ. 3 สมัย อยู่
กับจังหวัดปทุมธานีมาอย่างยาวนาน ผมและเหล่านักศึกษาจึงอยากจะเห็นมุมมอง ทัศนคติ วิธีการท างาน ถึงสามารถอยู่
กับชาวปทุมธานี มาได้นานขนาดนี้ นอกจากนี้ผู้สมัครเบอร์ 2 พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ที่มีประสบการท างานมา
เยอะเหมือนกัน แล้วทั้ง 2 ได้มาดีเบตกันเป็นภาพที่นักศึกษาอยากเห็นมาก แต่เนื่องจากนายชาญ พวงเพ็ชร์  ท่านไม่มา 
จึงเป็นการพาดโอกาสของนักศึกษาไป 
 ส่วน พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้สมัครนายก อบจ.ปทุมธานี เบอร์ 2 กล่าวว่า เนื่องจากน้องๆ
นักศึกษาได้จัดกิจกรรมวิชาการจึงได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี 
ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ใน
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เพ่ือพลิกโฉมท้ังจังหวัดให้เป็นเมืองต้นแบบ ตาม 11 นโยบายที่ทีมคนรักปทุมได้หาเสียง
ได้แก่ 1.พัฒนาแม่น้ าล าคลองให้สะอาดในพ้ืนที่ ให้สะอาดปราศจากขยะและผักตบชวา น าถิ่นบัวหลวงในอดีตกลับคืนมา  
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 2.ปรับภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ให้กับประชาชน 3.พัฒนาคุณภาพและโอกาสทางการศึกษาให้มีความทัดเทียมกันทุกอ าเภอ 4.กวาดล้าง
ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม ทั้งแหล่งผ่าน แหล่งพัก แหล่งแพร่ระบาด 5.พัฒนาให้เมืองปทุมธานีให้
เป็นเมืองกีฬา โดยสร้างสปอร์ตคอมเพล็กและสนามกีฬาประจ าจังหวัดที่ทันสมัย และได้มาตรฐานฟีฟ่า 6.ปรับปรุงงาน
ด้านสาธารณสุขอย่างจริงจังจัด ตั้งศูนย์กู้ภัย 24 ชม. 7.พัฒนาบึงพระราม 9 เนื้อที่ 1,700 ไร่ให้เป็นแหล่งพักผ่อนออก
ก าลังกายของชาวปทุมธานี 8.จัดระเบียบการจราจร ปรับเกาะกลางถนนทั่วทั้งจังหวัด วางต าแหน่งจุดกลับรถให้
เหมาะสม ปรับแต่งและปลูกต้นไม้ที่ไม่บทบังวิสัยทัศน์ในการขับขี่ มีรถไฟฟ้าโมโนเรลเนี่ย 9.เตรียมแผนรองรับสวนสัตว์
แห่งใหม่ของประเทศไทย ที่ก าลังก่อสร้างบริเวณอ าเภอธัญบุรี เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนและไม่มีผลกระทบ
คุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชน 10.จัดระเบียบสุนัขและแมวจรจัด จัดสถานที่ดูแลที่เหมาะสมมีสัตวแพทย์ และ
เจ้าหน้าที่ดู 11.จัดการปัญหาทุจริตคอรัปชันอย่างจริงจังชูนโยบายหยุดระบบ “เงินทอน ต้องไม่มี ปทุมธานี จะรุ่งเรือง” 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/213854 
 
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/213854
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วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 22.19 น. 
'เสี่ยป'ู ขออาสาท างานการเมืองลงชิง ส.อบจ.ชลบุรีเขต 4 พลูตาหลวง-แสมสาร 
 

 
 
 นายทัพพ์นภัทร วุฒิปัญญารัตนกูล หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "เสี่ยปู" ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ชลบุรี เบอร์ 3 เขต 4 อ.สัตหีบ กลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ได้ลงพ้ืนที่ลุยเดินหาเสียงขอคะแนนเสียง 
เพ่ือแนะน าตัวเองพร้อมขออาสาเข้ามารับใช้พ่ีน้องชาวต าบลพลูตาหลวง และต าบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   
 โดยนายทัพพ์นภัทร วุฒิปัญญารัตนกูล ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี เขต 4 อ.สัตหีบ เปิดเผยว่า ในวันนี้ผมได้น า
ทีมงาน มาลงพ้ืนที่ในพ้ืนที่เขตพลูตาหลวงหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 และผมได้ มีโครงการและนโยบายที่จะส่งเสริมหมู่บ้าน
มั่นคงให้กับชาวพลูตาหลวงที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัย และโครงการส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุในต าบลพลูตาหลวงและแสมสาร ให้ดี
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพ่ือจะได้ดูแลผู้สูงอายุในแบบบริการทั่วถึง และก็วันนี้ผมได้มาทักทายกับเด็ก ๆที่ก าลังเล่นกีฬากันอยู่ 
สุดท้ายนี้ ส าหรับพ่ีน้องประชาชนชาวพลูตาหลวงและแสมสารที่อยากเห็นการท างานที่โปร่งใสและเท่าเทียม โปรดเลือก
เบอร์ 3 นะครับ เราจะท างานด้วยความจริงจังและตั้งใจขอบพระคุณครับ  
 ก่อนหน้านี้ตนก็ท างานอาสารับใช้พ่ีน้องประชาชนในนามกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ในพื้นที่มาอย่างยาวนาน 
ซึ่งเป็นกลุ่มที่พวกเรารวมตัวของจิตอาสาในพ้ืนที่อ าเภอสัตหีบและต่างพ้ืนที่   ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชนมาอย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่แบ่งเขต ไม่แบ่งฝ่าย ไม่แบ่งชนชั้น ดูแลผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และด า เนินการส่งผู้ป่วยยากไร้ตามหมอ
นัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จนเป็นที่รักใคร่ของประชาชนในพ้ืนที่มาก่อนหน้านี้ ตนจิงอยากอาสามาท างานการเมืองใน
พ้ืนที่ต าบลพลูตาหลวงและแสมสาร เพ่ือท างานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี อีกด้วย   
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/534674 
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 26 พฤศจิกายน 2020 - 12:14 
กกต.โคราชเผยเลือกตั้ง อบจ.ยังไม่มีร้องเรียน 
กกต.โคราช เผยเลือกตั้ง อบจ.ยังไม่มีการร้องเรียนท าผิดกฎหมาย ชื่นชมผู้สมัครทุกคนหาเสียงด้วยความสมานฉันท์ 
 

 
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ.นครราชสีมา ซึ่งภายหลังจากที่ 
กกต.ประจ าจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดรับสมัครเลือกตั้งไปแล้วตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้สมัคร ส.อบจ.
จากท้ัง 48 เขต ทั้งหมด 173 คน และผู้สมัครนายก อบจ. 5 คนนั้น 
 ล่าสุด พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผอ.กกต.ประจ าจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ส าหรับการ
เลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.นครราชสีมาในครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งในพ้ืนที่ จ.นครราชสีมา มี
หน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 4,475 หน่วย กระจายอยู่ในพ้ืนที่ 32 อ าเภอ โดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด จ านวน 2,048,371 
คน ซึ่ง จ.นครราชสีมา จะเลือกนายก อบจ.ได้ 1 คน และ ส.อบจ. 48 คน ขณะนี้ผู้สมัครทุกคนต่างก็ก าลังลงพ้ืนที่หา
เสียงกันอย่างคึกคัก และยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งเข้ามาแม้แต่เรื่องเดียว จึงขอชื่นชมผู้สมัคร
ทุกคนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสมานฉันท์กันมาก ส่วนกรณีที่มีผู้สมัครนายก อบจ.ลงพ้ืนที่ช่วยผู้สมัคร ส.อบจ.หา
เสียงนั้น ก็สามารถท าได้ เพราะจากการสังเกตจะพบว่ามีการสมัครกันเป็นทีมที่ ชัดเจน แต่ขออย่างเดียวอย่าได้มีการ
ท าลายป้ายหาเสียงของฝ่ายตรงข้าม หรือการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งอ่ืนๆ ที่จะส่งผลให้เกิดความวุ่นวายตามมาใน
ภายหลัง พ.ต.ท.ระพีพงษ์ฯ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_828247/ 
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วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 17.42 น. 
ชาวปทุมธานีหอบหลักฐานร้อง กกต.พบ ส.ส.สนับสนุนผู้สมัคร อบจ.หาเสียง 
 

 
 
 เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 26 พ.ย.63 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
ต าบลบ้านฉาง อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายกรกฎ องอาจ อายุ 40 ปี ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี และ พ.ต.อ.ดร.เพทาย ทัพมงคล ทนายความได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนพบมี ส.ส.ช่วยเหลื อสนับสนุนผู้สมัคร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ปทุมธานี หาเสียงโดยมีนางสาวปริศนา แวดอุดม พนักงานสืบสวน
สอบสวนและพรรคการเมือง กกต.ปทุมธานีเป็นผู้รับหนังสือ 
 โดยนายกรกฎ องอาจ ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 มาตรา 4 ได้พบเห็นการกระท าผิดตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งฯดังกล่าว กรณีข้าราชการการเมืองได้ด าเนินการใด ๆ 
ที่เป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครรายหนึ่ง ด้วยการชูนิ้วแสดงต่อประชาชนให้เห็นว่าเป็นผู้สนับสนุนผู้สมัครรายดังกล่าวและ
ภาพผู้สมัครรายดังกล่าวปิดคู่กับ ส.ส.เพ่ือแสดงให้เห็นว่า ส.ส.ตามภาพเป็นผู้สนับสนุนผู้สมัครหมายเลขดังกล่าวจาก
พยานหลักฐานดังกล่าวเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้สมัครรายดังกล่าวและ ส.ส.ได้ร่วมกันกระท าความผิดต่อ พ.ร.บ.การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 34 
 ด้าน พ.ต.อ.ดร.เพทาย ทัพมงคล ทนายความ กล่าวว่า เนื่องจากเราพบว่ามี ส.ส.ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี
ได้ช่วยเหลือสนับสนุนด้วยการเข้าร่วมหาเสียงกับผู้สมัคร อบจ.โดยมีพฤติกรรมไปชูนิ้ว และน าแผ่นป้ายของผู้สมัคร
เลือกตั้งไปปิดคู่กับป้าย ส.ส.ในพ้ืนที่โดยกฎหมายเลือกตั้งต้องให้ กกต.ปทุมธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
กฎหมาย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/534586 
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วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 18.00 น. 
ร้อง กกต.หลังพบ สส.สนับสนุนผู้สมัครหาเสียง 
 

 
 
 เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ปทุมธานี ต าบลบ้านฉาง อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายกรกฎ องอาจ อายุ 40 ปี ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี และพ.ต.อ.ดร.เพทาย ทัพมงคล ทนายความเข้ายื่นหนังสือรองเรียน ส.ส. สนับสนุนผู้สมัคร อบจ.หา
เสียง โดยมีนางสาวปริศนา แวดอุดม พนักงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง กกต.ปทุมธานีเป็นผู้รับหนังสื 
 โดยนายกรกฎ องอาจ ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 มาตรา 4 ได้พบเห็นการกระท าผิดตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งฯดังกล่าว กรณี ข้าราชการการเมือง ได้ด าเนินการใด 
ๆ ที่เป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครหมายเลข 1 ด้วยการชูนิ้วแสดงต่อประชาชนให้เห็นว่าเป็นผู้สนับสนุนผู้สมัครหมายเลข 1 
และภาพผู้สมัครหมายเลข 1 ปิดคู่กับ ส.ส. เพ่ือแสดงให้เห็นว่า ส.ส.ตามภาพ เป็นผู้สนับสนุนผู้สมัครหมายเลข 1 จาก
พยานหลักฐานดังกล่าวเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผู้สมัครหมายเลข 1 และ ส.ส. ได้ร่วมกันกระท าความผิดต่อ พ.ร.บ.การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 34 
  ด้าน พ.ต.อ.ดร.เพทาย ทัพมงคล ทนายความ กล่าวว่า เนื่องจากเราพบว่ามี ส.ส.ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี
ได้ช่วยเหลือสนับสนุนด้วยการเข้าร่วมหาเสียง กับผู้สมัครหมายเลข 1 โดยมีพฤติกรรมไปชูนิ้ว และน าแผ่นป้ายของ
ผู้สมัครเลือกตั้งไปปิดคู่กับป้าย ส.ส.ในพ้ืนที่ โดยกฎหมายเลือกตั้ งต้องให้ กกต.ปทุมธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามกฎหมาย. 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/213829 
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27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.   
เลือกตั้ง อบจ.วุ่น ผู้สมัครร้องเรียน ส.ส.ช่วยหาเสียง 
  

 
 
กกต.เปิดตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นออนไลน์ หาเสียง อบจ.ร้อนฉ่า! ผู้สมัครร้องกันวุ่น ปทุมธานีโวย ส.ส.ช่วย
คู่แข่งหาเสียง ก้าวหน้าพะเยาข้องใจ "ธรรมนัส" ลงพื้นที่ตรวจราชการถี่ผิดปกติ เอ้ือพี่ชายลงนายก อบจ.  
     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ
เลือกตั้งท้องถิ่นนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบจ.) และสมาชิกสภา อบจ. ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่  
h ttps://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในช่องค้นหา ระบบ
จะแจ้งล าดับในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และสถานที่ตั้ งของหน่วยเลือกตั้ ง  
     ทั้งนี้ การเลือกตั้งสมาชิกนายก อบจ. และสภา อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 
08.00-17.00 น.นั้น ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า หรือการเลือกตั้งนอกเขต โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเดินทางกลับไป
เลือกตั้งตามภูมิล าเนาที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้าน 
 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี   นายกรกฎ องอาจ อายุ 40 ปี ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งชาวลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และ พ.ต.อ.ดร.เพทาย ทัพมงคล ทนายความ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนพร้อม
หลักฐาน กรณีมี ส.ส.ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีได้สนับสนุนและช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัคร อบจ.หมายเลข 1 ซึ่งเท่ากับ
ผู้สมัครหมายเลข 1 และ ส.ส. ได้ร่วมกันกระท าความผิดต่อ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 มาตรา 34 โดยมีนางสาวปริศนา แวดอุดม พนักงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง กกต.ปทุมธานีเป็น
ผู้รับหนังสือ 
 ที่ จ.ตรัง นายชาญวิทย์ ศรีสุทธิพงศ์ หนึ่งในทีมผู้บริหารพรรคพัฒนาเมืองตรัง ของนายสาธร วงศ์หนอง
เตย ผู้สมัครนายก อบจ.ตรัง  พร้อมด้วยนายสาวุฒิ วงศ์หนองเตย น้องชายนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรค
ประชาธิปัตย์ เดินทางไปยัง กกต.อบจ.ตรัง เพื่อยื่นหนังสือต่อนางสุภมาส ศรมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ใน
ฐานะ ผอ.กกต.อบจ.ตรัง หลังจากได้รับร้องเรียนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนมากว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งในครั้งนี้ อาทิ วัน เวลา การเลือกตั้งที่ถูกต้องชัดเจน สถานที่เลือกตั้ง หรือการลงคะแนนเลือกผู้รับสมัครว่ามีบัตร
เลือกตั้งกี่ใบ ลักษณะบัตรมีสีหรือความแตกต่างระหว่างบัตรเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ. อย่างไร แต่ปรากฏว่า
จนถึงบัดนี้ใกล้ถึงวันเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.แล้ว ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบ 
อันอาจจะส่งผลให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ. เสียสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ และเจ้าหน้าที่อาจจะมีข้อบกพร่อง
หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
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 นายชาญวิทย์ ศรีสุทธิพงศ์ กล่าวว่า ในการลงหาเสียงในพ้ืนที่ต่างๆ ป้ายผู้สมัครถูกท าลาย และมีการปา
ก้อนหินใส่รถแห่หาเสียง  ส าหรับเรื่องที่เกิดขึ้น ยุคสมัยนี้ไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้ว เพราะประชาธิปไตยเราเติบโต
ขึ้นทุกวัน ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกต่อไป 
 ที่ จ.พะเยา นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ผู้สมัครนายก อบจ.พะเยา คณะก้าวหน้าพะเยา พร้อมคณะ ได้ยื่น
หนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อ กกต.ประจ าจังหวัดพะเยา กรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลง
พ้ืนที่ตรวจราชจังหวัดพะเยาในเดือน พ.ย.บ่อยครั้งจนเป็นที่ผิดสังเกต ซึ่งกังวลว่าอาจจะท าให้ประชาชนเกิดความสับสน
และเข้าใจผิด เนื่องจาก ร.อ.ธรรมนัส เป็นพี่ชายของนายอัครา พรหมเผ่า ผู้สมัครนายก อบจ. กลุ่มฮักพะเยา จึงขอความ
เป็นธรรมในการเลือกตั้งครั้งนี้ส าหรับผู้สมัครทุกคนด้วย 
 ที่ จ.บุรีรัมย์ ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีมีมือมืดตระเวนท าลายป้ายหาเสียง ทั้งของผู้สมัครนายก 
อบจ.บุรีรัมย์ และสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ “กลุ่มเพ่ือนเนวิน” ที่ติดตั้งหาเสียงไว้ริมถนน ทั้งถนนสายหลักและถนนตาม
หมู่บ้านชุมชนต่างๆ ในเขตอ าเภอละหานทราย ได้รับความเสียหายจ านวนหลายป้าย ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ของมีคม
กรีด และของแข็งทุบท าลายบริเวณรูปผู้สมัคร ขณะที่มีบางป้ายรูปผู้สมัครถูกท าลายขาดหายไปเกือบทั้งหมด 
โดยนายส่งศักดิ์ สุชานิธิกุล อดีตสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ เป็นผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ เขต 1 อ.ละหานทราย 
“กลุ่มเพ่ือนเนวิน” เจ้าของป้ายหาเสียงที่ถูกท าลาย เปิดเผยว่า ไม่ได้แจ้งความ เพราะคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นที่ท า
ล ง ไปด้ ว ยความคึ กคะนอง  ยื นยั นการ เมื อ ง ใน พ้ืนที่ ไ ม่ มี คว ามรุ นแร ง  ทุ กคนมี คว ามสมานฉันท์ กั นดี  
     ทั้งนี้่ จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ พบว่า มีป้ายหาเสียงถูกท าลายเสียหายไป จ านวน 8 ป้าย ได้แก่ บริเวณริม
ถนนเส้นทางสายโนนดินแดง-ละหานทราย เสียหาย 4 ป้าย, บริเวณริมถนนบ้านโคกงิ้ว หมู่ 3 ต.ละหานทราย เสียหาย 
2 ป้าย และที่บริเวณบ้านละหานทราย หมู่ 2 ต.ละหานทราย เสียหายอีก 2 ป้าย ซึ่งจะได้ให้ทีมงานน าป้ายใหม่ไปติดตั้ง
แทนแล้ว 
  ที่ จ.หนองบัวล าภู นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เดินทางรณรงค์ช่วยหาเสียงให้กับนาย
สมเกียรติ เชษฐสุมน ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.หนองบัวล าภู ที่หาดโนนยาว ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จากนั้นเดิน
พบปะนักท่องเที่ยวและพ่อค้าแม่ขาย สอบถามถึงแนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ก่อนที่จะเดินทางมาที่ตัว อ.
โนนสัง เดินหาเสียงพบปะกับประชาชน พ่อค้าแม่ค้า หลังจากนั้นเปิดเวทีปราศรัยที่ตลาดวัดศิริชัย. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/85173 
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วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 18.15 น. 
 “แน๊ว” ผู้สมัครก้าวหน้าโวย! “ธรรมนัส”ลงพ้ืนที่ถี่ เดือนเดียว6ครั้ง 
 

 
 
 วันที่ 26 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยประพันธิ์ สิงห์ชัย ผู้สมัครนายก อบจ.พะเยา หมายเลข1 ทีม
ก้าวหน้า พร้อมทีมงานเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียน กกต.พะเยา เพื่อขอความเป็นธรรมในการหาเสียง เนื่องจากท่ีผ่าน
มา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ลงพ้ืนที่ถี่มาก ประชาชนอาจสับสนเข้าใจผิด เนื่องจากผู้สมัครนายก อบจ.
พะเยา หมายเลข 3 นายอัครา พรหมเผ่า นั้น เป็นน้องชายแท้ๆ ของ รมช.เกษตรฯ หวั่นประชาชนคิดเป็นอย่างอ่ืน
นอกจากมาตรวจราชการตามบทบาทหน้าที่  โดยนายชัยประพันธ์ ได้เข้าพบนายเอกสิทธิ์ ชวลิตวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สืบสวนสอบสวน ส านักงาน กกต.พะเยา เพ่ือให้ข้อมูลบันทึกปากค า ประกอบการยื่นหนังสือร้องเรียน 
 นายชัยประพันธ์ เปิดเผยที่มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมครั้งนี้ว่า กรณี รมช.เกษตรฯ ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า เป็นพี่ชายแท้ๆ ของคุณอัครา พรหมเผ่า และช่วงลงพ้ืนที่เนี่ย รู้สึกเดือนนี้จะมาบ่อยมาก 6 ครั้งแล้ว มันก็เป็น
เหตุผิดปกติที่พวกผมอาจจะเห็นว่าอาจจะเข้าใจผิดว่าอาจมีส่วนได้เสียหรือเปล่า ผมก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าพ่ีน้องประชาชนอาจจะเข้าใจผิด มาตรวจราชการเป็นเรื่องหน้าที่ผมเข้าใจแต่การตรวจราชการครั้งนี้ จ.พะเยา
บังเอิญเป็นช่วงของการเลือกตั้งหาเสียงนายก อบจ. ซึ่งผมมีส่วนได้เสีย การลงพ้ืนที่ 1 เดือน 6 ครั้งนี่จะเป็นสิ่งสังเกต
ได้มั้ยว่าตรงนี้มันบังเอิญขนาดนี้เชียวเหรอ  
 พาหนะในการเดินทางเป็นเฮลิคอปเตอร์ ต้องยอมรับนะครับ พี่น้องประชาชนก าลังเดือดร้อนอยู่ บ้านเมือง
มันเดือดร้อนและภาษีให้เกิดความเป็นธรรมบ้าง ไม่ใช่นั่ง ฮ.มานี่ค่าใช้จ่ายหลายหมื่นต่อวันนะครับ และนี่คือปัญหาซึ่งมัน
ไม่ใช่จ าเป็นเร่งด่วนขนาดนี้ ฝากด้วยนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้จริงๆ นะ แพ้ชนะไม่เป็นไร แต่ความยุติธรรมมันต้อง
เกิดขึ้นได้เพ่ือสร้างบรรทัดฐานให้กับ จ.พะเยา ว่าการเลือกตั้งทุกระดับตั้งแต่เทศบาล อบต.ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีอย่าได้เข้ามา
แทรกแซงเลยครับ” 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/213831 
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วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 18.18 น. 
'ทีมก้าวหน้า'พะเยาโวย'ธรรมนัส' ลงพ้ืนที่ถี่เดือนเดียว6ครั้งร้อง กกต.ขอความเป็นธรรม 
 

 
 
 วันที่ 26 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยประพันธิ์ สิงห์ชัย หรือ 'แน๊ว' ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) พะเยา หมายเลข 1 ทีมก้าวหน้า พร้อมทีมงานเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียน
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจ าจังหวัดพะเยา เพื่อขอความเป็นธรรมในการหาเสียงเนื่องจากท่ีผ่านมา ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.เกษตรฯ) ลงพ้ืนที่ถี่มาก อาจท าให้ประชาชน
เกิดความสับสนเข้าใจผิดได้เนื่องจากผู้สมัครนายก อบจ.พะเยา หมายเลข 3 นายอัครา พรหมเผ่า นั้น เป็นน้องชายแท้ๆ 
ของ รมช.เกษตรฯ หวั่นประชาชนคิดเป็นอย่างอ่ืนนอกจากมาตรวจราชการตามบทบาทหน้าที่ โดยนายชัยประพันธ์ ได้
เข้าพบนายเอกสิทธิ์ ชวลิตวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนส านักงาน กกต.พะเยา เพ่ือให้ข้อมูลบันทึกปากค า 
ประกอบการยื่นหนังสือร้องเรียน  
 นายชัยประพันธ์ เปิดเผยว่า ที่มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมครั้งนี้ว่า กรณี รมช.เกษตรฯ ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า เป็นพ่ีชายแท้ๆ ของคุณอัครา พรหมเผ่า และช่วงลงพ้ืนที่รู้สึกเดือนนี้จะมาบ่อยมาก 6 ครั้งแล้ว มันก็เป็นเหตุ
ผิดปกติที่พวกตนเห็นว่าอาจจะเข้าใจผิดว่าอาจมีส่วนได้เสียหรือเปล่า ตนเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าพ่ี
น้องประชาชนอาจจะเข้าใจผิด  
 "มาตรวจราชการเป็นเรื่องหน้าที่ผมเข้าใจแต่การตรวจราชการครั้งนี้จังหวัดพะเยาบังเอิญเป็นช่วงของการ
เลือกตั้งหาเสียงนายก อบจ.ซึ่งผมมีส่วนได้เสีย การลงพ้ืนที่ 1 เดือน 6 ครั้งนี้จะเป็นสิ่งสังเกตได้มั้ยว่าตรงนี้มันบังเอิญ
ขนาดนี้เชียว และอีกอย่างพาหนะในการเดินทางเป็นเฮลิคอปเตอร์ ต้องยอมรับนะครับ พ่ีน้องประชาชนก าลังเดือดร้อน
อยู่ บ้านเมืองมันเดือดร้อนและภาษีให้เกิดความเป็นธรรมบ้าง ไม่ใช่นั่งเฮลิคอปเตอร์มา ค่าใช้จ่ายหลายหมื่นต่อวันนะ
ครับ และนี่คือปัญหาซึ่งมันไม่ใช่จ าเป็นเร่งด่วนขนาดนี้ ฝากด้วยนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้จริงๆ นะแพ้ชนะไม่เป็นไร แต่
ความยุติธรรมมันต้องเกิดขึ้นได้เพ่ือสร้างบรรทัดฐานให้กับจังหวัดพะเยา ว่าการเลือกตั้งทุกระดับตั้งแต่เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีอย่าได้เข้ามาแทรกแซงเลยครับ" นายชัยประพันธิ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/534599 
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วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 - 18:22 น. 
ก้าวหน้า โวย ธรรมนัส ตรวจราชการจ.พะเยา บ่อยผิดปกติ เอื้อน้องชายชิงเก้าอ้ี อบจ.? 
 

 
 
ผู้สมัคร “ก้าวหน้า” ร้อง “ธรรมนัส” ลงพ้ืนที่ยิบผิดสังเกต_ยื่นร้อง “กกต.พะเยา” ขอความเป็นธรรม 
 วันที่ 26 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงาน นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.)พะเยา คณะก้าวหน้าพะเยา พร้อมคณะ ได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)
พะเยา กรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพ้ืนที่ตรวจราชจังหวัดพะเยา
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 บ่อยครั้ง โดยได้เข้าพบนายเอกสิทธิ์ ชวลิตวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน ส านักงาน
กกต.พะเยา เพ่ือให้ข้อมูลบันทึกปากค า ประกอบการยื่นหนังสือร้องเรียน 
 นายชัยประพันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงหาเสียงเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น อบจ.
พะเยา และขณะเดียวกันที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้ลงพ้ืนที่ตรวจ
ราชการจังหวัดพะเยา บ่อยครั้งจนเป็นที่ผิดสังเกต ซึ่งตนเป็นกังวลว่า อาจจะท าให้ประชาชนเกิดความสับสนและเข้าใจ
ผิด เนื่องจาก ร.อ.ธรรมนัส เป็นพี่ชายของนายอัครา พรหมเผ่า ผู้สมัครนายก อบจ. กลุ่มฮักพะเยา ตน จึงอยากขอความ
เป็นธรรมในการเลือกตั้งครั้งนี้ส าหรับผู้สมัครทุกคนด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2460008 
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วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 09.24 น. 
ซื้อเสียงหนัก! ผู้สมัครนายก อบจ.'ทีมเรารักพิจิตร'จี้ กกต.กลาง ลงพ้ืนที่เชือดไก่ให้ลิงดู 
 

 
 
ซื้อเสียงหนัก! ผู้สมัครนายกอบจ."ทีมเรารักพิจิตร"จี้"กกต.กลาง" ลงพื้นที่จับ"ซื้อเสียง"เชือดไก่ให้ลิงดู  ขณะที่
สาธารณสุขอ าเภอเมืองพิจิตรท าหนังสือด่วนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากร และ อสม.วางตัวเป็นกลาง ขณะท่ี"
กกต.พิจิตร"ชี้ อสม.ไม่ใช่ข้าราชการ ดังนั้นรักใครชอบใครสามารถท าได้ 
 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ ผู้สมัครนายก อบจ.พิจิตร หมายเลข 2 ทีมเรา
รักพิจิตร กล่าวว่า ขณะนี้ในช่วงของการหาเสียงในทุกพ้ืนที่ ทั้ง 12 อ าเภอ ซึ่งเหลือเวลาอีกกว่า 20 วัน โดยกระแสของ
ประชาชนยังให้การตอบรับดีมาก ผมเป็นนายก อบจ.พิจิตร มา 6 สมัย ผมเองไม่เคยใช้เงินในการซื้อเสียง ผมได้ต าแหน่ง
เข้ามาแต่ละครั้งประชาชนเป็นคนเลือกผมมาท้ังนั้น ดังนั้น การเลือกตั้งครั้งนี้ผมชูนโยบายและผลงานของผมที่เคยท ามา
ตลอดระยะเวลา 6 สมัย 
 นายชาติชาย กล่าวอีกว่า ขณะนี้กระแสของการซื้อเสียงออกมามากมายในทุกพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นการจด
รายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และล่าสุดมีการเรียกหัวคะแนน เข้าไปพบและจ่ายเงิน หากเป็นอย่างนี้บ้านเมืองจะอยู่กัน
อย่างไร อย่างนี้การเลือกตั้งจะบริสุทธิ์ยุติธรรมได้อย่างไร ผมเรียกร้องอยากให้ กกต.กลาง ลงมาพ้ืนที่ จ.พิจิตร เพ่ือหา
ข้อมูลในเรื่องของการซื้อเสียงในทุกพ้ืนที่ เพราะการซื้อเสียงครั้งนี้ซื้อกันอย่างมโหฬาร ไม่เกรงกลัวกฎหมายของ กกต.
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ถือกฏหมาย หาก กกต.จับได้อยากให้มีการเชือดไก่ให้ลิงดู จะได้ไม่เป็นเยื่องอย่าง 
 ขณะที่  ทางสาธารณสุขอ าเภอเมืองพิจิตร ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด โดย นายอธิวัฒน์  วงค์ตันติ
เจริญ สาธารณสุขอ าเภอเมืองพิจิตร เลขที ่พจ.0332/ว1221 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การวงตัวเป็นกลางใน
การเลือกตั้ง แจ้งไปยังผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง , ประธาน อสม.ทุกต าบล โดยมีข้อความว่า 
"ด้วย จ.พิจิตร จะจัดให้มีการเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.พิจิตร ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของ
การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร ทางสาธารณสุขอ าเภอเมืองจังหวัดพิจิตร ขอให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลทุกแห่ง และประธาน อสม.ทุกต าบล ให้ช่วยก าชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากร ช่วยก าชับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และบุคลากรในสังกัด รวมถึง อสม.ทุกคน วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง เพ่ือป้องกันการร้องเรียน และ
ปัญหาต่างๆ ที่ตามมา" 
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 ด้าน นายศุภฤกษ์ ใจเย็น พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ กกต.พิจิตร เปิดเผยว่า กรณีท่ีสาธารณสุขอ าเภอ
เมืองพิจิตรออกหนังสือด่วนขอให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง และประธาน อสม.ทุกต าบล ให้
ช่วยก าชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรในสังกัด รวมถึง อสม.ทุกคน วางตัวเป็นกลาง ผมเองมองว่า ผอ.หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้วางตัวเป็นกลางนั้นถูกต้อง แต่ในส่วนของ อสม.นั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถท าได้ จะไปเชียร์
ใครก็ได้ เพราะเขาไม่ใช่ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการท้องถิ่น ดังนั้น จะไปห้ามไม่ได้ เป็นสิทธิ์ของเขาที่สามารถท า
ได้ ดังนั้น กกต.เองไม่ทราบว่าสาธารณสุขอ าเภอเอาเหตุผลนี้ออกมาอย่างไร  ดังนั้น ขอย้ าชี้แจงว่า อสม.สามารถท าได้ 
จะเชียร์ใครก็ได้ เป็นสิทธิ์ส่วนตัว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/534694 
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26 พฤศจิกายน 2563 14:10 น.    
ท าลายป้ายหาเสียงกลุ่มเพื่อนเนวิน เชื่อเป็นฝีมือกลุ่มวัยรุ่นคึกคะนอง ยันการเมืองในพื้นที่มีความสมานฉันท์ 
 

 
 
 บุรีรัมย์ : ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีมีมือมืดตระเวนท าลายป้ายหาเสียง ทั้งของผู้สมัครนายก
อบจ.บุรีรัมย์ และ ส.อบจ. บุรีรัมย์ “กลุ่มเพ่ือนเนวิน” ที่ติดตั้งหาเสียงไว้ริมถนน ทั้งถนนสายหลักและถนนตามหมู่บ้าน
ชุมชนต่าง ๆ ในเขตอ าเภอละหานทราย ได้รับความเสียหายจ านวนหลายป้าย ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ของมีคมกรีด และ
ของแข็งทุบท าลายบริเวณรูปผู้สมัคร ขณะที่มีบางป้ายรูปผู้สมัครถูกท าลายขาดหายไปเกือบทั้งหมด ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่า 
เป็นฝีมือของบุคคลใด เป็นการหวังผลทางการเมือง หรือเป็นฝีมือของกลุ่มคนที่คะนองหรือไม่อย่างไร นั้น 
 จากการสอบถาม นายส่งศักดิ์ สุชานิธิกุล ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรัมย์ เขต 1 อ.ละหานทราย “กลุ่มเพ่ือนเนวิน” 
เจ้าของป้ายหาเสียงที่ถูกท าลาย บอกว่าไม่ได้แจ้งความแต่อย่างใด เพราะคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นที่ท าลงไปด้วย
ความคึกคะนอง ยืนยันการเมืองในพ้ืนที่ไม่มีความรุนแรง ทุกคนมีความสมานฉันท์กันดี 
 ซึ่งมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณป้ายถูกท าลาย บอกว่า เห็นมีกลุ่มวัยรุ่น ขับรถจักรยานยนต์ 2 คัน ในช่วง
เวลาประมาณ 23.00 น.ของวันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา ไปตามเส้นทางสายโนนดินแดง-ละหานทราย ผ่านบ้านโคกงิ้ว แล้ว
เข้ามาในตัว อ.ละหานทราย แล้วมีการโยนประทัดเสียงดังด้วยความคึกคะนอง จึ งคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของวัยรุ่นกลุ่ม
ดังกล่าว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ ก็ก าลังสืบสวนหาข่าววัยรุ่นกลุ่มนี้อยู่ 
 อย่างไรก็ตาม จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ พบว่า มีป้ายหาเสียงถูกท าลายเสียหายไป จ านวน 8 ป้าย ได้แก่ 
บริเวณริมถนนเส้นทางสายโนนดินแดง-ละหานทราย เสียหาย 4 ป้าย , บริเวณริมถนนบ้านโคกงิ้ว หมู่ 3 ต.ละหานทราย 
เสียหาย 2 ป้าย และที่บริเวณบ้านละหานทราย หมู่ 2 ต.ละหานทราย เสียหายอีก 2 ป้าย ซึ่งก็จะได้ให้ทีมงานน าป้าย
ใหม่ไปติดตั้งแทนแล้ว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/200080 
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26 พฤศจิกายน 2563 - 16:01 น. 
"อุตรดิตถ์" วัยรุ่นคะนองไล่ท าลายป้ายหาเสียง ส.อบจ.และนายก เตือนโทษถึงติดคุก 
 

 
 
วัยรุ่นคึกคะนองขี่จยย.กลางดึก ใช้มีดและไม้ไล่ตีป้ายผู้สมัคร ส.อบจ.และนายก จ านวนมากหักจนเสียหายและกอง
อยู่กับพื้น เทศบาลต าบลวังกะพี้ เร่งประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้ประชาชนแจ้งเตือนบุตรหลาน ท าลายป้ายหา
เสียงโทษติดคุก แถมชดใช้ค่าเสียหายด้วย 
 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 63 นายนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าว
ว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่า พบป้ายหาเสียงของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)อุตรดิตถ์ และป้าย
หาเสียงสมาชิก ส.อบจ.อุตรดิตถ์ เขต4 อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ รวมถึงพ้ืนที่อ่ืนด้วยถูกท าลายจ านวนมาก เฉพาะพ้ืนที่เขต4 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ป้ายหาเสียงติดตั้งอยู่ริมสองฝั่งถนนสายวังกะพ้ี-วังโป่ง เขตเทศบาล าบลวังกะพ้ี ถูกท าลายเสีย
หายไปประมาณ 5-6 แผ่นป้าย ทั้งป้ายหาเสียงผู้สมัคร ส.อบจ. และป้ายหาเสียงผู้สมัครนายก อบจ.สภาพป้ายหาเสียงที่
ถูกท าลาย มีการใช้ของมีคมคล้ายมีดกรีดเข้าที่แผ่นป้าย และยังใช้ของแข็งไม่ทราบชนิด ฟาดเข้าที่ตัวแผ่นป้ายและโครง
ไม้ส าหรับยึดแผ่นป้ายหักเสียหายล้มกองอยู่บนพื้นดิน ตรวจสอบชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงป้ายที่ถูกท าลายทราบว่า มีกลุ่มคน
ขี่รถจักรยานยน์มาตีท าลายช่วงกลางดึก เสร็จแล้วขับหนีไปทันที ไม่ทราบว่าเป็นใคร ตรวจเช็คผู้สมัครไม่มีการแจ้งความ
เอาผิดหวั่นเสียคะแนนเสียง  
 " อยากฝากเก่ียวกับการท าลายป้ายหาเสียงผู้สมัคร ส.อบจ.และผู้สมัคร นายก อบจ.ไปยังก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลและอบต.ว่า มีป้ายผู้สมัครติดตั้งในพ้ืนที่ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนดเอาไว้ กรณีที่มีผู้ท าลายป้ายหาเสียงของผู้สมัคร อยากให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยแพทย์ สารวัรก านันอบต.และเทศบาล ช่วยสอดส่องดูแลและช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชน
ในพ้ืนที่หรือบุตรหลานทราบว่า การท าลายป้ายหาเสียงผู้สมัครมีโทษทางอาญาทั้งปรับเป็นเงินและติดคุก หรือทั้งจ าและ
ปรับและยังถือเป็นการท าลายทรัพย์สินของผู้อ่ืน หากถูกฟ้องจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของป้าย อยากให้การ
เลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการท าลายป้ายหาเสียงแบบนี้เกิดข้ึนอีก "  
 ด้าน นายอนิรุธ ครุฑเมือง นายกเทศมนตรีต าบลวังกะพ้ี กล่าวว่า จากกรณีที่ป้ายหาเสียงของผู้สมัคร ส.
อบจ.ถูกท าลายจ านวนหลายแผ่นป้าย ตรวจสอบเจ้าของพ้ืนที่ใกล้เคียงกับป้ายที่ถูกท าลายทราบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขี่
รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ ไล่ตีป้ายหาเสียงของผู้สมัคร ส.อบจ.ประมาณ 5-6 แผ่นป้าย  ผู้สมัครหาเสียง ส.อบจ.
ในเขตพ้ืนที่ต าบลวังกะพ้ี มีเพียงแค่คนเดียวไม่มีคู่แข่งหรือแข่งกับใคร จึงไม่มีมูลเหตุจากฝ่ายตรงข้ามที่จะไปท าลาย
ป้าย น่าจะเกิดจากความคึกคะนองของกลุ่มวัยรุ่น ทางเทศบาลได้แจ้งเจ้าของพ้ืนที่ หากมีป้ายหาเสียงของผู้สมัคร ส.
อบจ.หรือ นายก อบจ.ติดตั้งอยู่บริเวณนั้นให้ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลให้ด้วย  
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 ทั้งนี้ ทางเทศบาลต าบลวังกะพ้ี ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เสียงตามสายบอกกล่าวให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบว่า 
ป้ายหาเสียงอย่าให้ลูกหลานไปท าลาย เพราะเป็นการท าลายทรัพย์สินและมีความผิดด้วย ได้แจ้งบอกผ่านยังก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยประชาสัมพันธ์เสียงามสาย เพ่ือบอกกล่าวประชาชนในพ้ืนที่ อย่าให้ลูกหลานไปท าลายป้ายหาเสียง
ผู้สมัคร ส.อบจ.หรือ นายก อบจ.ที่ติดตั้งหาเสียงอยู่ในขณะนี้ พร้อมขอเชิญชวนประชาชนต าบลวังกะพ้ีออกไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งสมาชิก ส.อบจ.และ นายก อบจ.วันที่ 20 ธันวาคม 63 นี้ ให้มากๆ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/local/450099 
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26 พฤศจิกายน 2020 - 21:40 
ป้ายหาเสียงคณะก้าวหน้าที่สัตหีบถูกท าลายอีกแล้ว 
อ.สัตหีบป้ายหาเสียงคณะก้าวหน้าถูกท าลายอีกแล้ว วอนตรจับเพื่อเป็นคดีตัวอย่าง 
 

 
 
 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายประทีป นาคบังเกิด ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี เขต 1 อ.สัตหีบ ในนามของ
กลุ่มก้าวหน้าว่า ได้น าความเข้าแจ้งร้องทุกข์ต่อ พ.ต.ต.นเรศ บุญที สว.สอบ สวน สภ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ว่าป้ายลงสมัครหา
เสียงเลือกตั้ง นายก อบจ.ชลบุรี และ ส.อบจ.ชลบุรี ของตนได้ถูกท าลายเสียหาย จ านวน 2 ป้าย โดยป้ายแรกท่ีบริเวณ
ทางเข้าตลาดนัด 700 ไร่ หมู่ที่ 3 ต สัตหีบ ถูกท าลายที่ภาพ นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โดยใช้ขวดน้ าพลาสติก แทงที่
ภาพแล้วใช้ผ้าขี้ริ้วยัดไว้ ตรวจพบเมื่อวันที่ 24 พ.ย.63 เวลา 18.30 น. ป้ายที่ 2 บริเวณริมถนนตรงข้าม ตลาดเชนสิริ 
แยกเจ หมู่ที่ 8 ต.สัตหีบ ได้ถูกท าลายโดยมีคนใช้เท้าถีบจนหักกลาง พบเมื่อวันที่ 25 พ.ย.63 เวลา 8.30 น. โดยมีกล้อง
วงจรปิด สามารถจับภาพชายคนที่ท าลายไว้ได้ 
 การท าลายป้ายของตนเองซึ่งเป็นผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ถูกท าลายถึง 2 ป้าย 
หนักกว่าเดิม ซึ่งมั่นใจว่า จนท.ตร. จะสามารถติดตามจับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาด าเนินคดีตามกฎหมายได้อย่างแน่นอน 
เพราะมีภาพกล้องวงจรปิดจากร้านขายของในบริเวณดังกล่าว บันทึกภาพในขณะก่อเหตุท าลายป้ายไว้ได้ ซึ่งจะได้รู้เสีย
ทีว่าอ้ายโม่งตัวจริงคือใครและท าเพ่ืออะไร หากถูกจับได้โทษหนักอย่างแน่นอน ขอให้อย่าได้กระท าอีกอย่างเด็ดขาด ซึ่ง
คดีนี้ขอให้เป็นคดีตัวอย่าง 
 ส าหรับการเลือกตั้ง นายก อบจ.ชลบุรี และ ส.อบจ. ชลบุรี เริ่มมีความดุเดือดขึ้นเป็นระยะ เนื่องจากท่ีผ่าน
มา ป้ายหาเสียงของผู้สมัคร จะถูกท าร้ายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะป้ายของคณะกลุ่มก้าวหน้า ที่มีมีนาย ธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้การสนับสนุนอยู่ 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_828780/ 
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วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 22.32 น. 
เดือด! ป้ายหาเสียงคณะก้าวหน้าถูกท าลายอีกแล้ว วอน ตร.จับเพื่อเป็นคดีตัวอย่าง 
 

 
 
 วันที่ 26 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายประทีป นาคบังเกิด ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี เขต 1 อ.
สัตหีบ ในนามของกลุ่มก้าวหน้าว่า ได้น าความเข้าแจ้งร้องทุกข์ต่อ พ.ต.ต.นเรศ บุญที สว.สอบ สวน สภ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
ว่าป้ายลงสมัครหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.ชลบุรี และ ส.อบจ.ชลบุรี ของตนได้ถูกท าลายเสียหายจ านวน 2 ป้าย โดย
ป้ายแรกที่บริเวณทางเข้าตลาดนัด 700 ไร่ หมู่ที่ 3 ต สัตหีบ ถูกท าลายที่ภาพนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โดยใช้ขวดน้ า
พลาสติกแทงที่ภาพแล้วใช้ผ้าขี้ริ้วยัดไว้ ตรวจพบเมื่อวันที่ 24 พ.ย.63 เวลา 18.30 น.ป้ายที่ 2 บริเวณริมถนนตรงข้าม 
ตลาดเชนสิริ แยกเจ หมู่ที่ 8 ต.สัตหีบ ได้ถูกท าลายโดยมีคนใช้เท้าถีบจนหักกลาง พบเมื่อวันที่ 25 พ.ย.63 เวลา 08.30 
น. โดยมีกล้องวงจรปิด สามารถจับภาพชายคนที่ท าลายไว้ได้  
 การท าลายป้ายของตนเองซึ่งเป็นผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ถูกท าลายถึง 2 ป้าย 
หนักกว่าเดิม ซึ่งมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจจะสามารถติดตามจับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาด าเนินคดีตามกฏหมายได้อย่าง
แน่นอน เพราะมีภาพกล้องวงจรปิดจากร้านขายของในบริเวณดังกล่าว บันทึกภาพในขณะก่อเหตุท าลายป้ายไว้ได้ ซึ่งจะ
ได้รู้เสียทีว่าอ้ายโม่งตัวจริงคือใครและท าเพ่ืออะไร หากถูกจับได้โทษหนักอย่างแน่นอน ขอให้อย่าได้กระท าอีกอย่าง
เดด็ขาด ซึ่งคดีนี้ขอให้เป็นคดีตัวอย่าง  
 ส าหรับการเลือกตั้งนายก อบจ.ชลบุรี และ ส.อบจ.ชลบุรี เริ่มมีความดุเดือดขึ้นเป็นระยะ เนื่องจากที่ผ่าน
มาป้ายหาเสียงของผู้สมัครจะถูกท าร้ายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะป้ายของคณะกลุ่มก้าวหน้า ที่มีมีนายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้การสนับสนุนอยู่  
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/534675 
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วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
มือมืดพังป้ายหาเสียง‘กลุ่มเพื่อนเนวิน’ ผู้สมัครเชื่อฝีมือกลุ่มวัยรุ่นคึกคะนอง ยันการเมืองในพื้นที่มีความสมานฉันท์ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีมีมือมืดตระเวนท าลายป้ายหาเสียง ทั้งของผู้สมัครนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) บุรีรัมย์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) บุรี รัมย์ “กลุ่มเพ่ือนเน
วิน” ที่ติดตั้งหาเสียงไว้ริมถนน ทั้งถนนสายหลักและถนนตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆ ในเขต อ.ละหานทราย ได้รับความ
เสียหายจ านวนหลายป้าย ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ของมีคมกรีด และของแข็งทุบท าลายบริเวณรูปผู้สมัคร   
 ขณะที่มีบางป้ายรูปผู้สมัครถูกท าลายขาดหายไปเกือบทั้งหมด ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่า เป็นฝีมือของบุคคลใด 
เป็นการหวังผลทางการเมือง หรือเป็นฝีมือของกลุ่มคนที่คะนองหรือไม่อย่างไร นั้น  
 ส าหรับในเรื่องนี้ จากการสอบถาม นายส่งศักดิ์ สุชานิธิกุล อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย์ เป็นผู้สมัคร ส.อบจ.
บุรีรัมย์ เขต 1 อ.ละหานทราย “กลุ่มเพ่ือนเนวิน” เจ้าของป้ายหาเสียงที่ถูกท าลาย บอกว่า ตนไม่ได้แจ้งความแต่อย่าง
ใด เพราะคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นที่ท าลงไปด้วยความคึกคะนอง ยืนยันการเมืองในพื้นที่ไม่มีความรุนแรง ทุกคนมี
ความสมานฉันท์กันด ี
 โดยมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณป้ายถูกท าลาย บอกว่า เห็นมีกลุ่มวัยรุ่น ขับรถจักรยานยนต์ 2 คัน ในช่วง
เวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา ไปตามเส้นทางสายโนนดินแดง-ละหานทราย ผ่านบ้านโคกง้ิว แล้ว
เข้ามาในตัว อ.ละหานทราย แล้วมีการโยนประทัดเสียงดังด้วยความคึกคะนอง จึงคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของวัยรุ่นกลุ่ ม
ดังกล่าวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ ก็ก าลังสืบสวนหาข่าววัยรุ่นกลุ่มนี้อยู่ 
 อย่างไรก็ตาม จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ พบว่า มีป้ายหาเสียงถูกท าลายเสียหายไป จ านวน  8 ป้าย ได้แก่ 
บริเวณริมถนนเส้นทางสายโนนดินแดง-ละหานทราย เสียหาย 4 ป้าย, บริเวณริมถนนบ้านโคกง้ิว หมู่ 3 ต.ละหานทราย 
เสียหาย 2 ป้าย และที่บริเวณบ้านละหานทราย หมู่ 2 ต.ละหานทรายเสียหายอีก 2 ป้าย ซึ่งก็จะได้ให้ทีมงานน าป้าย
ใหม่ไปติดตั้งแทนแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/534629 
 
  

https://www.naewna.com/local/534629
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วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
ท้องถิ่นเล่นกันแรง ออกพังป้ายหาเสียง กลุ่มแปดริ้วโฉมใหม่ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนผู้สมัครกลุ่มแปดริ้วโฉมใหม่ขึ้นโรงพัก สภ.เมืองฉะเชิงเทรา เพ่ือแจ้งความลง
บันทึกประจ าวันกับ ร.ต.อ.ทีปต์ ไม้ลึกดี รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา โดยเจ้าหน้าที่ได้สอบปากค าและรับ
แจ้งความลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน กรณีป้ายคัทเอาท์ทั้งผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และ
ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)ฉะเชิงเทรา เขตพ้ืนที่ ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา ถูกท าลายถึง 3 จุด 
โดยนายสมพร รุ่งแจ่มแจ้ง ผู้สมัคร ส.อบจ. เขต 3 อ.เมืองฉะเชิงเทรา น าหลักฐานภาพถ่ายป้ายโฆษณาหาเสียงที่ติด
ตั้งอยู่บริเวณหมู่ 3 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ านวน 6 ป้าย 3 จุด ประกอบด้วย จุดปากทางก่อนเข้าที่ท าการ อบต.ท่าไข่ถนน
สายเลี่ยงเมือง จุดที่ 2 ห่างออกไปประมาณ 1 กิโล จุดที่ 3 ทางไปเส้นวัดต้นตาลใกล้กับ รพ.สต. ท่าไข่ ถูกท าลาย
เสียหายลักษณะใช้ไม้ตีท าให้ฉีกขาด ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นฝีมือของผู้ใด ซึ่งได้แจ้งให้ ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ (นายกไก่) 
หัวหน้าทีม “แปดริ้วโฉมใหม่” ผู้สมัครนายก อบจ. ทราบ ก่อนเดินทางมาแจ้งความเพ่ือลงบันทึกประจ าวันไว้เป็น
หลักฐาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจหาตัวคนท าผิดมาด าเนินคดี 
 ขณะที่นายกไก่ ผู้สมัครนายก อบจ.กลุ่มแปดริ้วโฉมใหม่ ได้ออกมากล่าวขอร้องว่า จะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ท า
ลักษณะที่จ้องท าลายป้ายหาเสียง นอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังท าให้ผู้สมัครสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้วย จึงอยากขอร้อง
ว่าอย่าท า และอย่าเล่นการเมืองแบบสกปรกหวังแต่ท าลายผู้อ่ืน และขอฝากพ่ีน้องประชาชนในทุกพ้ืนที่ช่วยเป็นหูเป็น
ตาแทนเจ้าหน้าที่ และผู้สมัคร หากพบเห็นช่วยแจ้งเบาะแสของผู้ไม่หวังดีที่เล่นสกปรกให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/534628 
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27/11/2563 11:01 
คาดได้ คกก.สมานฉันท์ ส.ส.รัฐบาล-ครม. 2 ธ.ค.นี้ 
 

 
 
 รัฐสภา 27 พ.ย.- นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงาน (วิป) รัฐบาล กล่าว ภายหลัง
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งหนังสือมายังวิปรัฐบาล เพ่ือให้คัดเลือกตัวบุคคลเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการ
สมานฉันท์ จ านวน 2 คน ว่า วิปรัฐบาลจะมีการหารือร่วมกันในวันจันทร์นี้ (30 พ.ย.) และส่วนตัวขอปฏิเสธไม่เข้าไปร่วม
เป็นกรรมการฯ  เนื่องจากมีภารกิจมากแล้ว  เบื้องต้นจะคัดเลือกจาก ส.ส.ก่อน แต่หากไม่ได้ก็จะพิจารณาจาก
บุคคลภายนอกต่อไป  คาดว่าภายในวันพุธที่ 2 ธันวาคม นี้ จะได้รายชื่อในสัดส่วนของรัฐบาล ทั้งส.ส. และคณะรัฐมนตรี 
ครบถ้วน      .- ส านักข่าวไทย     
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-591126 
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วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 - 11:16 น. 
 ‘สมชาย’ ไม่ขัด ส.ส.ร.เซ็ตซีโร่ ส.ว.ชี้หากตัดอ านาจโหวตนายกฯ ต้องถาม ปชช. 
 

 
 
‘สมชาย’ ไม่ขัด ส.ส.ร.เซ็ตซีโร่ ส.ว.ชี้หากตัดอ านาจโหวตนายกฯ ต้องถามปชช. แนะเขียนคุณสมบัติ ส.ส.ร.ให้ชัด
กลัวเอื้อประโยชน์คนเบื้องหลัง 
 เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา นายสมชาย แสวงการ ส.ว. ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม กล่าวว่า ในการพิจารณาคงต้อง
น าความเห็นของ ส.ว.อภิปรายและการแปรญัตติ แต่ก็ไม่ทิ้งของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านและข้อเสนอของภาค
ประชาชน มาดูว่าอะไรเป็นข้อกัวล เช่นเรื่องพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ ไม่ได้มีอยู่แต่หมวด 1 หมวด 2 เท่านั้น 
แต่มีอยู่ในอีก 38 มาตรา ถ้าไปแก้ไขท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆแล้วสังคมรับไม่ได้ก็จะน าไปสู่ความขัดแย้ง จึง
จ าเป็นต้องเขียนให้รัดกุม ส่วนเรื่องสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ก็ต้องดูคุณสมบัติให้ชัดเจน เพราะที่ผ่านมาเขียนส.ส.ร.
แล้วตัวเองได้ประโยชน์ จากการกลับเข้ามาเป็นส.ส.และส.ว.หรือองค์กรอิสระ แม้กระทั่งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังมี
บทยกเว้นว่าควรจะเว้นวรรคกี่ปี ที่จะไม่เข้าไปเป็นส.ส. , ส.ว.หรือองค์กรอิสระ ดังนั้นคุณสมบัติ ส.ส.ร.ก็ควรจะมีจ ากัด
เหมือนกัน เพราะต้องไปเขียนรัฐธรรมนูญของประเทศไม่ใช่เป็นการเซ็นเช็คเปล่า หากไม่มีคุณสมบัติใดๆ เลยก็อาจจะ
เขียนรัฐธรรมนูญโอนอ านาจใดๆ ก็ได้เอ้ือประโยชน์กลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลัง 
 ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จ าเป็นจะต้องคุ้มครองอ านาจของส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี และต้องให้อยู่
ครบตามวาระ 5 ปีหรือไม่นั้น นายสมชาย กล่าวว่า ไม่ว่าการร่างรัฐธรรมนูญ จะให้ ส.ว.อยู่หรือไป ตนไม่ติดขัดอะไร 
เพราะในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ก็ยังมีการเซ็ตซีโร่บางองค์กรอิสระ ดังนั้นส.ว.ก็เหมือนกันถ้าจะให้ไปก็ไปให้
อยู่ก็อยู่ แต่อ านาจการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น เกิดขึ้นจากการท าประชามติของประชาชน หากจะแก้ไขตัดอ านาจ 
ส.ว.ในเรื่องนี้ จท าอย่างไร ล้มไปเฉยๆ เลย หรืออาจจะต้องกลับไปถามประชาชนอีกครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องท่ีต้องหารือกัน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2460578 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2460578
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วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 - 13:00 น. 
รายงาน : สภาวะ ตั้งรับ ใน สมรภูมิ การเมือง ของ ทั้ง 2 ฝ่าย 
 

 
 
 หากยึดกุม “เนื้อหา” ของหนังสือ “ลับมาก” อันลงนามโดย พล.อ.ณัฐพล นาควานิช เลขาธิการสภา
ความมั่นคงเป็นบรรทัดฐาน การเคลื่อนไหวน่าจะยาวไปถึงเดือนธันวาคม ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของมวลชนปกปัก 
จงรักภักดีต่อสถาบัน อันกระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆของส่วนภูมิภาคในก ากับของ 2 หน่วยงานส าคัญ 1 กอ.รมน. 1 
มหาดไทย เพราะอย่างน้อยที่สุดหากถือเอาการเคลื่อนไหว “เดินสาย” ของ 2 นักเคลื่อนไหวผู้มีบทบาทส าคัญเป้าหมาย
อยู่ที่ห้วงเวลา “ธันวาคม” ยิ่งกว่านั้น จุดเน้นหนึ่งยังเป็นการติดตาม “ทูตนอกแถว” จึงเด่นชัดยิ่งว่า การร้อยเชื่อม
หนังสือ “ลับมาก” ยังพุ่งเป้าไปยังบทบาทและความหมายของ “เยาวชน ปลดแอก” ไม่ว่าในด้านเผชิญหน้า ไม่ว่าใน
ด้านขยายก าลังจึงเด่นชัดยิ่งว่า ทุกอย่างด าเนินไปในแบบ “ยืดเยือ้” 
 กล่าวส าหรับบทบาทของ “เยาวชนปลดแอก” แม้เครือข่ายภายในโครงสร้างแห่งปฏิบัติการไอโอทางด้าน
ข่าวสารจะยังยึดกุมแนวทาง 1 ด้อยค่า 1 ลดทอนบทบาท แนวทางนี้ด าเนินการตั้งแต่เดือนกันยายนมาแล้ว สัมผัสได้
จากการเน้นอย่างหนักแน่นให้เห็นและเข้าใจถึงความอ่อนแรงลงเป็นล าดับ ภายใต้ค าว่า “แผ่ว” ภายใต้ค าว่า “ฝ่อ” นี่
ย่อมเป็นทิศทางหลักที่ปักธงมาจากรายงานที่สภาความมั่นคงแห่งชาติประมวลสรุปและเสนอต่อที่ประชุม ครม.  ไม่ว่า
ก่อนตัดสินใจเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ไม่ว่าก่อนตัดสินใจเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ณ บริเวณรัฐสภา ที่หวังจะยกระดับการ
ปราบปรามและสร้างความหวาดกลัวให้กับการชุมนุม แต่ค าถามที่ตามมาก็คือ แผ่วลง ฝ่อลงจริงละหรือค ายืนยันในเรื่อง
นี้ไม่เพียงแต่จะเห็นได้เมื่อเคลื่อนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมายังท าเนียบรัฐบาล หากแต่เมื่อเคลื่อนจากสามย่านไป
สถานทูตเยอรมนีก็จะเด่นชัด เด่นชัดว่า “สวน” ทางกับบทสรุปของ “สภาความม่ันคงแห่งชาติ” 
 จากนี้จึงพอจะประเมินได้โดยพ้ืนฐานว่า ไม่ว่าจะมองจากด้านของ “เยาวชนปลดแอก” ไม่ว่าจะมองจาก
ทางด้านของ “รัฐบาล” อยู่ที่ว่าฝ่ายใดจะ “อดทน” ได้มากกว่า ทั้งความอดทนในที่นี้จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความ
อดทนที่จะไม่ใช้ความรุนแรง เพราะหากฝ่ายใดงัดเอาความรุนแรงมาใช้นั่นหมายถึงโอกาสที่จะเพลี่ยงพล้ า  ค าถามก็คือ
ตอนนี้ใครมี “ความรุนแรง” มากกว่า เพราะว่าทางฝ่ายของรัฐบาลก็กล่าวว่า เยาวชนเสนอข้อเรียกร้องที่จาบจ้วง
ล่วงเกิน ใช้ค าหยาบและขาดความเคารพต่อ “ผู้ใหญ่”ขณะเดียวกัน ฝ่ายของเยาวชนก็มองต่างมุม เพราะว่าความ
รุนแรงที่ฝ่ายของเยาวชนประสบ คือ การคุกคามท าร้าย การฉีดน้ าผสมสารเคมี จาก 1 เป็น 3 การขว้างแก๊สน้ าตา การ
ตระเตรียมกระสุนยางค าตอบสุดท้ายอยู่ท่ีบทสรุปจาก “สังคม” 
 ความคิดที่ว่าในที่สุดม็อบของเยาวชนจะฝ่อลง แผ่วลง หมดบทบาทไปในที่สุด ความคิดที่ว่าในที่สุด
ข้อเสนอ 3 ข้อรัฐบาลจะตอบรับ สงบศึก ล้วนเป็นความคิดในแบบ “เพ้อฝัน” ไม่ว่าการเสนอในเรื่องคณะกรรมการ 
“สมานฉันท์” ล้วนไม่มีความหมายไม่ว่าการเดินหน้าในเรื่อง “รัฐธรรมนูญ” ล้วนเป็นเรื่องต้องใช้เวลาการเผชิญ ประสบ
ทางการเมืองจึงยังคงอยู่ในขั้น “ยัน” ไปอีกยาว  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2458732 

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2458732
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27 Nov 2020 04:10 น. 
เปิดไทม์ไลน์ เลือกตั้งท้องถิ่น 63  
 

 
 
กางไทม์ไลน์ เลือกตั้งท้องถิ่น 63 ปักหมุดเตรียมความพร้อม เลือกตั้ง นายก อบจ.-สภา อบจ. ทั่วประเทศ 
นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นสมควรให้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 2563เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 
ต่อมา ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศก าหนดให้วันที่ 20 ธันวาคม 2563 
กรมการปกครองส่วน กระทรวงมหาดไทย ได้เดินหน้าตามแผนงานการจัดการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สภา อบจ.) มาอย่างต่อเนื่องไล่เรียงตามล าดับ ได้ดังนี้ 
วันรับสมัครเลือกตั้ง 
13 พ.ย.63 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
24 พ.ย.63 
ประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
29 พ.ย.63 
วันสุดท้ายแต่งตั้ง จพง.ปน. 
วันสุดท้ายการยื่นค าร้องคัดค้านการรับสมัคร (กรณียื่นก่อน 20 วัน) 
4 ธ.ค.63 
วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน 
9 ธ.ค.63 
วันสุดท้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง/ ที่เลือกตั้ง 
วันสุดท้ายเพ่ิมชื่อ ถอนชื่อ 
วันสุดท้าย กกต.วินิจฉัยสิทธิสมัคร (กรณียื่นก่อน 20วัน) 
13-19 ธ.ค.63 
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/458259 
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วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 13.27 น. 
ใกล้โค้งสุดท้าย เจาะประวัติ 3 ผู้สมัครตัวเต็ง ชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.นครพนม 
 

 
 
 แม้จะเหลือเวลาหาเสียงราว 3 สัปดาห์ บรรยากาศสนามเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม (นายก อบจ.ฯ) ก็ยังมองไม่ออกว่าผู้สมัครฯเบอร์ไหนจะเป็นตัวเด่นที่สุด ระหว่างหมายเลข 1 นายณพจน์ศกร 
ทรัพยสิทธิ ที่กลุ่มก้าวหน้าส่งเข้าประกวด หรือ หมายเลข 2 “น้องขวัญ” นางสาว ศุภพานี โพธิ์สุ นักการเมืองหน้าใหม่
ลูกสาวของนายศุภชัย โพธิ์ ที่ฉีกตัวจากพรรคใหญ่ออกมาตั้งทีมนครพนมร่วมใจ และหมายเลข 3 ดร.สมชอบ นิติพจน์ 
ดีกรีแชมป์เก่า 2 สมัย โดยพรรคเพ่ือไทยมีมติส่งลงป้องกันแชมป์ ภาษามวยเรียกว่าคู่คี่สูสีกันมาก แม้แต่เซียนการเมือง
ยังไม่กล้าชี้ว่าเบอร์ไหนเป็นทีเด็ด 
 ถือว่าการหาเสียงของผู้สมัครนายก อบจ.นครพนม ไม่มีการกล่าวโจมตีใส่ร้ายกัน ต่างเข็นนโยบายออกมา
ให้ประชาชนพิจารณา จะมีแต่พวกกองแต๊ก กองหนุน กองเชียร์เท่านั้น ที่ออกตัวแรงเหลือเกิน ไล่เตะตัดขาฝ่ายตรงข้าม 
ใครเห็นต่างก็จะถูกตราหน้าว่าหลงยุค ก็ว่ากันไปตามประสาแผ่นเสียงตกร่อง 
 ส าหรับประวัติผู้สมัครนายก อบจ.นครพนม ทั้ง 3 เบอร์(1-2-3)  บนเส้นทางการเมือง เริ่มจากพ่ีใหญ่ ดร.
สมชอบ นิติพจน์ แจ้งเกิดในเวทีการเมืองท้องถิ่นด้วยการชักน าของ ดร.ไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม โดยเมื่อปี พ.ศ.
2538 ได้รับเลือกตั้งเป็น สจ.เขตอ าเภอปลาปาก สมัยแรก ภายหลังปี 2551 ก็ลงสมัครนายก อบจ.ฯ และได้รับความ
ไว้วางใจเป็นนายกฯถึง 2 สมัยติดต่อกัน โดยได้แรงสนับสนุนจากพรรคการเมืองใหญ่อย่าง ไทยรักไทย พลังประชาชน 
และเพ่ือไทย 
 ด้าน นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ เส้นทางการเมืองก็ไม่ต่างจาก ดร.สมชอบฯ   เพราะแจ้งเกิดในสนาม
ท้องถิ่น ด้วยการสมัครลงเป็น สจ.เขตฯ ด้วยการชักน าของพ่ีชาย นายอรรถสิทธิ์ ทรัพยสิทธิ์ อดีต ส.ส.นครพนม 7 สมัย 
แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ต่อมาลงสมัคร ส.ส.นครพนม ในนามพรรคไทยรักไทย(รุ่นแรก) แข่งกับเจ้าของพ้ืนที่คือ ดร.ไพ
จิต ศรีวรขาน พรรคความหวังใหม่(ในขณะนั้น) ปรากฏว่าแพ้ไปไม่กี่คะแนน ภายหลังได้มีการควบรวมพรรคความหวัง
ใหม่เป็นเนื้อเดียวกับพรรคไทยรักไทย ก็มีโอกาสท างานด้านการเมืองร่วมกับนายแพทย์ประสงค์ บู รณ์พงศ์ นายศุภชัย 
โพธิ์สุ นายเนวิน ชิดชอบ ฯลฯ ส่วนสนามการเมืองท้องถิ่นก็ท างานร่วมกับ ดร.สมชอบ นิติพจน์ นางมนพร เจริญศรี
(ปัจจุบันเป็น ส.ส.นครพนม เขต 2) เป็นต้น 
 กระทั่งมีการยุบพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชนตามล าดับ นักการเมืองก็แตกกระเซ็นไปอยู่
พรรคอ่ืนกัน เช่นพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่มีแต่นายศุภชัย โพธิ์สุ คนเดียวเท่านั้นที่ย้ายไป  นายณพจน์ศกรฯก็หอบผ้าไปด้วย
เช่นเดียวกัน  จากนั้นก็ออกมาเป็นเลขาพรรคเพ่ือคนไทย แต่ไม่ประสบความส าเร็จในสนามใหญ่ จึงเบนเข็มกลับมา
สนามเล็กด้วยการไปเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ของนายธนาธร จึงรุ่ง เรืองกิจ และได้ตั้งทีม@มหานคร นครพนม 
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พร้อมเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นครพนม หลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบก็ตามนายธนาธรมาอยู่กลุ่มก้าวหน้าใน
ปัจจุบัน 
 ด้าน นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ หรือน้องขวัญ หัวหน้าทีมนครพนมร่วมใจ แม้จะดูว่าพรรษาทางการเมืองจะ
น้อย เพราะไม่เคยสัมผัสการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาก่อนก็ตาม เหมือนรุ่นพ่ีทั้งสองคน แต่ได้สั่งสมประสบการณ์โดย
ติดตามคุณพ่อคือครูแก้ว นายศุภชัย โพธิ์สุ ในฐานะเลขาส่วนตัว ส.ส.ฯ   ท าหน้าที่ประสานสิบทิศพรรคการเมือง
ต่างๆ  ขณะเดียวกันก็เป็นเลขาฯรมว.มหาดไทย(ในขณะนั้น) นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล คุณพ่อของนายอนุทิน ชาญวีรกูล 
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ดังนั้นน้องขวัญไม่ใช่มวยอ่อนหัดแน่นอน และในขณะท าหน้าที่เลขาฯ รมว.มหาดไทย  น้องขวัญ
ต้องเจอพวกเสือสิงห์กระทิงแรด ถ้าไม่แกร่งไม่ทันเกมจริงโดนพวกนี้ขย้ าคาเขียงนานแล้ว  ฉะนั้นน้องขวัญสอบผ่านด่าน
หินนี้มาได้จึงไม่ธรรมดา 
 เมื่อทราบประวัติที่มาที่ไปของผู้สมัครกันแล้ว อยู่ที่การตัดสินใจของผู้ที่ไปใช้สิทธิในคูหาเลือกตั้ง ทั้งหมด
ทั้งปวงจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ที่จะเข้าไปนั่งบริหารงานในต าแหน่งนายก อบจ.นครพนม ขึ้นอยู่ที่ปลายปากกาของ
ประชาชนชาวจังหวัดนครพนม ว่า จะไว้วางใจกาเบอร์ไหน วันที่ 20 ธันวาคม รู้กัน 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/213773 
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26 พฤศจิกายน 2563 - 17:31 น. 
คู่เอกหอยใหญ่'ชุมพล' ปชป. ดวล 'ก านันศักดิ์' 
 

 
 
อบจ.เมืองคนดี คนกันเอง "ชุมพล" สวมเสื้อ ปชป. ชิงด า "ก านันศักดิ์" คนรักเสื้อสีฟ้า 
 ส่องสนามท้องถิ่นภาคใต้ อบจ.สุราษฎร์ธานี มีงบประมาณกว่าปีละ 1,400 ล้านบาท และเป็น อบจ.ที่
ได้รับเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมมากเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ รองจาก จ.ภูเก็ต ฤดูเลือกตั้งปี 2563 อบจ.เมืองคนดี จึงมีผู้สมัคร
นายก อบจ.มากถึง 7 คน แต่คัดเอาเฉพาะตัวเต็ง ก็มีแค่ 2 คน ที่อยู่ในฟากฝ่ายเดียวกัน ส่วนหมายเลข 3 มนตรี เพชรขุ้ม 
อายุ 57 ปี อดีตนายก อบจ.สุราษฎร์ธานีนั้น คงยากที่จะมีเรื่องล้มช้าง เหมือนปี 2552 
สวมเสื้อ ปชป. 
 ดูเหมือนว่า ก่อนหน้านั้น คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ จะมีมติส่งผู้สมัครนายก อบจ. เพียง 2 
จังหวัดคือ สงขลา และสตูล ส าหรับกรณีของ “ชุมพล กาญจนะ” อดีต ส.ส.สุราษฏร์ธานี ,ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กระจายอ านาจพรรคประชาธิปัตย์ ประกาศตัวชัดเจนว่า ลงสนามในนาม ปชป. ได้หมายเลข 2 มิหน าซ้ า อภิสิทธิ์ เวช
ชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค ปชป.ยังเดินทางไปช่วยหาเสียง เรียกเสียงกรี๊ดกร๊าดจากเหล่าแม่ยกสีฟ้า จริงๆแล้ว ชุมพลปู
ทางหาเสียงมาแต่กลางปีที่แล้ว หลังจากส่งลูกสาว-วชิราภรณ์ กาญจนะ เป็น ส.ส.สุราษฎร์ เขต 3 (บ้านนาสาร,เวียงสระ 
และกาญจนดิษฐ์ บางต าบล) ชุมพลลงเล่นการเมืองท้องถิ่น เริ่มจากกรรมการสุขาภิบาล จนได้เป็น ส.จ. เมื่อปี 2528 
กระทั่งปี 2535 ชุมพลลงเล่นการเมืองระดับชาติ ในสีเสื้อ ปชป. และได้เป็น ส.ส.สมัยแรก 
คนรักเสื้อสีฟ้า 
 คอการเมืองเมืองหอยใหญ่ ต่างยกให้ “ก านันศักดิ์” พงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว หมายเลข 6 กลุ่มคนรักสุราษฏร์ 
เป็นเต็งสอง ที่มีโอกาสเบียดเต็งหนึ่งอย่างชุมพล “พงษ์ศักดิ์” อดีตก านัน ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ และอดีตนายกสมาคม
ก า นั น ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น  จ . สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี  ค ว บ คู่ กั บ ก า ร ท า ธุ ร กิ จ เ พ า ะ เ ลี้ ย ง ห อย แ ค ร ง แ ล ะห อย น า ง ร ม  
ก านันศักดิ์เป็นผู้ริเริ่มโครงการท่องเที่ยวชมฟาร์มหอยนางรม ในพ้ืนที่บ้านกระแจะแดะ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์  
ก านันศักดิ์ เคยได้รับเลือกตั้งเป็น ส.อบจ.สุราษฎร์ เขต อ.กาญจนดิษฐ์ แต่เจอร้องเรียน ต้องเลือกตั้งซ่อม นงเยาว์ จ่า
แก้ว ภรรยาลงสมัครแทน ก็ยังได้เป็น ส.อบจ.สุราษฎร์  คนแถวกาญจนดิษฐ์ รู้ดีว่า ก านันศักดิ์เป็นหัวคะแนนของ ปชป.
ในพ้ืนที่เลือกตั้งเขต 1 และเขต 2 ก านันศักดิ์ จึงมีความสนิทสนมกับตระกูล “ศรีบุศยกาญจน์” และ “นิลวัชรมณี” ไม่
ว่าชุมพล หรือก านันศักดิ์ ใครชนะ? อบจ.เมืองหอยใหญ่ก็ยังอยู่ในเครือข่าย ปชป. เหมือนสมัยท่ีแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/450111 
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วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
สกู๊ปพิเศษ : เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ.นครพนม ‘ก้าวหน้า-นครพนม ร่วมใจ-เพื่อไทย’ 
 

 
 
 แม้จะเหลือเวลาหาเสียงราว 3 สัปดาห์ บรรยากาศสนามเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม (นายก อบจ.) ก็ยังมองไม่ออกว่าผู้สมัครฯเบอร์ไหนจะเป็นตัวเด่นที่สุด ระหว่างหมายเลข  1 นายณพจน์ศกร 
ทรัพยสิทธิ ที่กลุ่มก้าวหน้าส่งเข้าประกวด หรือ หมายเลข 2 “น้องขวัญ” นางสาว ศุภพานีโพธิ์สุ นักการเมืองหน้าใหม่
ลูกสาวของนายศุภชัย โพธิ์สุ ที่ฉีกตัวจากพรรคใหญ่ออกมาตั้งทีมนครพนมร่วมใจ และหมายเลข 3 ดร.สมชอบ นิติพจน์ 
ดีกรีแชมป์เก่า 2 สมัย โดยพรรคเพ่ือไทยมีมติส่งลงป้องกันแชมป์ ภาษามวยเรียกว่าคู่คี่สูสีกันมาก แม้แต่เซียนการเมือง
ยังไม่กล้าชี้ว่าเบอร์ไหนเป็นทีเด็ด 
 ถือว่าการหาเสียงของผู้สมัครนายก อบจ.นครพนม ไม่มีการกล่าวโจมตีใส่ร้ายกัน ต่างเข็นนโยบายออกมา
ให้ประชาชนพิจารณา จะมีแต่พวกกองแต๊ก กองหนุน กองเชียร์เท่านั้น ที่ออกตัวแรงเหลือเกินไล่เตะตัดขาฝ่ายตรงข้าม 
ใครเห็นต่างก็จะถูกตราหน้าว่าหลงยุค ก็ว่ากันไปตามประสาแผ่นเสียงตกร่อง 
 ส าหรับประวัติผู้สมัครนายก อบจ.นครพนม ทั้ง 3 เบอร์(1-2-3) บนเส้นทางการเมือง เริ่มจากพ่ีใหญ่ ดร.
สมชอบ นิติพจน์ แจ้งเกิดในเวทีการเมืองท้องถิ่นด้วยการชักน าของ ดร.ไพจิต ศรีวรขาน สส.นครพนม โดยเมื่อปี พ.ศ.
2538 ได้รับเลือกตั้งเป็น สจ.เขตอ าเภอปลาปาก สมัยแรก ภายหลังปี 2551 ก็ลงสมัครนายก อบจ. และได้รับความ
ไว้วางใจเป็นนายกฯถึง 2 สมัยติดต่อกัน โดยได้แรงสนับสนุนจากพรรคการเมืองใหญ่อย่าง ไทยรักไทย พลังประชาชน 
และเพ่ือไทย 
 ด้าน นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ เส้นทางการเมืองก็ไม่ต่างจาก ดร.สมชอบ นิติพจน์ เพราะแจ้งเกิดเป็น 
สจ.เขต ด้วยการชักน าของพ่ีชาย นายอรรถสิทธิ์ ทรัพยสิทธิ์อดีต สส.นครพนม 7 สมัย ต่อมาลงสมัคร สส.นครพนม ใน
นามพรรคไทยรักไทย(รุ่นแรก) แข่งกับเจ้าของพ้ืนที่คือ ดร.ไพจิต ศรีวรขาน พรรคความหวังใหม่(ในขณะนั้น) ปรากฏว่า
แพ้ไปไม่กี่คะแนน ภายหลังได้มีการควบรวมพรรคความหวังใหม่เป็นเนื้อเดียวกับพรรคไทยรักไทย ก็มีโอกาสท างานด้าน
การเมืองร่วมกับนายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์นายศุภชัย โพธิ์สุ นายเนวิน ชิดชอบ ฯลฯ ส่วนสนามการเมืองท้องถิ่นก็
ท างานร่วมกับ ดร.สมชอบ นิติพจน์ นางมนพร เจริญศรี(ปัจจุบันเป็น สส.นครพนม เขต 2) เป็นต้น 
 กระทั่งมีการยุบพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชนตามล าดับ นักการเมืองก็แตกกระเซ็นไปอยู่
พรรคอ่ืนกัน เช่นพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่มีแต่นายศุภชัยโพธิ์สุ คนเดียวเท่านั้นที่ย้ายไป นายณพจน์ศกรก็หอบผ้าไปด้วย
เช่นเดียวกัน จากนั้นก็ออกมาเป็นเลขาพรรคเพ่ือคนไทย แต่ไม่ประสบความส าเร็จในสนามใหญ่ จึงเบนเข็มกลับมาสนาม
เล็กด้วยการไปเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และได้ตั้งทีม@มหานคร นครพนม พร้อม
เปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นครพนม หลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบก็ตามนายธนาธรมาอยู่กลุ่มก้าวหน้าในปัจจุบัน 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

63 

 

 
 
 ด้าน นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ หรือน้องขวัญ หัวหน้าทีมนครพนมร่วมใจ แม้จะดูว่าพรรษาทางการเมืองจะ
น้อย เพราะไม่เคยสัมผัสการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาก่อนก็ตาม เหมือนรุ่นพ่ีทั้งสองคน แต่ได้สั่งสมประสบการณ์โดย
ติดตามคุณพ่อคือครูแก้ว นายศุภชัย โพธิ์สุในฐานะเลขาส่วนตัว สส.  ท าหน้าที่ประสานสิบทิศพรรคการเมืองต่างๆ 
ขณะเดียวกันก็เป็นเลขาฯรมว.มหาดไทย(ในขณะนั้น) นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล คุณพ่อของนายอนุทิน ชาญวีรกูลหัวหน้า
พรรคภูมิใจไทย ดังนั้นน้องขวัญไม่ใช่มวยอ่อนหัดแน่นอน และในขณะท าหน้าที่เลขาฯ รมว.มหาดไทย  น้องขวัญต้องเจอ
พวกเสือสิงห์กระทิงแรด ถ้าไม่แกร่งไม่ทันเกมจริงโดนพวกนี้ขย้ าคาเขียงนานแล้ว  ฉะนั้นน้องขวัญสอบผ่านด่านหินนี้มา
ได้จึงไม่ธรรมดา 
 เมื่อทราบประวัติที่มาที่ไปของผู้สมัครกันแล้ว อยู่ที่การตัดสินใจของผู้ที่ไปใช้สิทธิในคูหาเลือกตั้ง ทั้งหมด
ทั้งปวงจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ที่จะเข้าไปนั่งบริหารงานในต าแหน่งนายก อบจ.นครพนม ขึ้นอยู่ที่ปลายปากกาของ
ประชาชนชาวจังหวัดนครพนมว่า จะไว้วางใจกาเบอร์ไหน วันที่ 20 ธันวาคม รู้กัน!! 
 
พงศ์สุคนธ์ คุณธรรมมงคล 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/534631 
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ศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. 
คึกคักสนามใหญ่เมืองปากเพรียว 8 คนขันอาสาขอรับใช้พี่น้องชาวสระบุรี 
จ.สระบุรี ประกอบด้วย 13 อ าเภอ มีผู้สมัครในต าแหน่ง นายก อบจ. จ านวน 8 คน ส่วนผู้สมัคร ส.อบจ. จ านวน 
191 คน 
 

 
 
 จับตาการแข่งขันลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.สระบุรี ล้วนเป็นคนรุ่นใหม่สายเลือด
นักการเมืองเก่า ที่มีฐานอยู่ในเมืองปากเพรียว หรือ  จ.สระบุรี มาแล้วแทบทั้งหมด จ.สระบุรี ประกอบด้วย 13 อ าเภอ 
มีผู้สมัครในต าแหน่ง นายก อบจ. จ านวน 8 คน ส่วนผู้สมัคร ส.อบจ. จ านวน 191 คน แต่ถูกตัดสิทธิเหลือ 183 ราย 
เรียกว่า สนามนี้เป็นสนามใหญ่ มีผู้สมัครนายก อบจ. ถึง 8 คน และผู้สมัคร ส.อบจ. ถึง 183 คน ท าให้ดูคึกคักไม่น้อย 
 โดยมีผู้สมัคร คือ หมายเลข 1 นางสาวชานิฐานันท์ เทียมประเสริฐ หมายเลข 2 นางสาวรมณีย์วรรณ โร
จนดุล หมายเลข 3 นางสาวมยุรี ตันฑ์พรชัย หมายเลข 4 ดร.วิทูลย์ แก้วสุวรรณ หรือ “หมอหลอด” (คณะก้าวหน้า) 
หมายเลข 5 นายสัญญา บุญหลง หมายเลข 6 นายจักรลภ ตันฑ์พรชัย หมายเลข 7 พ.ต.ท.ชาติชาย เจริญลาภ และ 
หมายเลข 8 นางสาวปวรีวรรณ นันทปัญญา หรือ ส.จ.เอ (ทีมบ้านเกิด) 
 ส าหรับเบอร์ 1 นางสาวชานิฐานันท์ เทียมประเสริฐ เคยลงสนามใหญ่ ส.ส.สระบุรี เพ่ือลองวัดเสียงดูความ
พร้อม หมายเลข 2 น.ส.รมณีย์วรรณ โรจนดุล อาชีพค้าขาย มีร้านขายจักรยานยนต์อยู่ อ.หนองแค ท าให้เป็นที่รู้จักของ
หลายคน 
 หมายเลข 3 น.ส.มยุรี ตันฑ์พรชัย เป็นญาติของ นายจเร ตันฑ์พรชัย (อดีต) ส.อบจ. เขต อ.หนองแค แต่ 
นายจเร ครั้งนี้ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วย โดยปัจจุบันท าหน้าที่ เลขานุการส่วนตัว นายสัญญา บุญหลง 
 เบอร์ 4 ดร.วิทูลย์ แก้วสุวรรณ จากคณะก้าวหน้า ส่งเข้าประกวด เพราะมีดีกรีเ ป็นถึงอดีตนายก อบต.
หนองยาว อ.เมืองสระบุรี เคยลงสนามสมัคร ส.ส. ครั้งที่ผ่านมา ในนามพรรคอนาคตใหม่ เลือกตั้งครั้งนั้นได้กระแสคน
รุ่นใหม่ คะแนนไหลมาเทมา จนหายใจรดต้นคอแชมป์เก่า น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย (พลังประชารัฐ) ชนิดบางหน่วย ชนะ
เสียด้วยซ้ าไป ในสนามนี้ ก่อนสมัครเพียงไม่กี่วัน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า เดินทางมาให้ก าลังใจ
ด้วยตัวเอง 
 เบอร์ 5 นายสัญญา บุญหลง “เสี่ยจ้อน” ซึ่งย้อนอดีตไปมีสายสัมพันธ์อันดี กับ “ป๋าเหลิม” นายเฉลิม วงษ์
ไพร อดีต นายก อบจ.สระบุรี หลายสมัย ที่บ๊ายบายเก้าอ้ีไปก่อนเวลา เพราะอายุมากแล้ว เมื่อ “ป๋าเหลิม” ลาจร หลาน
จ้อน ขออาสาลงสมัครรับเลือกตั้ง สานต่อโดยไม่ตะขิดตะขวงใจในทันที ความพร้อม บารมี ส.อบจ.เก่า ฐานคะแนนที่
เคยมี ก็หวนคืนอ้อมอก เสี่ยจ้อน...เหมือนเดิม ส่วนหน้าใหม่ที่เข้ามาเสริมทัพ ก็นับว่าไม่ธรรมดา 
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 เบอร์ 6  นายจักรลภ ตันฑ์พรชัย เป็นอีกหนึ่งผู้สมัครที่เป็นญาติของ นายจเร ตันฑ์พรชัย ที่ครั้งนี้ก็ลงชิม
ลางดูฐานคะแนน 
 เบอร์ 7 พ.ต.ท.ชาติชาย เจริญลาภ อดีตนายต ารวจกองปราบ มีฐานคะแนนเสียงอยู่ที่ อ.หนองแค และ
หนองแซง เคยลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.มาหลายครั้ง เกือบได้หลายครั้ง มาครั้ งนี้ ขอวัดใจเพ่ือนพ้องน้องพ่ีดูอีกทีว่า 
“จริงใจ” หรือ “จริงโจ้” 
 เบอร์ 8 มาสมัครคนหลังสุด นางสาวปวรีวรรณ นันทปัญญา หรือ ส.จ.เอ มีลูกสาว 3 ใบเถามาให้ก าลังใจ 
ในชื่อ “ทีมบ้านเกิด” อดีต ส.อบจ. เขต อ.พระพุทธบาท สายเลือดนักการเมืองที่แท้จริงอีกคน บิดา คือ นายจรุง นันท
ปัญญา หรือ ก านันอ้าด (อดีต) ส.อบจ.สระบุรี หลายสมัย คนสนิท “ปู่มาณ” สมัย พล.ต.อ.ประมาณ อดิเรกสาร รุ่งเรือง
มักเห็น “ก านันอ้าด” ติดสอยห้อยตามเป็นเงาตามตัว และคุณอา คือ นายขจรศักดิ์ นันทปัญญา หรือ นายกอ๊ิด 
นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท ผู้ล่วงลับ จึงนับได้ว่า “ส.จ.เอ” มีดีกรีไม่แพ้ใครที่เป็นชายคู่แข่งทั้ง 3 คน ก่อนหน้านี้
ปูทางหาเสียงลงพ้ืนที่มาก่อนใคร 
 ใครจะเข้าวิน รักพ่ี เสียดายน้อง แต่คนที่ไปลงคะแนนคือ ชาวสระบุรี จะเป็นผู้ตัดสิน “คนสระบุรีมีน้ าใจ” 
คนมีน้ าใจต้องไม่ลืมเลือกคนดี วันที่ 20 ธ.ค. 63 อย่าลืมเข้าคูหากาบัตรลงคะแนน เว้นวรรคมานานหลายปี อย่าลืมไปใช้
สิทธิกันให้ได้. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/809247 
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27 พฤศจิกายน 2563 - 09:00 น. 
ส่องอีสาน "ธนาธร" ตีที่ม่ัน เพื่อไทยสะท้าน 

 
สงคราม อบจ. 'ธนาธร' ลุยอีสาน เขย่าฐาน "คนแดนไกล" วัดความภักดีต่อแบรนด์เดิม  
 การเลือกตั้งท้องถิ่นในสถานการณ์การเมืองท้องถนน ยังเคลื่อนไม่หยุด กลุ่มราษฎรในส่วนกลาง และ
ต่างจังหวัด มีนัดท ากิจกรรมต่อเนื่อง ย่อมส่งผลสะเทือนต่อการหาเสี ยงของผู้สมัครนายก อบจ. ไม่น้อย  
ดังที่ทราบกัน มี เ พียงคณะก้าวหน้า  และพรรคเ พ่ือไทย ที่ เปิดหน้าสู้  ไม่ต้องใช้ชื่อกลุ่มอ าพรางชื่อพรรค  
สมรภูมิอีสาน เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่จะพิสูจน์ความนิยมระหว่างใหม่กับเก่า “ธนาธร” กับ “ทักษิณ” 
โหนกระแสราษฎร 
 ดูเหมือนว่า คณะก้าวหน้า จะยกทีมส่วนกลางลุยหาเสียงหนักกว่าเพ่ือไทย อย่างวันที่ 26 พ.ย.2563 ธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า  ไปช่วยหาเสียงให้กับ  สมเกียรติ เชษฐสุมน ผู้สมัครนายก อบจ.
หนองบัวล าภู ที่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู ส่วน ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ไปหาเสียงช่วย สถาพร 
ว่องสัธนพงษ์ ผู้สมัครนายก อบจ.ร้อยเอ็ด ในหลายอ าเภอ เลยไปทางอุบลราชธานี พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหาร
คณะก้าวหน้า พร้อมด้วย เชษฐา ไชยสัตย์ ผู้สมัคร อบจ.อุบลฯ ในนามคณะก้าวหน้า ไปหาเสียงแถว อ.เขื่องใน  คณะ
ก้ า ว ห น้ า ห วั ง ป ลุ ก ก ร ะ แ ส ค น รุ่ น ใ ห ม่ อี ส า น  ใ ห้ ลุ ก ขึ้ น ม า เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร เ มื อ ง ท้ อ ง ถิ่ น 
ขายแบรนด์เดิม 
 คณะกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย มีมติส่งผู้สมัครนายก อบจ. 25 จังหวัด ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ให้
ความส าคัญกับท้องถิ่น นับแต่มีการตั้งพรรคในเครือข่ายทักษิณ ชินวัตร ไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทย พลังประชาชน และ
เพ่ือไทย การเลือกตั้งนายก อบจ.ครั้งก่อน “ทักษิณ” จะปล่อยให้เป็นเรื่องของ ส.ส.ในพ้ืนที่แข่งกันเอง ไม่มีมติพรรค แต่
ปีนี้ พรรคเพ่ือไทยรู้ดีว่า คณะก้าวหน้า เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในอนาคตอันใกล้นี้ จึงต้องส่งผู้สมัครในนามพรรค  สนาม
เลือกตั้ง ส.ส.อีสาน พรรคเพ่ือไทยยังได้ ส.ส.เขตมาเป็นกอบเป็นก า เพราะกินบุญเก่าสมัยไทยรักไทย และชื่อทักษิณ ชิน
วัตร ยังขายได้ หากการเลือกตั้งท้องถิ่นเที่ยวนี้ ปล่อยให้คณะก้าวหน้ายึด อบจ.ไปได้สัก 2-3 จังหวัด คงเป็นเรื่อง
ใหญ่ แม้ว่าทีมหาเสียงชุดใหญ่อย่าง สมชาย วงศ์สวัสดิ์ และ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ยังไม่ลงไปหาเสียงในอีสาน แต่ก็มี
ทีมจากส่วนกลางลงไปช่วยผู้สมัครนายก อบจ.บางจังหวัด อย่างเช่น อนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย 
ในฐานะหัวหน้าทีมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น ลงพ้ืนที่หนองคาย ไปช่วยหาเสียงให้กับธนพล ไลละวิทย์มงคล 
ผู้สมัครนายก อบจ.หนองคาย  อดิศร เพียงเกษ ,วรชัย เหมะ ,นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ลงพ้ืนที่เปิดเวทีปราศรัยหาเสียง
ช่วย สมชอบ นิติพจน์ ผู้สมัครนายก อบจ.นครพนม 
คาดว่าต้น ธ.ค.นี้ ทัพใหญ่เพื่อไทย คงลุยหนัก เพื่อรักษาฐานเสียงเดิมไว้  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/450155 
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ศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. 
พัฒนาท่องเที่ยว-ลดมลพิษ 
นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา ผู้สมัคร นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา คณะก้าวหน้า เบอร์ 2 
 

 
 
 มุมมองว่าที่นายก อบจ. ครั้งนี้พบกับ  นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา ผู้สมัคร นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา คณะ
ก้าวหน้า เบอร์  2 ที่ถูกส่งให้มาเป็นคู่แข่งกับ “ซ้อสมทรง” นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล อดีตนายก อบจ.
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแชมป์เก่า 
 ทั้งนี้ คณะก้าวหน้า ได้ส่งผู้สมัคร ส.อบจ.กรุงเก่า ครบทั้ง 30 เขต มีประชาชน จากหลากหลายสาขาอาชีพ 
ทั้ง เกษตร นักวิชาการ ข้าราชการ ทหาร ต ารวจ นักกฎหมาย ลงสนามเลือกตั้ง ซึ่งคาดหวังว่าจะเข้าสภากันแบบยกทีม 
ก่อนหน้านี้ นายวัสพงศ์ ซึ่งเป็นเจ้าของรีสอร์ท นักจัดรายการวิทยุชุมชน ก็คอยรับใช้พ่ีน้องประชาชนเรื่อยมา และจาก
การลงพ้ืนที่พบปะพูดคุยกับประชาชน พร้อมรับฟังปัญหา ท าให้มองเห็นปัญหาของเมืองกรุงเก่า จึงมีการน าปัญหาและ
แนวคิดของแต่ละคน มารวบรวมเป็นแนวนโยบาย เพ่ือลงพื้นที่ในการหาเสียง 
 ขณะเดียวกัน เจ้าตัวเองก็เคยลงสนามใหญ่ คือ ลงสมัคร ส.ส. ครั้งที่ผ่านมา แม้จะพ่าย แต่ก็เหมือนเป็น
ใบเบิกทาง ที่ลงมา “ชิมลาง” ดู ทั้งที่ไม่มีทุนในการท าป้ายหาเสียงมากเหมือนคู่แข่ง คือ เน้นลงพ้ืนที่ไปพูดคุย เคาะ
ประตูบ้าน ที่ผ่านมา อบจ.พระนครศรีอยุธยา จะเน้นไปที่การซ่อมสร้าง เสียส่วนใหญ่ “วัสพงศ์” มองว่า ยังต้องท าอีก
หลายเรื่อง ทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข ท่องเที่ยว เกษตรกรรม มุ่งมั่นจะท าพระนครศรีอยุธยาให้เป็น
เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรกรรม ควบคุมไปกับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องมีการแก้ไขข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ 
ทั้งของ อบจ. และของอปท. ต้องท างานร่วมกัน ลดอ านาจของรัฐลงในบางเรื่อง เช่น การขออนุญาต โรงแรมสถานที่พัก 
ซึ่งในปัจจุบันขออนุญาต ยากมาก มีขั้นตอนและรายละเอียด ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ไม่สามารถด าเนินการได้ รวมไป
ถึงการออกข้อบังคับเรื่องการจ ากัดขยะของอุตสาหกรรม ต้องไม่ให้เพ่ิมภาระมลพิษกับชุมชน หรือพ้ืนที่ของ
พระนครศรีอยุธยา ต้องน าระบบขนส่งมวลชนระบบไฟฟ้าเข้ามาใช้ในพ้ืนที่เกาะเมืองซึ่งมีโบราณสถานส าคัญหลายแห่ง 
เพ่ือลดมลพิษ และลดการใช้พลังงาน รถตุ๊ก ๆ ก็เป็นรถไฟฟ้าได้ ที่ส าคัญ คือ ท าความร่วมมือกับ อปท. ให้ท าการแยก
ขยะมาจากต้นทางก่อน ขณะที่น าขยะบางส่วนน ามาผลิตเป็นพลังงานได้. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/809250 
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พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.33 น. 
คนรุ่นใหม่...ขันอาสา 
น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ ผู้สมัครนายก อบจ.นครพนม หมายเลข 2 กลุ่มนครพนมร่วมใจ 
 

 
 
 มุมมองว่าที่ นายก อบจ.  วันนี้พบกับ  น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ ผู้สมัครนายก อบจ.นครพนม หมายเลข 2 กลุ่ม
นครพนมร่วมใจ เปิดเผยว่า ในฐานะลูกหลานชาวนครพนม สายเลือดนครพนม มีความรักหวงแหนและมุ่งม่ันที่จะพัฒนา
จังหวัดนครพนม ซึ่งตนมีความพร้อมหลังท างานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางการเมือง การท างานรับใช้พ่ีน้องประชาชน
กับคุณพ่อ คือ นายศุภชัย โพธิ์สุ หรือครูแก้ว 
 โดยตนท างานอยู่เบื้องหลังมาอย่างยาวนาน ในฐานะเป็นทายาททางการเมือง จึงขอโอกาสพ่ีน้องชาว
นครพนม ขอให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอยู่ไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว ความเป็นอยู่ของประชาชน การส่งเสริมอาชีพ รวมถึง
สาธารณูปโภคในทุกด้าน จะต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น และเชื่อมั่นว่านครพนมเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นหลายด้าน 
เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญของภาคอีสาน จึงขออาสาเข้ามาต่อยอดพัฒนาให้นครพนม เป็นเมืองเศรษฐกิจทางการค้า 
การท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของภาคอีสาน และจะขอสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับจังหวัดนครพนม ให้มีความเจริญมาก
ยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ จึงฝากชาวจังหวัดนครพนม ให้โอกาสในการเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ.นครพนม ในครั้งนี้ด้วย 
โดยทุกเวทีที่ไปหาเสียง “น้องขวัญ” น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ จะพูดเสมอว่า “ไม่มีพรรค มีแต่พวก ท างานร่วมกัน ก้าวข้าม
ความขัดแย้ง มุ่งสู่การพัฒนา” จึงขอแรงใจจากพ่อแม่พ่ีน้องร่วมสนับสนุน ให้เข้ามาบริหารงานในต าแหน่งนายก อบจ.
นครพนม โดยหากได้รับการเลือกตั้ง และจะเปิดโอกาสให้ผู้น าชุมชนได้มีส่วนช่วยเหลือกันและกัน ร่วมคิด ร่วมท า ร่ วม
สร้าง ร่วมพัฒนา จังหวัดนครพนม ให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนและบรรลุจุดมุ่งหมายของสังคม จน
นครพนม กลายเป็นจังหวัดต้นแบบให้กับจังหวัดอ่ืน ๆ ได้ 
 ส าหรับที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มมักจะโยงว่า ลงสมัครนายก อบจ.นครพนม เพราะพรรคภูมิใจไทย ส่งลงสนาม
นั้น มีค ายืนยันจากแหล่งข่าวทางการเมืองว่า ไม่เป็นความจริงเพราะ “น้องขวัญ” ฉีกตัวออกมาตั้งกลุ่มนครพนม ร่วมใจ
กับนักการเมืองท้องถิ่น ส่วนการตัดสินใจลงสมัครนายก อบจ.นครพนม ก็เป็นความคิดส่วนตัวที่หวังจะพัฒนาจังหวัด
นครพนม ให้ไปในทิศทางท่ีดีขึ้น. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/809163 
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พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.30 น. 
ต้องการคนพร้อมเสียสละ 
นางสาวเพชรรัตน์ แพงดี อายุ 21 ปี นักศึกษา และ นายวิลาศ แก้วชิงดวง อายุ 44 ปี พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 

 
 
 ฟังเสียงชาวบ้าน วันนี้เป็นเสียงของ นางสาวเพชรรัตน์ แพงดี อายุ 21 ปี นักศึกษา ชาว ต.ห้วยลึก อ.บ้าน
ลาด จ.เพชรบุรี  กล่าวว่า ส าหรับการเลือกตั้ง นายก อบจ. ในครั้งนี้ ต้องการคนที่พร้อมจะเป็นผู้น าเสียสละ มุ่งมั่นที่จะ
มาพัฒนาท้องถิ่น บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของพ่ีน้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมจะน าพาแต่สิ่งดี ๆ มาพัฒนา 
รวมถึงมีการกระจายรายได้ไปถึงคนในชนบทมากกว่าที่เป็นอยู่เดิม มีการส่งเสริมวิสาหกิจในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคน 
 นายวิลาศ แก้วชิงดวง อายุ 44 ปี พนักงานรัฐวิสาหกิจ ชาว ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี กล่าวว่า 
ในทางความคิดเห็นส่วนตัวอยากให้ นายก อบจ. เน้นการพัฒนานโยบายทางด้านคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมอาชีพ 
อยากให้เป็นนโยบายเร่งด่วน เพราะเนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่ผ่านมา ได้รับบทเรียนมากมายในการ
ด ารงชีวิต การหาเลี้ยงชีวิต และการใช้ชีวิต หากหน่วยงาน อบจ. ได้พัฒนา หรือสนับสนุนให้คนในพ้ืนที่มีอาชีพ มีรายได้ 
ให้สามารถปรับตัว (น างานมาท าที่บ้าน) โดยให้ อบจ.เป็นสื่อกลางประสานหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ในเขตจังหวัด 
จัดหางานในประเภทดังกล่าว เพ่ือให้ประชาชน นักศึกษา ผู้ว่างงาน ในจังหวัดมีอาชีพใหม่ หรืออาชีพเสริม ซึ่งจังหวัด
เพชรบุรี มีหน่วยงานการศึกษาของรัฐบาล และเอกชน มีนักศึกษาเป็นจ านวนมาก ที่ยังต้องการมีรายได้มาจุนเจือ และ
นักศึกษาเหล่านี้จะเป็นก าลังที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ หากมีการสนับสนุนช่วยเหลือ จะเป็นการปลูกฝัง
แนวความคิดดี ๆ ไปสู่อนาคต 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/809162 
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27 พ.ย. 2563 05:05 น. 
น ้าน้อยแพ้ไฟ 
 

 
 
 ต าแยย่อมเป็นต าแย ต าลึงย่อมเป็นต าลึงไม่มีทางที่ต าแยจะกลายเป็นต าลึง และไม่มีทางที่ต าลึงจะ
กลายเป็นต าแย ฉันใดก็ฉันเพล การจะแก้ไขรัฐธรรมนูญสืบทอดอ านาจเผด็จการให้เป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยร้อย
เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน!!“แม่ลูกจันทร์” จึงหวังแค่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นจริงๆ โดยไม่มีการ
เบี้ยวล้มกระดานกลางทางเท่านั้นเอง 
 ล่าสุด คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (2 ร่าง) ที่ผ่านวาระแรกจากที่ประชุมรัฐสภา ได้ลง
มติเลือก นายวิรัช รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ  โดยก าหนดนัดประชุม
คณะกรรมาธิการแบบชิวทุกวันศุกร์สัปดาห์ละ 1 วัน หากจ าเป็น อาจจะนัดประชุมวันเสาร์เพ่ิมอีก 1 วัน กว่าจะปิดจ๊อบ
ได้คงต้องลากยาวไปถึงต้นปีหน้าเป็นอย่างเร็ว “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าถ้าดูจากสัดส่วนของคณะกรรมาธิการ 45 คน ฝ่าย
พรรครัฐบาลมี 17 คน ฝ่ายพรรคฝ่ายค้านมี 13 คน และฝ่าย ส.ว.ลากตั้งมี 15 คน ส.ส.รัฐบาล กับ ส.ว.ลากตั้ง ผนึก
ก าลังกันได้ 32 คน ส.ส.ฝ่ายค้านเป็นเสียงข้างน้อยเพราะมีแค่ 13 คน ฝ่ายค้านแพ้ไม่มีหูรูดทุกประตู!! 
 เพราะฉะนั้น ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลจึงเป็น “ร่างหลัก” ในการพิจารณาของที่ประชุม
กรรมาธิการ ส่วนร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่ผ่านวาระแรกมาพร้อมกันต้องหลีกทางให้ร่างรัฐบาลตามเสียงข้างมาก
ลากไป “แม่ลูกจันทร์” สรุปว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล ก าหนดให้มี ส.ส.ร.จากการเลือกตั้งของ
ประชาชน 150 คน และ ส.ส.ร.จากการลากตั้งอีก 50 คน คาดล่วงหน้าว่า ส.ส.ร.ลากตั้ง 50 คน เป็นสายหนุนรัฐบาล 
และถ้าครึ่งหนึ่งของ ส.ส.ร.จากการเลือกตั้งอีก 150 คน เป็นเครือข่ายพรรคร่วมรัฐบาล เท่ากับรัฐบาลลุงตู่สามารถคุม
เกมแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในมือ  
 การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะเป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลต้องการ  นี่คือเหตุผลที่ร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลก าหนดให้มี ส.ส.ร.จากการเลือกตั้ง 150 คน และมี ส.ส.ร.ลากตั้งอีก 50 คน แทรกเป็น
ยาด า  “แม่ลูกจันทร์” ย้ าว่าการที่ ส.ส.พรรคฝ่ายค้านเรียกร้องให้น าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  (ที่ตกไป
แล้ว) เข้ามาร่วมพิจารณาในคณะกรรมาธิการ จึงเป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิง!! ต่เอาเถอะ การที่รัฐบาลต้องจ าใจให้มีการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ยอมท าใจให้มี ส.ส.ร. 200 คน ยก ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แทนรัฐธรรมนูญ ฉบับสืบทอดอ านาจ 
คสช.  ถือเป็นชัยชนะก้าวแรกของประชาชน  แม้รั ฐธรรมนูญฉบับใหม่จะไม่ เป็นประชาธิป ไตยเต็มร้อย  
แต่อย่างน้อยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องดีกว่ารัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ านาจเผด็จการ ตั้งความหวังไว้จะได้ร้อย แม้ได้มา
แค่ยี่สิบ...ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลย. 
"แม่ลูกจันทร์" 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1983832 
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ศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. 
กก.สมานฉันท์กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ 
วันนี้ม็อบยกระดับขึ้นเรื่อยๆ  มีการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ที่หม่ินเหม่ต่อสถาบันไปปักหลักชุมนุมตามจุดต่างๆ 
กระตุกอ านาจรัฐเป็นวันๆ สร้างอารมณ์หาแนวร่วมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าการแก้ปัญหาจะทันการณ์หรือไม่ 
 

 
 
 สถานการณ์การเมืองขณะนี้ 2 ข้อเรียกร้องของ คณะราษฎร  ต้องบอกว่า ม็อบไม่ให้ราคาแล้ว ทั้งเรื่อง 
ให้ “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลาออก ตรงนี้ปิดประตูได้เลย เพราะพูดไปก็เหนื่อยเปล่า 
 ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60 ซึ่งถึงแม้ว่าล่าสุดที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะหักดิบตัดไฟแต่ต้นลมสกัดร่าง
แก้ไขฉบับไอลอว์ ผ่าน 2 ร่าง ตามโมเดลของพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้าน เปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)นั่ง
แท่นประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ภายใน 45วัน  แต่ก็เป็นแค่การซื้อเวลาเพราะยังมีด่านหินที่ต้อง
ผ่านศาลรัฐธรรมนูญตีความอีกหลายด่าน และสุดท้ายเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาก็จะเป็นตัวชี้วัด ซึ่งตัวอย่างก็เคยมีมาแล้ว
อย่างตอนร่างรัฐธรรมนูญชุดของนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.ยกร่างฯ) 
ที่เจอ “บิ๊กคสช.”สั่งล้มไม่ก่ีอึดใจ เพราะ “เขาอยากอยู่ต่อ” 
 ดังนั้นข้อเรียกร้องของม็อบจึงหันมาข้อสุดท้ายที่พุ่งทะลุฟ้าไปแล้ว  มีการท้าทายเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนส่อเค้า
จะเป็น “ม็อบชนม็อบ” จนท าให้ “บิ๊กตู่” ต้องออกแถลงการณ์เดินหน้าประกาศบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับอย่างเข้มข้น 
โดยเฉพาะ ม.112 ที่ เปิดปฐมฤกษ์ไปกับ 12 แกนน าม็อบคณะราษฎร น าโดย “เพนกวิน” นายพริษฐ์  ชิวา
รักษ์  “รุ้ง”  น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล “ไมค์ ระยอง” นายภาณุพงศ์ จาดนอก นายอานนท์ น าภา “มายด์” น.ส.ภัส
ราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล นายชนินทร์ วงษ์ศรี น.ส.จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ นายปิยรัฐ จงเทพ นายทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี 
นายอรรถพล บัวพัฒน์ นายชูเกียรติ แสงวงศ์ นายสมบัติ ทองย้อย ซึ่งล้วนเป็นตัวท็อปแม่เหล็กดึงดูดมวลชนทั้งสิ้น 
 โดยศึกนี้น่าจะยกระดับความแรงขึ้น ยิ่งล่าสุดมีการปะทะถึงขั้นยิงกันมีผู้บาดเจ็บส่อแววขยายความรุนแรง 
ไร้การปรองดองถึงแม้ว่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา  เริ่มตั้งไข่ประกาศโครงสร้างคณะกรรมการสมานฉันท์ 21 
อรหันต์ เพ่ือแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน มาจาก 7 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.ตัวแทนจากรัฐบาล 2 คน 2.ตัวแทนจาก ส.ส.
ฝ่ายรัฐบาล 2 คน3. ตัวแทนจาก ส.ส.ฝ่ายค้าน 2 คน 4. ตัวแทนจาก ส.ว. 2 คน 5.ตัวแทนจากกลุ่มผู้ชุมนุม 2 คน 6.
ตัวแทนจากกลุ่มผู้มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 2 คน 7. ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน  (โดย 3 คน มาจากที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย 1 คน มาจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ1 คน มาจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และ 4 คนมาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านปรองดองสมานฉันท์) ส่วนที่อีก 1 ชุดจะเป็น
คนกลาง ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  แก้ปัญหาระยะยาว  
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 แต่วันนี้ม็อบยกระดับขึ้นเรื่อยๆ  มีการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ท่ีหมิ่นเหม่ต่อสถาบันไปปักหลักชุมนุมตาม
จุดต่างๆ กระตุกอ านาจรัฐเป็นวันๆ สร้างอารมณ์หาแนวร่วมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ   ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าการแก้ปัญหาจะทันการณ์
หรือไม่ เพราะ แค่ตั้งไข่ “21 อรหันต์” ก็ส่อแววว่าไร้คู่ขัดแย้งเข้าร่วมสังฆกรรม ท าให้วี่แวว ที่จะเห็นความส าเร็จริบหรี่ 
ส่วนชุดผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ต้องพูดถึงในตอนนี้ เพราะเป็นการตั้งขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาในระยะยาว มองไปที่อนาคต  แต่สิ่ง
ส าคัญ คือ วันนี้ประเทศไทยจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อน เพราะมีการเติมเชื้อไฟกันทุกวัน  ดังนั้นหากปัจจุบันไปไม่
รอด ...อนาคตก็ไม่ต้องพูดถึง??. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/809265 
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วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 - 12:06 น. 
สถานีคิดเลขท่ี 12 : 50 สอสอพลอ 
 

 
 
 ในเมื่อประเด็น 250 ส.ว.จากการแต่งตั้ง ก าลังเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย เป็นหนึ่งในชนวนการลุกฮือ
ของคนรุ่นใหม่ เกิดความเคลื่อนไหวจนท าให้ทุกฝ่ายยอมรับในปัญหา โดยเฉพาะการที่ 250 ส.ว. มีอ านาจเหนือเสียง
ประชาชนในการเลือกตั้ง ในแง่การก าหนดนายกฯและรัฐบาล จึงน ามาสู่การเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
วันนี้ต้องมาถกเถียงกันอีกว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือ ส.ส.ร.นั้น จะมาจากการแต่งตั้งอีก 50 คน แทนที่จะมา
จากการเลือกตั้งทั้ง 200 คน เนื่องจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับรัฐบาลกับฉบับฝ่ายค้าน ที่ผ่านความเห็นชอบของ
รัฐสภานั้น มีความต่างกันในเรื่องที่มาของ ส.ส.ร.ดังกล่าว ของฝ่ายค้านที่มาของ ส.ส.ร.คือเลือกตั้งทั้ง 200 คน ส่วนร่าง
รัฐบาลให้เลือกตั้ง 150 คน และแต่งต้ัง 50 คน 
เชื่อได้เลยว่า ประเด็น ส.ส.ร.แต่งตั้ง 50 คนนี้ จะกลายเป็นเรื่องร้อนแน่ๆ 
 ความ 250 ส.ว.แต่งตั้งยังไม่ทันหาย ความ 50 ส.ส.ร.จากการแต่งตั้งจะเข้ามาแทรกเพ่ิมอีก ก่อนหน้านี้ที่
ประชุมรัฐสภา ได้สร้างความผิดหวังในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้ว ด้วยการตีตกฉบับไอลอว์ ที่มีประชาชนนับ
แสนคนร่วมเข้าชื่อ อีกทั้งในการอภิปรายเพ่ือคัดค้านฉบับไอลอว์ ก็แสดงทัศนคติที่เต็มไปด้วยอคติสุดโต่ง โยงเรื่อง
ต่างชาติอยู่เบื้องหลังเพ่ือแทรกแซงการแก้รัฐธรรมนูญไปโน่น  แต่ก็ยังพยายามลดกระแส ด้วยการยอมรับร่างแก้
รัฐธรรมนูญ 2 ร่าง พร้อมกับน ามาใช้ลดอุณหภูมิ ขอให้นักเรียนนักศึกษาใจเย็นๆ ท านองว่า อย่างน้อยก็จะมีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญอันเป็น 1 ในข้อเรียกร้องของเยาวชนคนรุ่นใหม่แน่นอน ขอให้รอดูกันหน่อย อย่าเพ่ิงประท้วงขั้นแตกหัก แต่
มาวันนี้ เด็กนักเรียนนักศึกษาเขาจะยอมฟังหรือไม่ เพราะประเด็น ส.ส.ร.ที่จะมาท าหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญนั้น ดังมีปม 
50 ส.ส.ร.จากการแต่งตั้งอีก จะยอมรับเสียงเรียกร้องของคนรุ่นใหม่ แบบจริงใจสักหน่อยก็ท ากันไม่ได้ 
ท าเป็นยอม แต่ก็มีแง่มีมุมซ่อนเอาไว้ 
 เหมือนกับอีกความพยายาม ลดอุณหภูมิการประท้วง ด้วยการผลักดันตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์  
ก าหนดสัดส่วนออกมา 21 คน ในจ านวนมีตัวแทนจากผู้ชุมนุมมาร่วมเป็นกรรมการ 2 คน แค่ 2 คนเท่านั้น คงพอคิด
กันออกว่า ลงเอยฝ่ายม็อบจะยอมมาร่วมหรือไม่ 
 ดูแล้ว ทั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ และทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งสองกระบวนการนี้ ยังไม่เห็นความ
ชัดเจนว่าจะช่วยเป็นทางออกให้กับสังคมไทยได้สักแค่ไหน จะเป็นทางคลี่คลายการประท้วงของเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดแทบทุก
วันและยืดเยื้อมากว่า 4 เดือนแล้วได้หรือไม่ โดยเฉพาะประเด็น 50 ส.ส.ร.จากการแต่งตั้ง ก่อนหน้านี้เขาก็เสียดสีกัน
ถึง “250 สอพลอ” อีกหน่อยก็คงมีค าเสียดสี “50 สอสอพลอ” เป็นแน่ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2459701 
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