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รวมข่าววันเสาร์       ข่าววันนี้ 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 
 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 56/2563 ก ก ต . ย ้ ำ ป ร ะ ช ำ ช น
ตรวจสอบบัญชีรำยชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั งสมำชิก
สภ ำองค์ ก ำ รบริ ห ำ ร 
ส่วนจังหวัดและนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
“ เ พ่ิ ม  – ถ อ น ชื่ อ ” 
ภำยในวันที่ 9 ธันวำคม 
2563 

กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ 
THE JOURNALIST 
Club 

'กกต.' แจ้ง 'เพ่ิมชื่อ-ถอนชื่อ'ผู้มีสิทธิ
เลือกตั ง 'อบจ.'ภำยใน 9 ธ.ค.นี  
“กกต.” แจ้ง “เพ่ิมชื่อ-ถอนชื่อ” ผู้มี
สิทธิเลือกตั ง อบจ.ภำยใน 9 ธ.ค.นี  
 

12 
 

14 

 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 NNT ออนไลน์ กกต.ยะลำ แจ้ง กำรตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั งท้องถิ่น ผ่ำนช่องทำง

ออนไลน์ เพียงกรอกตัวเลขบัตรประจ้ำตัวประชำชน 13 หลัก เท่ำนั น 

16 

2 NNT ออนไลน์ กกต.ประจวบฯ แนะประชำชนตรวจสอบรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั งและ

แจ้งเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อที่ส้ำนักทะเบียนอ้ำเภอหรือส้ำนักทะเบียน

ท้องถิ่นภำยในวันที่ 9 ธ.ค.นี  

17 

3 เนชั่น ออนไลน์ กกต. ย ้ำเจ้ำบ้ำนตรวจสอบรำยชื่อเลือกตั งอบจ. ป้องกันตกหล่นก่อน 
9 ธ.ค.นี  

18 

4 ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ ตรวจสอบสิทธิเลือกตั งท้องถิ่น ทำงออนไลน์ ไม่ต้องออกจำกบ้ำน 19 
5 ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ เปิดหลักฐำนใช้แสดงตน เลือกตั งท้องถิ่น 63 บัตรประชำชนหมดอำยุก็ใช้ได้ 20 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ วิธีตรวจสอบรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั งท้องถิ่น 63 ถ้ำไม่มีรำยชื่อ ต้องท้ำ

อย่ำงไร 
21 

7 ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ ตรวจสอบ คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั งท้องถิ่น 63-คนที่เพ่ิงย้ำยทะเบียน
บ้ำน ต้องไปเลือกเขตไหน 

22 

8 เดลินิวส์ออนไลน์ "ธนำธร- ปิยบุตร- ช่อ" ปูพรมลุยช่วยหำเสียง อบจ.ภำคอีสำน 23 
9 แนวหน้ำออนไลน์ อดีตส.อบจ.3 สมัย กำญจน์ลุยเคำะประตูบ้ำนอ้อนขอคะแนน มั่นใจ

รักษำแชมป์ได้ 
25 

10 มติชนออนไลน์ ‘ปิยบุตร’ เดินตลำดสด ลั่น ‘สฤษดิ’์ ผู้สมัครนำยก อบจ. น้ำคนยโสธร
มีคุณภำพชีวิตดีขึ น 

27 

11 MGR ONLINE ศึกชิงเก้ำอี นำยกฯ- ส.อบจ.ชลบุรีมีลุ้น “เฮียเป้ำ สิงโต” จับมือ  
“ธนำธร” ดับเครื่องชนคุณปลื ม 

28 

12 มติชนออนไลน์ ค้ำรณวิทย์ ลุยหำเสียง ชูนโยบำยหยุดระบบเงินทอน – นำยชำญ 
ลุยขอคะแนนเข้ำถึงแบบญำติ 

30 

13 ไทยโพสต์ออนไลน์ ปูพรมหำเสียงภำคอีสำน 'ทอน' ผุดท้ำงำน 3 จริง หำกผู้สมัครก้ำวหน้ำ
ได้รับเลือกนำยก อบจ. 

31 

14 เนชั่นออนไลน์ จับตำดีเบต ผู้สมัครชิงเก้ำอี  นำยก อบจ.เมืองนนท์ 32 
15 มติชนออนไลน์ ‘ก้ำนันตุ้ย’ ยันกระแสตอบรับชิงนำยก อบจ.รำชบุรี ดีมำก ชี นโยบำย

ที่วำงไว้ครอบคลุมกำรพัฒนำทุกพื นที่ 
33 

16 บ้ำนเมืองออนไลน์ "ก้ำนันตุ้ย"ยันกระแสตอบรับชิงนำยก อบจ.รำชบุรีดีมำก 35 
17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เลือกตั งท้องถิ่น' คึกคัก 'ก้ำนันตุ้ย' ยันกระแสตอบรับชิง 'นำยก อบจ.

รำชบุรี' ดี 
37 

18 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'จตุพร' เชื่อ ค้ำวินิจฉัยศำล คดีบ้ำนหลวง 'บิ๊กตู'่ คือทำงออกประเทศ 39 
19 สยำมรัฐออนไลน์ "เทพไท" หนุน กรอบ 45 วัน แก้ไข รธน. เสร็จ เสนอ 180 วัน ยกร่ำง 

รธน.ฉบับใหม่ เชื่อแก้ปัญหำทำงกำรเมืองได้ 
40 

20 แนวหน้ำออนไลน์ อุบ๊ะ!‘เทพไท’หนุน 45 วัน แก้ไข รธน. เสนอ 180 วัน ยกร่ำง รธน.  
ฉบับใหม่ 

41 
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รวมข่าววันเสาร์       ข่าววันนี้ 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
21 แนวหน้ำออนไลน์ ‘เพ่ือไทย’ฟันธง! แก ้รธน. ใหม่เสร็จป ี64 จี ‘ส.ส.ร.’เขียนกฎหมำย 150 วัน 42 
22 มติชนออนไลน์ เปิดหมำยงำนนำยกฯ วันที่ 2 ธ.ค. ที่ศำล รธน.ชี ชะตำนัดอ่ำนค้ำวินิจฉัยปม 

บ้ำนพักหลวง 
43 

 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยำมรัฐออนไลน์ ฝำกกำรเลือกตั ง อบจ. ครั งนี ไวด้้วย 44 
2 คมชัดลึกออนไลน์ ศึกบำงระจัน "สมชำย" มำแล้ว สนำมเล็กคนใหญ่ 45 
3 มติชนสุดสัปดำห์ออนไลน์ สมชัย ศรีสุทธิยำกร | เทียบ 3 โมเดล ส.ส.ร. ใครเข้ำท่ำกว่ำกัน 47 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
วันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ประชุมองค์กรอิสระ 
ตำมรัฐธรรมนูญ ครั งที่ 4/2563 ร่วมกับผู้ตรวจกำรแผ่นดิน คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ โดยในกำรนี  ประธำนกรรมกำร 
ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธำนกำรประชุม กำรประชุมครั งนี เป็นกำรหำรือร่วมกันเพื่อก้ำหนดนโยบำยในกำร  
ให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลือสนับสนุนภำรกิจของแต่ละองค์กรให้เป็นไปตำมหน้ำที่และอ้ำนำจตำมรัฐธรรมนูญ  
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องดอกรัก โรงแรมเดอะ ระวีกัลยำ แบงค็อก เวลล์เนส คูซีน รีสอร์ท ถนนกรุงเกษม  
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 4/2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
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รู้
วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการ 
การเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง น้ำคณะนักศึกษำหลักสูตร 
กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) ศึกษำดูงำนกำรด้ำเนินงำนของศูนย์ส่งเสริมพัฒนำ
ประชำธิปไตยต้ำบลเกำะแก้ว ณ ส้ำนักงำนเทศบำลนครภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  มำกล่ำวต้อนรับ และได้ร่วมรับฟังกำรบรรยำยเรื่อง “แนวทำงในกำรสร้ำง
ประชำธิปไตยในเทศบำลนครภูเก็ต” โดยรองนำยกเทศบำลนครภูเก็ต หัวข้อ “ที่มำและวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั ง 
ศส.ปชต. และกำรขับเคลื่อนของ ศส.ปชต. ในพื นที่จังหวัดภูเก็ต” โดย ว่ำที่ร้อยตรีภำสกร สิริภคยำพร ผู้อ้ำนวยกำร
ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดภูเก็ต หัวข้อ “กำรบริหำรจัดกำรชุมชนมุ่งสู่ชุมชนประชำธิปไตย” 
โดย คณะกรรมกำร ศส.ปชต.เกำะแก้ว จ.ภูเก็ต 

กรรมการการเลือกตั้ง 
น าคณะนักศึกษา พตส. 11 ศึกษาดูงานการด าเนินงาน 

ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบลเกาะแก้ว จ.ภูเก็ต 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 09:30 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ 
มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ พบปะหำรือผู้ตรวจกำรเลือกตั ง จังหวัดอุทัยธำนี 
ชี แจงแนวทำงกำรปฏิบัติงำน แนวทำงกำรสืบสวนหำข่ำว และรูปแบบกำรประเมินผลกำรรำยงำนผลต่อ กกต. 
เพื่อด้ำเนินกำรให้กำรเลือกตั งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และโดยชอบด้วยกฎหมำย ณ ส้ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดอุทัยธำนี ในกำรนี มี นำยวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจกำร นำยส้ำรวม บุญล้น รักษำกำรในต้ำแหน่ง
ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดอุทัยธำนี ร่วมประชุมด้วย 

กรรมการการเลือกตั้ง 
พบปะหารือผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดอุทัยธานี 
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กกต.       

รู้
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เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 10:00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ 
มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  และคณะ ตรวจเยี่ยมส้ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดอุทัยธำนี เกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั งนำยกองค์กำรบริหำร  
ส่วนจังหวัดและสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุทัยธำนี และพบปะหำรือเกี่ยวกับปัญหำ และอุปสรรค 
ในกำรปฏิบัติ โดยมี นำยวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจกำร นำยส้ำรวม บุญล้น รักษำกำรในต้ำแหน่งผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดอุทัยธำนี และพนักงำนส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัด
อุทัยธำนี ร่วมประชุมด้วย 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุทัยธานี 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 13:30 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ 
มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ พบปะหำรือ นายสมบูรณ์  ศิริเวช 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดชัยนำท และปัญหำ อุปสรรค กำรด้ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั งท้ องถิ่นในพื นที่จังหวัดชัยนำท โดยมี 
นำยวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจกำร นำยอภิวัฒน์ เริงทรัพย์ ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัด
ชัยนำท นำยนันทพล ภำชื่น รองผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดชัยนำท ร่วมพบปะ
หำรือด้วย ณ ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท 

กรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม 
การจัดการเลอืกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 14:00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ 
มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ พบปะหำรือผู้ตรวจกำรเลือกตั งจังหวัด
ชัยนำท ชี แจงแนวทำงกำรปฏิบัติงำน แนวทำงกำรสืบสวนหำข่ำว และรูปแบบกำรประเมินผลกำรรำยงำนผลต่อ กกต. 
เพื่อด้ำเนินกำรให้กำรเลือกตั งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และโดยชอบด้วยกฎหมำย ณ ส้ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดชัยนำท ในกำรนี มี นำยวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจกำร นำยอภิวัฒน์ เริงทรัพย์ ผู้อ้ำนวยกำร
ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดชัยนำท นำยนันทพล ภำชื่น รองผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดชัยนำท ร่วมประชุมด้วย 

กรรมการการเลือกตั้ง 
พบปะหารือผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดชัยนาท 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 14:30 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ 
มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  และคณะ ตรวจเยี่ยมส้ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดชัยนำท เพื่อดูกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั งนำยกและสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดชัยนำท และพบปะหำรือเกี่ยวกับปัญหำ และอุปสรรคในกำรปฏิ บัติ โดยมี นำยวีระ ยี่แพร 
ผู้ตรวจกำร นำยอภิวัฒน์ เริงทรัพย์ ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดชัยนำท 
นำยนันทพล ภำชื่น รองผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดชัยนำท และพนักงำนของ
ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดชัยนำท ร่วมประชุมด้วย 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยนาท 
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ข่าวอ้างอิง 
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28 พฤศจิกำยน 2563 

'กกต.' แจ้ง 'เพิ่มชื่อ-ถอนช่ือ'ผู้มีสิทธเ์ลอืกตั้ง 'อบจ.'ภายใน 9 ธ.ค.นี ้
 

 

 

'กกต.' ย้้ำประชำชนตรวจสอบรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 'อบจ.-นำยกฯ อบจ.' ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกำยนนี้ 

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2563 ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรเลือกตั ง (กกต.)ได้แจ้งประชำชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั งสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.)และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ตรวจสอบบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั งได้ที่ที่ว่ำ
กำรอ้ำเภอที่ท้ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่เลือกตั งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั งได้ตั งแต่วันที่ 24 พฤศจิกำยน 
2563 
 หำกพบว่ำตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนของตนไม่มีรำยชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั งหรือเจ้ำบ้ำน
เห็นว่ำในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั งมีชื่อบุคคลอ่ืนอยู่ในทะเบียนบ้ำนของตนโดยที่บุคคลนั นไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้ำนดังกล่ำวจริงให้ยื่นค้ำร้องต่อนำยทะเบียนอ้ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นเพ่ือขอเพ่ิมชื่อถอนชื่อตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ.
1/7 โดยน้ำส้ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนและบัตรประจ้ำตัวประชำชนหรือบัตรประจ้ำตัวอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้ไป
แสดงตนภำยในวันที่ 9 ธันวำคม 2563 
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อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910071 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910071
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28 November 2020 

“กกต.” แจ้ง “เพิ่มชื่อ-ถอนช่ือ” ผู้มีสิทธ์เลือกตั้ง อบจ.ภายใน 9 ธ.ค.นี้ 
 

 

 น าส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 

 บัตรประจ าตัวประชาชนไปแสดงตัว 
เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2563 ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรเลือกตั ง (กกต.)ได้แจ้งประชำชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั งสมำชิกสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.)และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ตรวจสอบบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั งได้ที่ที่ว่ำ
กำรอ้ำเภอที่ท้ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่เลือกตั งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั งได้ตั งแต่วันที่ 24 พฤศจิกำยน 
2563 

ทั งนี หำกพบว่ำตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนของตนไม่มีรำยชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั งหรือเจ้ำ
บ้ำนเห็นว่ำในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั งมีชื่อบุคคลอ่ืนอยู่ในทะเบียนบ้ำนของตนโดยที่บุคคลนั นไม่ได้มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้ำนดังกล่ำวจริงให้ยื่นค้ำร้องต่อนำยทะเบียนอ้ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นเพ่ือขอเพ่ิมชื่อถอนชื่อตำมแบบ 
ส.ถ./ผ.ถ.1/7 โดยน้ำส้ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนและบัตรประจ้ำตัวประชำชนหรือบัตรประจ้ำตัวอ่ืนที่ทำงรำชกำร
ออกให้ไปแสดงตนภำยในวันที่ 9 ธันวำคม 2563 
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อ้ำงอิง : https://thejournalistclub.com/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-

%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87-

%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9

%88%E0%B8%AD-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B7/  

 

  

https://thejournalistclub.com/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B7/
https://thejournalistclub.com/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B7/
https://thejournalistclub.com/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B7/
https://thejournalistclub.com/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B7/
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27 พ.ย. 2563  

กกต.ยะลำ แจ้ง กำรตรวจสอบสิทธิ์ เลือกตั งท้องถิ่น ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพียงกรอกตัวเลข

บัตรประจ้ำตัวประชำชน 13 หลัก เท่ำนั น 

 
            นำยประสิทธิ์ เอียดคง ผู้ อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดยะลำ  กล่ำว
ว่ ำ  คณะกรรมกำรกำร เลื อกตั ง  หรือ  กกต .  ก้ ำหนดจัดกำร เลื อกตั ง สมำชิกนำยกองค์กำรบริหำรส่ วน
จังหวัด (นำยก อบจ.) และ สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (สภำ อบจ.) ในวันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคม 2563 ตั งแต่
เวลำ 08.00-17.00 น. โดยไม่มีกำรเลือกตั งล่วงหน้ำ  หรือ กำรเลือกตั งนอกเขตแต่อย่ำงใด  ซึ่งผู้มีสิทธิ์ เลือกตั ง
นำยก อบจ. และสภำ อบจ. ต้องเดินทำงกลับไปเลือกตั งตำมภูมิล้ำเนำที่ปรำกฎอยู่ในทะเบียนบ้ำน 
            ทั งนี  กกต. ได้เปิดเว็บไซต์ให้สำมำรถตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั งนำยก อบจ. และ สภำ อบจ. ได้แล้วเพียงแค่มีผู้
สิทธิ์เลือกตั งกรอกเลขบัตรประชำชน 13 หลักในกำรค้นหำผู้มีสิทธิ์เลือกตั งส่วนท้องถิ่น สำมำรถเข้ำไปตรวจสอบสิทธิ์
เลือกตั ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (นำยก อบจ.) และ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (สภำ อบจ.) ได้
ที ่https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ 
อ้ำงอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201127155755039 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thebangkokinsight.com/487956/ 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง :  https://www.thansettakij.com/content/politics/458264 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง :  http://www.kohsamuicity.go.th/news/detail/59865  

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201127155755039
https://www.thebangkokinsight.com/487956/
https://www.thansettakij.com/content/politics/458264
http://www.kohsamuicity.go.th/news/detail/59865
https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2563/11/27/81f3dd195b3b7c722c0418abcc3a9677_small.jpg
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28 พ.ย. 2563  

กกต.ประจวบฯ แนะประชำชนตรวจสอบรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั งและแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อที่

ส้ำนักทะเบียนอ้ำเภอหรือส้ำนักทะเบียนท้องถิ่นภำยในวันที่ 9 ธ.ค.นี  

 
            กกต.ประจวบฯ แนะประชำชนตรวจสอบรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั งและแจ้งเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อที่ส้ำนักทะเบียน
อ้ำเภอหรือส้ำนักทะเบียนท้องถิ่นภำยในวันที่ 9 ธ.ค.นี    
            นำงสำวอรุณศรี สุดทวี  หัวหน้ำกลุ่มงำนจัดกำรเลือกตั งและกำรมีส่วนร่วม ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั ง (กกต.) ประจ้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่ำ ขณะนี  กกต.ประจ้ำ อบจ.ประจวบฯ ได้ประกำศบัญชีรำยชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน จ.ประจวบฯ และนำยกองค์กำรบริหำรส่วน จ.ประจวบฯ พร้อมส่ง
หนังสือแจ้งไปยังเจ้ำบ้ำนแล้ว หำกพบว่ำชื่อของตนเองตกหล่นหรือมีชื่อบุคคลแปลกปลอม สำมำรถน้ำส้ำเนำทะเบียน
บ้ำนไปยื่นค้ำขอเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อได้ที่ส้ำนักทะเบียนอ้ำเภอหรือส้ำนักทะเบียนท้องถิ่นภำยในวันที่ 9 ธ.ค.นี   
            ส้ำหรับกำรเลือกตั งในครั งนี มีจ้ำนวนหน่วยเลือกตั งเพ่ิมขึ นเป็น 747 หน่วยใน 30 เขตเลือกตั ง ขอให้ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั งตรวจสอบหน่วยเลือกตั งที่ตนเองมีชื่ออยู่ให้ดีเพรำะอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ใช้สิทธิ์จำกกำรเลือกตั งครั ง
ที่ผ่ำนๆ มำ โดยกำรเลือกตั งในวันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคมนี  จะมีเจ้ำหน้ำที่ อสม.ประจ้ำทุกหน่วยเลือกตั งเพ่ือท้ำหน้ำที่
ตรวจคัดกรองโควิด 19  
 
 
อ้ำงอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201128073126186 

  

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201128073126186
https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2563/11/28/363b0d61276d8273479a84a0e764d007_small.jpg
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28 พ.ย. 25633 

กกต. ย้ าเจ้าบ้านตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้งอบจ. ป้องกันตกหล่นก่อน 9 ธ.ค.นี้ 
 

 
กกต.ย ้ำประชำขนตรวจสอบบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และ

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ถ้ำมีข้อผิดพลำดสำมำรถ "เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ" ภำยในวันที่ 9 ธันวำคม 2563 
ป้องกันกำร 
 

อ้ำงอิง : 

https://www.nationtv.tv/main/content/378808138?utm_source=category&utm_medium=internal_ref

erral&utm_campaign=politics 

  

https://www.nationtv.tv/main/content/378808138?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378808138?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378808138?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378808138?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันท่ี 28 พฤศจิกำยน 2563 - 07:43 น. 

ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ทางออนไลน์ ไม่ต้องออกจากบ้าน 
 

 
วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่เพจเฟซบุ๊ก ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง ได้เผยแพร่

วิธีกำร ตรวจสอบสิทธิเลือกตั งท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ส.
อบจ.) ซึ่งจะเกิดขึ นในวันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคม 2563 

 ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ ก ตั ง  ส ำ ม ำ ร ถ ต ร ว จ ส อ บ สิ ท ธิ ไ ด้  ผ่ ำ น ท ำ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ด้ ำ น ล่ ำ ง
นี  https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ 

 เมื่อเข้ำสู่หน้ำเว็บไซต์แล้ว ให้กรอกเลขประจ้ำตัวประชำชนจ้ำนวน 13 หลัก แล้วกดค้นหำ 
 เมื่อกดเข้ำไปแล้ว จะพบข้อมูล ชื่อ / กำรเลือกตั ง / ประเภทกำรเลือกตั งย่อย / วันที่เลือกตั ง / เขตกำรเลือกตั ง 

/ หน่วยเลือกตั ง / สถำนที่เลือกตั ง / ล้ำดับในบัญชีรำยชื่อ / สิทธิในกำรเลือกตั ง 
 ส่วนกรณีเว็บไซต์ขึ นแสดงผลว่ำ “ไม่พบข้อมูล” กรุณำตรวจสอบว่ำทะเบียนบ้ำนย้ำยไปยังจังหวัดนั นๆ ครบ 1 

ปี หรือไม่ หำกยังไม่ครบ จะไม่มีสิทธิเลือกตั งในจังหวัดนั น หรือ กรณีที่มีทะเบียนบ้ำนอยู่กรุงเทพมหำนคร จะ
แสดงผลไม่พบข้อมลเช่นเดียวกัน เนื่องจำกกรุงเทพมหำนครเป็นเขตปกครองพิเศษ ไม่ใช่จังหวัด ดังนั น 
กรุงเทพมหำนครจะเลือกตั งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เท่ำนั น 

 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-563981 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://khao24h.net/share/news-21-1-
374a6ef971004f03360417a94e88b059?utm_source=app&utm_campaign=client_share 
  

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
https://www.prachachat.net/politics/news-563981
https://khao24h.net/share/news-21-1-374a6ef971004f03360417a94e88b059?utm_source=app&utm_campaign=client_share
https://khao24h.net/share/news-21-1-374a6ef971004f03360417a94e88b059?utm_source=app&utm_campaign=client_share
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วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563 - 07:53 น. 

เปิดหลักฐานใช้แสดงตน เลือกตั้งท้องถิ่น 63 บัตรประชาชนหมดอายุก็ใช้ได้ 
 

แฟ้มภำพ จำก ข่ำวสด 
วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่เพจเฟซบุ๊ก ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง 

ระบุ หลักฐานที่ใช้แสดงตน ในกำรลงคะแนนเลือกตั งท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมำชิกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ซึ่งจะเกิดขึ นในวันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคม 2563 

 บัตรประจ้ำตัวประชำชน (บัตรที่หมดอำยุก็ใช้ได้) 
 บัตรหรือหลักฐำนอ่ืนใด ของทำงรำชกำร หรือ หน่วยงำนของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่ำย และ มีเลขประจ้ำตัว

ประชำชน เช่น บัตรประจ้ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ใบขับข่ี หนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต) เป็นต้น 
 

อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-563989 

ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://khao24h.net/share/news-21-1-

74b01c07538badbcbcbca9f2197dd887?utm_source=app&utm_campaign=client_share 

  

https://www.prachachat.net/politics/news-563989
https://khao24h.net/share/news-21-1-74b01c07538badbcbcbca9f2197dd887?utm_source=app&utm_campaign=client_share
https://khao24h.net/share/news-21-1-74b01c07538badbcbcbca9f2197dd887?utm_source=app&utm_campaign=client_share
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วันท่ี 28 พฤศจิกำยน 2563 - 08:17 น. 

วิธีตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 63 ถ้าไม่มีรายช่ือ ต้องท าอย่างไร 
 

 
วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่เพจเฟซบุ๊ก ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง ระบุ การ

เตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด (ส.อบจ.) ซึ่งจะเกิดขึ นในวันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคม 2563 
1.ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
กรณีก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ตรวจสอบรำยชื่อได้ที่ ศำลำกลำงจังหวัด หรือ ที่ว่ำกำรอ้ำเภอ ที่ท้ำกำรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเลือกตั ง หรือ บริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั ง 
กรณีก่อนวันเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 15 วัน ตรวจสอบรำยชื่อจำกเอกสำรที่แจ้งรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั งมำยังเจ้ำบ้ำน 
2.การเพิ่มช่ือ – ถอนชื่อ 
ก่อนวันเลือกตั ง ไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกพบว่ำตัวเองหรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนของตน ไม่มีรำยชื่ออยู่ในบัญชี
รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั ง หรือเจ้ำบ้ำนเห็นว่ำมีชื่อบุคคลอ่ืนอยู่ในทะเบียนบ้ำนของตน โดยไม่ได้อำศัยอยู่จริง ให้ยื่นค าร้อง
ต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ พร้อมน าส าเนาทะเบียนบ้านและบัตร
ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอ่ืนใด ที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย  
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-563995 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://khao24h.net/share/news-21-1-
7be3a083f46c4296f6e9f23d9c0bb0b3?utm_source=app&utm_campaign=client_share 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-563995
https://khao24h.net/share/news-21-1-7be3a083f46c4296f6e9f23d9c0bb0b3?utm_source=app&utm_campaign=client_share
https://khao24h.net/share/news-21-1-7be3a083f46c4296f6e9f23d9c0bb0b3?utm_source=app&utm_campaign=client_share
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วันท่ี 28 พฤศจิกำยน 2563 - 08:33 น. 

ตรวจสอบ คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 63-คนที่เพิ่งย้ายทะเบียนบ้าน ต้องไปเลือกเขต
ไหน 
 

 
 

วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่เพจเฟซบุ๊ก ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง 
ระบ ุคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ส.
อบจ.) ซึ่งจะเกิดขึ นในวันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคม 2563 

 สัญชำติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรแปลงสัญชำติ ต้องได้สัญชำติไทยมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
 มีอำยุไม่ต่้ำกว่ำ 18 ปี ในวันเลือกตั ง 
 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเลือกตั งมำแล้ว เป็นเวลำติดต่อกัน ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับถึงวันเลือกตั ง 
 คุณสมบัติอื่น ตำมท่ีกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้ำหนด 

ในกรณีที่มีกำรย้ำยทะเบียนบ้ำนออกจำกเขตเลือกตั งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั งหนึ่ง ภำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เดียวกัน อันท้ำให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเลือกตั งเป็นเวลำติดต่อกันน้อยกว่ำ 1 ปี นับถึงวันเลือกตั ง ให้
บุคคลนั นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั งในเขตเลือกตั งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนครั งสุดท้ำย เป็นเวลำติดต่อกันไม่
น้อยกว่ำ ปี 

 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-564000 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://khao24h.net/share/news-21-1-
94ed4ae4e7aa458b1b0667a993fe0d50?utm_source=app&utm_campaign=client_share 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : 
https://www.thansettakij.com/content/politics/458264?utm_source=category&utm_medium=internal
_referral&utm_campaign=politics 
 

https://www.prachachat.net/politics/news-564000
https://khao24h.net/share/news-21-1-94ed4ae4e7aa458b1b0667a993fe0d50?utm_source=app&utm_campaign=client_share
https://khao24h.net/share/news-21-1-94ed4ae4e7aa458b1b0667a993fe0d50?utm_source=app&utm_campaign=client_share
https://www.thansettakij.com/content/politics/458264?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/458264?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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ศุกร์ที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 14.16 น. 

"ธนาธร- ปิยบุตร- ช่อ" ปูพรมลุยช่วยหาเสียง อบจ.ภาคอีสาน 

 
"คณะก้ำวหน้ำ"ลุยอีสำนช่วยหำเสียง อบจ. ลั่นใช้กระแสชนะกระสุน เอำชนะทุนด้วยนโยบำยมั่นใจคว้ำชัยหลำยพื นที่ 
เสร็จศึกอบจ.ลุยช่วยหำเสียงเทศบำล-อบต.ต่อ 

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ผู้สื่อข่ำวรำยงำน แกนน้ำคณะก้ำวหน้ำ ได้แก่ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธำนคณะ
ก้ำวหน้ำ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ และ น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ 
ปูพรมช่วยผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ในพื นที่ภำคอีสำน โดยนำยธนำธร มีก้ำหนดกำรไปในพื นที่ 
จ.หนองบัวล้ำภู หนองคำย บึงกำฬ และ จ.สกลนคร ด้ำนนำยปิยบุตร ไปในพื นที่ จ.ร้อยเอ็ด ยโสธร และ จ.อ้ำนำจเจริญ 
ขณะที่ น.ส.พรรณิกำร์ ไปในพื นที่  จ.อุบลรำชธำนี มุกดำหำร นครพนม และ จ.บึงกำฬ  
 โดยทั ง 3 แกนน้ำคณะก้ำวหน้ำ มีกิจกรรมหลำกหลำยในแต่ละพื นที่ ไม่ว่ำจะเป็นกำรขึ นเวทีปรำศรัย กำรขึ นรถ
แห่รอบเมืองประชำสัมพันธ์ กำรเดินตลำดแนะน้ำผู้สมัคร รวมถึงกำรไปดูสภำพปัญหำเพ่ือจัดท้ำนโยบำย ซึ่งทุกพื นที่
ได้รับกำรต้อนรับจำกประชำชนอย่ำงอบอุ่น ประชำชนต่ำงเข้ำมำให้ก้ำลังและขอถ่ำยรูปกับทั ง 3 คน บรรยำกำศชื่นมื่น
เป็นอย่ำงยิ่ง ทั งนี  พื นที่ภำคอีสำนนั น คณะก้ำวหน้ำส่งผู้สมัครนำยก อบจ. 13 จังหวัด ได้แก่ บึงกำฬ ยโสธร มุกดำหำร 
นครรำชสีมำ หนองคำย หนองบัวล้ำภู ร้อยเอ็ด อุบลรำชธำนี สุรินทร์ สกลนคร นครพนม อ้ำนำจเจริญ และอุดรธำนี 

ที ่จ.บึงกำฬ นำยธนำธร รณรงค์ช่วยหำเสียงให้กับ นำยภูมิพันธ์ บุญมำตุ่น ผู้สมัครนำยก อบจ.บึงกำฬ เบอร์ 2 
เริ่มต้นที่ ตลำดสด อ.พรเจริญ เดินตลำดพบปะประชำชน จำกนั นขึ นเวทีปรำศรัย เสร็จแล้วเดินทำไปที่ อ.เซกำ เพ่ือดู
พื นที่ตั งโรงงำนแปรรูปยำงพำรำ ของส้ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกำฬ ก่อสร้ำงโดยใช้งบประมำณลงทุนไป
กว่ำ 193 ล้ำนบำท แต่ปัจจุบันยังไม่มีกำรเปิดใช้งำน ส่งมอบงำนล่ำช้ำมำกว่ำ 3 ปีแล้ว ปัจจุบันถูกปล่อยทิ งร้ำง ไม่มีกำร
เดินเครื่องผลิตเกิดขึ น ทั งนี  คณะก้ำวหน้ำมีแนวนโยบำยที่จะท้ำให้เกิดกำรแปรรูปยำงพำรำในจังหวัดบึ งกำฬอย่ำงเป็น
ระบบ ท้ำให้บึงกำฬเป็นเมืองหลวงของยำงพำรำในภำคอีสำนอย่ำงแท้จริง 
 

ส่วนที่ จ.ยโสธร นำยปิยบุตร พร้อมด้วย นำยสฤษดิ์ ประดับศรี ผู้สมัครนำยก อบจ.ยโสธร เบอร์ 3  เดินหำเสียง
ที่ตลำดสดยโสธร อ.เมือง พ่อค้ำแม่ค้ำและประชำชนให้กำรต้อนรับอบอุ่น จำกนั น เดินทำงไปดูนโยบำยปรับปรุงพื นที่รก
ร้ำงให้เป็นพื นที่สำธำรณะ โดยมีแนวคิดที่จะสร้ำงและปรับปรุง 4 จุดส้ำคัญ ได้แก่ สวนสำธำรณะริมชี สวนสำธำรณะ
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พญำแถน สวนสำธำรณะพญำคันคำก และพื นที่ศูนย์โอทอปเดิม โดยแต่ละจุดจะปรับปรุงให้เป็นพื นสำธำรณะ
สร้ำงสรรค์ ใช้ท้ำกิจกรรมแตกต่ำงกันไป เช่น ห้องสมุด ศูนย์เรียนรู้ ลำนสเกตบอร์ด บำสเกตบอล ตะกร้อ กำรออกก้ำลัง
กำยท่ัวไป เป็นต้น  

จำกนั นนำยปิยบุตร ได้ขึ นเวทีปรำศรัยในหลำยอ้ำเภอ ได้แก่ อ.ค้ำเขื่อนแก้ว มหำชนะชัย ค้อวัง และป่ำติ ว โดย
ระบุตอนหนึ่งว่ำ นำยปิยบุตร ตั งแต่ครั งเป็นพรรคอนำคตใหม่ เรำมีนโยบำยชูธงคือ ยุติรัฐรำชกำรรวมศูนย์ คืนอ้ำนำจให้
ท้องถิ่น ดังนั น เพ่ือสนับสนุนเรื่องกำรยุติรัฐรำชกำรรวมศูนย์ คืนอ้ำนำจให้ท้องถิ่น แม้พรรคอนำคตใหม่ถูกยุบไปแล้ว เรำ
ในนำมคณะก้ำวหน้ำก็ต้องสำนต่อเรื่องนี  จึงต้องกำรส่งเลือกตั งในระดับท้องถิ่นทุกระดับทั่วประเทศ  โดยในวันที่ 20 
ธ.ค. จะมีกำรเลือกตั งในระดับ อบจ. และต่อไปก็คงจะเป็นระดับเทศบำล และระดับองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล (อบต.) 
ซึ่งรับรองได้เลยว่ำพ่อแม่พ่ีน้องประชำชนจะได้เห็นตนเอง รวมถึงนำยธนำธร น.ส.พรรณิกำร์ เดินทำงไปช่วยหำเสียง
ให้กับผู้สมัครในนำมคณะก้ำวหน้ำทั่วประเทศ และจะสำนต่อเรื่องกระจำยอ้ำนำจให้ส้ำเร็จให้ได้ 

ขณะที่  จ.มุกดำหำร น.ส.พรรณิกำร์ เดินทำงช่วยรณรงค์หำเสียงให้กับ นำยสุพจน์ สุอริยพงศ์ ผู้สมัครนำยก 
อบจ.มุกดำหำร เบอร์หนึ่ง เริ่มต้นเดินพบปะพ่ีน้อง ชุมชนห้ำแยกวัฒนธรรม ที่ตั งอยู่ในตัวเมืองมุกดำหำร เป็นแหล่ง
ชุมชนชำวเวียดนำม  โดย น.ส.พรรณิกำร์ กล่ำวตอนหนึ่งว่ำ หำกทีม อบจ.ก้ำวหน้ำได้เข้ำมำบริหำรจังหวัด มั่นใจว่ำจะ
พลิกฟ้ืนอีสำน สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ นได้สมกับที่ประชำชนตั งควำมหวัง และส้ำหรับกำรเลือกตั งในวันที่ 20 
ธ.ค.นี  ในภำคอีสำน มีหลำยพื นท่ีซึ่งเรำมั่นใจ ว่ำจะสำมำรถชนะได้ด้วยนโยบำย  
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/809408 
ข่ำวอื่นที่เกี่ยวข้อง : 

https://www.dailhttps//www.dailynews.co.th/politics/809485ynews.co.th/politics/809485 

  

https://www.dailynews.co.th/politics/809408
https://www.dailhttps/www.dailynews.co.th/politics/809485ynews.co.th/politics/809485
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วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563, 14.51 น. 

อดีตส.อบจ.3 สมัยกาญจน์ลุยเคาะประตูบ้านอ้อนขอคะแนน มั่นใจรักษาแชมป์ได้ 

 
เมื่อเวลำ 13.30 น.วันนี  27 พ.ย.63 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำงสำวล้ำยอง ยิ มใหญ่หลวง อดีตสมำชิกสภำองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) อ้ำเภอบ่อพลอยเขต 2 สำมสมัย ผู้สมัคร ส.อบจ.อ้ำเภอบ่อพลอย เขต 2 จังหวัดกำญจนบุรี 
ทีมพลังใหม่ พร้อมทีมงำนได้เดินพบปะประชำชนเพ่ือหำเสียงที่ต้ำบลช่องด่ำน อ้ำเภอบ่อพลอย ท่ำมกลำงอำกำศที่ร้อน
อบอ้ำวทั งๆที่เข้ำสู่ฤดูหนำวแล้ว แต่บรรยำกำศกำรหำเสียงค่อนข้ำงคึกคักและได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำก
ประชำชน 

นำงสำวล้ำยอง ยิ มใหญ่หลวง เปิดเผยว่ำ พื นที่รับผิดชอบในกำรหำเสียง อ้ำเภอบ่อพลอย เขต 2 ประกอบไป
ด้วย ด้ำบลช่องด่ำน ต้ำบลหลุมรัง ต้ำบลหนองรี เทศบำลต้ำบลหนองรี และต้ำบลหนองกร่ำง รวม 4 ต้ำบลกับ 1 
เทศบำลจึงอยำกจะฝำกไปถึงพ่ีน้องประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั งในวันที่ 20 ธันวำคม 2563 นี ขอให้ออกไปใช้สิทธิกัน
เยอะๆ ซึ่งกำรใช้สิทธิในครั งนี ประชำชนจะได้รับบัตรลงคะแนนคนละ 2 ใบ ใบแรกคือบัตรลงคะแนนให้กับผู้สมัคร ส.
อบจ.ส่วนใบที่สองคือบัตรลงคะแนนให้กับผู้สมัครนำยก อบจ.ซึ่งก็ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งตรวจสอบบัตรลงคะแนนให้ดี
เสียก่อนเพื่อควำมถูกต้อง 

ถ้ำถำมว่ำกำรลงสมัครรับเลือกตั ง ส.อบจ.ในครั งนี มีควำมม่ันใจมำกน้อยแค่ไหนที่จะสำมำรถป้องกันแชมป์เอำไว้
ได้นั น ตอบได้เลยว่ำที่ผ่ำนมำพื นที่ตรงนี เรำได้ท้ำโครงกำรต่ำงๆเอำไว้เยอะมำกพอสมควร และที่ส้ำคัญกำรที่เรำเป็น ส.
อบจ.มำแล้ว 3 สมัยควำมผูกพันกับชำวบ้ำนและผู้น้ำชุมชนยังคงอยู่ ดังนั น เรำจึงมีควำมมั่นใจมำกและเรำมีควำมรู้สึกว่ำ
ทุกคนยังให้กำรตอบรับเรำเป็นอย่ำงดี 

"โดยเฉพำะท่ำนอดีตนำยกรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ผู้สมัครนำยก อบจ.เบอร์ 2 หัวหน้ำทีมพลังใหม่ ที่อยู่ใน
พื นที่ ด้วยโครงกำรและงบประมำณที่ท้ำลงไปนั นท้ำให้ชำวบ้ำนต่ำงก็ไม่ลืมเรำ ถึงแม้นว่ำคู่แข่งจะเป็นคนในพื นที่และมี
ญำติพ่ีน้องอยู่บ้ำง แต่กำรแข่งขันเป็นเรื่องธรรมดำซึ่งมันก็เหมือนกับกำรแข่งขันของเกมส์กีฬำ แต่เรำจะขอสู้ด้วยผลงำน
และควำมดีท่ีเรำได้สร้ำงไว้ ด้วยเหตุผลนี เรำจึงมีควำมมั่นใจเป็นอย่ำงมำก" นำงล้ำยอง กล่ำว 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส้ำหรับอ้ำเภอบ่อพลอย เขต 2 มีผู้สมัครรับเลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
กำญจนบุรีจ้ำนวน 4 คน ประกอบด้วย เบอร์ 1 นำงสำวสุภำวดี ทองใบ อำยุ 44 ปี เบอร์ 2 นำงสำวล้ำยอง ยิ มใหญ่
หลวง อำยุ 54 ปี ทีมพลังใหม่ ที่มีนำยรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือเสี่ยสรรค์ เป็นหัวหน้ำทีม เบอร์ 3 นำยบุญชัย ตันศ
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รำวิพุธ อำยุ 55 ปี และเบอร์ 4 นำยไพศำล แซ่จึง อำยุ 43 ปี ทีมพลังกำญจน์ ที่มีนำยสุรพงษ์ ปิยะโชติ หรือหมอหนุ่ย 
เป็นหัวหน้ำทีม 

ส้ำหรับจังหวัดกำญจนบุรี มีผู้สมัครนำยก อบจ.จ้ำนวน 4 คนประกอบด้วย เบอร์ 1 นำยสุรพงษ์ ปิยะโชติ หรือ
หมอหนุ่ย หัวหน้ำ "ทีมพลังกำญจน์ เบอร์ 2 นำยรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือเสี่ยสรรค์ หัวหน้ำ "ทีมพลังใหม่" เบอร์ 3, 
น.ส.สำวิกำ ประเสริฐผล หัวหน้ำ "ทีม NEXT กำญจนบุรี" และเบอร์ 4 พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบรูณ์ ผู้สมัครอิสระ 
"ทีมกำญจน์ก้ำวใหม่" 

 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/local/534765 
  

https://www.naewna.com/local/534765
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วันท่ี 27 พฤศจิกำยน 2563 - 15:31 น. 

‘ปิยบุตร’ เดินตลาดสด ลั่น ‘สฤษดิ์’ ผู้สมัครนายก อบจ.น าคนยโสธรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 

 
‘ปิยบุตร’ เดินตลำดสด ลั่น ‘สฤษดิ์’ ผู้สมัครนำยก อบจ.น้ำคนยโสธรมีคุณภำพชีวิตดีขึ น 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน ที่ตลำดสดเทศบำลเมืองยโสธร(ใหม่) นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะ
ก้ำวหน้ำพร้อมด้วย นายสฤษดิ์ ประดับศรี ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด(อบจ.) ยโสธร หมำยเลข 3 และ
ผู้สมัครสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)ในนำมคณะก้ำวหน้ำ ลงพื นที่เดินพบปะพ่ีน้องประชำชนชำว
ยโสธร โดยมีพ่อค้ำแม่ขำยให้กำรต้อนรับอย่ำงอบอุ่นหลังจำกเดินตลำดสดเสร็จนำยปิยบุตร ได้เดินทำงมำที่
สวนสำธำรณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ เขตเทศบำลเมืองยโสธร เพ่ือส้ำรวจสถำนที่ที่จะใช้เป็นลำนกิจกรรมของเด็กและเยำวชน
ในจังหวัดยโสธร 

นายปิยบุตร กล่ำวว่ำ ยโสธรมีเยำวชนคนรุ่นใหม่จ้ำนวนมำก แต่พื นที่สำธำรณะให้แสดงออกนั นไม่มี ท้ำให้
เยำวชนเหล่ำนั นต้องเดินทำงไปเมืองที่ใหญ่กว่ำที่จะแสดงออก ตนขอยกตัวอย่ำง จุดที่ก้ำลังยืนอยู่ คือสวนสำธำรณะติด
ล้ำน ้ำชีมีพื นที่ใหญ่มำก หำกมีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์แล้ว ปรับสถำนที่ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของคนรุ่นใหม่ๆ เช่น
กีฬำกลำงแจ้ง หรือลำนสเก็ตบอร์ด เพ่ือให้เยำวชนให้มีพื นที่แสดงออกหำกยโสธรมีพื นที่สำธำรณะแบบนี  จะท้ำให้เด็กใช้
เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ตนมองว่ำเทศบำลเมืองหรืออบจ.สำมำรถ   ท้ำได ้

“คณะก้ำวหน้ำขอฝำกนำยสฤษดิ์ ประดับศรี หมำยเลข 3 อดีตนำยก อบจ.1 สมัย ครั งนี ขอโอกำสกลับมำสำน
งำนที่เคยท้ำไว้ในอดีตที่ถูกเว้นช่วงไป และมีนโยบำยต่ำงๆ ที่จะดูแลคนยโสธรให้มีคุณภำพชีวิที่ดีขึ น” นำยปิยบุตร กล่ำว 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2461065 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/region/news_2461065
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/1A463E1F-33D9-438A-BB5D-295260F24107.jpeg
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เผยแพร่: 27 พ.ย. 2563 16:49   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์ 

ศึกชิงเก้าอี้นายกฯ- ส.อบจ.ชลบุรีมีลุ้น “เฮียเป้า สิงโต” จับมือ “ธนาธร” ดับเครื่องชนคุณ
ปลื้ม 

 
 
ศูนย์ข่ำวศรีรำชำ - ศึกชิงเก้าอ้ีนายกฯ- ส.อบจ.ชลบุรี มีลุ้นหลัง “เฮียเป้า-จิรวุฒิ สิงโตทอง” จับมือร่วม “ธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ” ดับเครื่องชนตระกูลคุณปลื้ม พร้อมส่งบุตรสาวเขย่าเก้าอี้นายกฯ น าผู้สมัครลุยหาเสียงทั้ง 42 เขต ชูจุด
ขายเปลี่ยนชลบุรี ม่ันใจได้ที่นั่งเกิน 50% 

บรรยำกำศกำรเลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี ว่ำเริ่มคึกคัก และมีสีสันขึ นตำมล้ำดับ 
โดยเฉพำะในช่วงใกล้โค้งสุดท้ำยก่อนถึงวันลงคะแนนเสียงของประชำชน 20 ธ.ค.นี  ที่ส้ำคัญกำรเลือกตั งระดับท้องถิ่นใน 
จ.ชลบุรี ยังกลำยเป็นพื นที่วัดควำมอยู่รอดของเวทีกำรเมืองระดับชำติจำกกำรช่วงชิงฐำนเสียงของหลำยตระกูลใหญ่ใน
พื นที่ โดยเฉพำะกำรรักษำฐำนคะแนนเสียงของตระกูลคุณปลื ม 

ล่ำสุด กำรกระโดดเข้ำมำช่วงชิงเก้ำอี กำรเมืองระดับท้องถิ่น ด้วยหวังเปลี่ยนแปลงสังคมในพื นที่ของ “ธนำกร 
จึงรุ่งเรืองกิจ” ที่จับมือร่วม “เฮียเป้ำ จิรวุฒิ สิงโตทอง” อดีต ส.ส.ชลบุรี ที่ได้ส่งบุตรสำวอย่ำง “พลอยนภัสร์ สิงห์โต
ทอง” ลงสมัครชิงต้ำแหน่ง นำยก อบจ.ชลบุรี ในนำมกลุ่ม “ก้ำวหน้ำเปลี่ยนชลบุรี” หรือ Change 

ทั งนี  เพ่ือชิงเก้ำอี จำก นำยวิทยำ คุณปลื ม อดีตนำยก อบจ.ชลบุรี เจ้ำของพื นที่เดิมที่ครองต้ำแหน่งมำกมำย
สมัย ท้ำให้กำรลงพื นที่หำเสียงของผู้สมัครจำกทีมต่ำงๆ ทั ง 42 เขตเลือกตั งทั่วทั งจังหวัด โดยในพื นที่ อ.บำงละมุง จ.
ชลบุรี ที่มีเขตเลือกตั งรวม 9 เขต พบว่ำ มีผู้สมัครจำกหลำยกลุ่มเข้ำร่วมชิงชัยไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำของพื นที่เดิม อย่ำงกลุ่ม
เรำรักษ์ชลบุรี หรือกลุ่มก้ำวหน้ำเปลี่ยนชลบุรี 

โดยในช่วงเช้าวันนี้ (27 พ.ย.) ผู้สมัครชิงต าแหน่งนายก อบจ. และ ส.อบจ.ชลบุรี ในเขตเมืองพัทยาของ
กลุ่ม “ก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี” หรือ Change ภายใต้การน าของ น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง หัวหน้ากลุ่มผู้สมัคร
นายก อบจ.ชลบุรี หมายเลข 2 ได้ลงพื้นที่หาเสียงในเขต อ.บางละมุง และเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายไพร ม่ังคั่ง 
ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี เขต 1 บางละมุง นายทวิช เหลืองทองพัฒนา ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี อ.บางละมุง เขต 2 และ 
น.ส.ศุภนันท์ โกสมิท ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี อ.บางละมุงเขต 9 

น.ส.พลอยลภัสร์ เผยว่ำ ทีมงำนมีควำมมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนชลบุรีให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำไปในทิศทำงที่ดี 
โดยเฉพำะด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรท่องเที่ยว เพ่ือให้สมกับกำรเป็นศูนย์กลำงของ EEC ที่ไม่ใช่กำรมุ่งเน้นเพียงเรื่องของ
กำรสร้ำงถนนเพียงอย่ำงเดียว 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

“สิ่งส้ำคัญคือเรื่องของระบบขนส่งมวลชนที่ต้องมีกำรพัฒนำเพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกสบำย ควำมปลอดภัย มี
คุณภำพ และมำตรฐำนให้มำกขึ น ซึ่งจำกกำรลงพื นที่ทั่วทั ง 42 เขตใน จ.ชลบุรี ได้กระแสกำรตอบที่ดีจำกพ่ีน้อง
ประชำชนที่มีทั งคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่ำที่อยำกเห็นกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองและกำรพัฒนำ จ.ชลบุรี ใ นทิศทำง
ใหม่ๆ” 

น.ส.พลอยลภัสร์ ยังเผยอีกว่า ในช่วงก่อนโค้งสุดท้ายเช่นนี้ตนเองและทีมงานยังได้วางแผนที่จะลงพบปะพี่
น้องประชาชนให้มากที่สุดก่อนถึงวันเลือกตั้งจริง พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งเพื่อ
เลือกคนดีเข้ามาท างาน 

ส่วนตัวแล้วมองว่ำกระแสที่ตอบรับไม่น่ำจะท้ำให้ผิดหวัง และเชื่อว่ำจะได้รับคะแนนในส่วนของ ส.อบจ.ชลบุรี 
เกิน 50% อย่ำงแน่นอน 
 

อ้ำงอิง : https://mgronline.com/local/detail/9630000122199 

  

https://mgronline.com/local/detail/9630000122199
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วันท่ี 27 พฤศจิกำยน 2563 - 15:53 น. 

ค ารณวิทย์ ลุยหาเสียง ชูนโยบายหยุดระบบเงินทอน – นายชาญลุยขอคะแนนเข้าถึงแบบ
ญาติ 
 

 
ค ารณวิทย์ ลุยหาเสียงช่วย ชูนโยบายหยุดระบบเงินทอน ด้านนายชาญลุยขอคะแนนเข้าถึงแบบญาติ 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน เวลำ 13.00 น. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ทีมคนรักปทุม น้ำโดย พล.ต.ท.ค้ำรณวิทย์ ธูป
กระจ่ำง (บิ๊กแจ๊ส) ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปทุมธำนี เบอร์ 2 พร้อมด้วย นำยเตชิต มั่นหรั่ง ผู้สมัคร
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปทุมธำนี เขต.1 ล้ำลูกกำ พร้อมทีมงำนคนรักปทุมธำนี ลงพื นที่ตลำดสี่มุมเมือง 
ต้ำบลคูคต อ้ำเภอล้ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 

โดย พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปทุมธำนี เบอร์ 2 ชู
นโยบำย “หยุดระบบเงินทอน ปทุมธานีต้องเปลี่ยนแปลง” พร้อมสโลแกน “ชีวิตที่เหลือเพื่อชาวปทุมธานี” ได้ลง
พื นที่ในย่ำนตลำดค้ำส่งและปลีก พร้อมแจงนโยบำยให้กับพ่ี น้อง พ่อค้ำ แม่ค้ำให้รับฟังปัญหำของปทุมธำนี เพ่ือพร้อม
กันที่จะเดินหน้ำพัฒนำให้ปทุมธำนีเรำมีควำมเจริญก้ำวหน้ำไปมำกกว่ำนี  และในระหว่ำงทำงก็มีพ่ี น้อง ประชำชน
ออกมำจำกบ้ำนมำยืนต้องรับที่หน้ำบ้ำนพร้อมกับให้ก้ำลังใจชู 2นิ ว ให้กับทีมงำนและผู้สมัคร พร้อมกับขอถ่ำยรูปคู่กับ 
พล.ต.ท.ค้ำรณวิทย์ ธูปกระจ่ำง และ ผู้สมัคร ในวันนี ได้แนะน้ำตัวนำยเตชิต มั่นหรั่ง ผู้สมัคร ส.อบจ.เขต1ล้ำลูกกำ โดย
ได้รับกำรสนับสนุนจำกเพ่ือนพ้องน้องพ่ี ที่มีหัวใจรักในบ้ำนเกิดของตนเอง เพ่ือขออำสำเข้ำมำรับใช้ประชำชน ได้สัมผัส
ถึงปัญหำที่แท้จริงจำกชำวบ้ำนมำกมำย ว่ำพวกเขำต้องกำรอะไร รวมทั งให้ก้ำลังใจด้วยดีเสมอมำ และเป็นโจทย์ที่
จะต้องน้ำไปท้ำให้กับชำวบ้ำนด้วยควำมจริงใจ รวมทั งตั งปณิธำนอันแนวแน่กับทีมคนรักปทุม ว่ำชีวิตที่เหลือเพ่ือชำว
ปทุมธำนีต่อไป 

ส่วนที่อ้ำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธำนี นายชาญ พวงเพ็ชร์ ผู้ลงสมัคร นำยก อบจ. ก็ได้ควงนำยพิเชษฐ์ หำญ
จำงสิทธิ์ ผู้สมัคร ส.อบจ. เขต 3 อ.คลองหลวง ชนิดเข้ำถึงเข้ำถึงแบบญำติสนิทเพ่ือขอคะแนนอีกครั งในกำรเลือกตั ง 
นำยก อบจ. และ ส.อบจ. ในวันที่ 20 ธันวำคม 2563 นี  
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2461097 

https://www.matichon.co.th/region/news_2461097
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1.jpg
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27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 20:33 น.       

ปูพรมหาเสียงภาคอีสาน 'ทอน' ผุดท างาน 3 จริง หากผู้สมัครก้าวหน้าได้รับเลือกนายก
อบจ. 
   

 
27 พ.ย.63  - ผู้สื่อข่ำวรำยงำน แกนน้ำคณะก้ำวหน้ำ ได้แก่ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธำนคณะก้ำวหน้ำ 

นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ และ น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ ปูพรมช่วย
ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ในพื นที่ภำคอีสำน 

ที่ จ.บึงกำฬ นำยธนำธร รณรงค์ช่วยหำเสียงให้กับ นำยภูมิพันธ์ บุญมำตุ่น ผู้สมัครนำยก อบจ.บึงกำฬ เบอร์ 2 
เริ่มต้นที่ ตลำดสด อ.พรเจริญ เดินตลำดพบปะประชำชน จำกนั นขึ นเวทีปรำศรัย เสร็จแล้วเดินทำไปที่ อ.เซกำ เพ่ือดู
พื นที่ตั งโรงงำนแปรรูปยำงพำรำ ของส้ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกำฬ ก่อสร้ำงโดยใช้งบประมำณลงทุนไป
กว่ำ 193 ล้ำนบำท แต่ปัจจุบันยังไม่มีกำรเปิดใช้งำน ส่งมอบงำนล่ำช้ำมำกว่ำ 3 ปีแล้ว ปัจจุบันถูกปล่อยทิ งร้ำง ไม่มีกำร
เดินเครื่องผลิตเกิดขึ น ทั งนี  คณะก้ำวหน้ำมีแนวนโยบำย ที่จะท้ำให้เกิดกำรแปรรูปยำงพำรำในจังหวัดบึงกำฬอย่ำงเป็น
ระบบ ท้ำให้บึงกำฬเป็นเมืองหลวงของยำงพำรำในภำคอีสำนอย่ำงแท้จริง 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/85249 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/85249
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28 พฤศจิกำยน 2563 

จับตาดีเบต ผู้สมัครชิงเก้าอี้ นายก อบจ.เมืองนนท์ 

 
 

วันนี  28 พฤศจิกำยน 2563 เนชั่นทีวี ช่อง 22 เกำะติดกำรดีเบต ของเหล่ำผู้เข้ำสมัครชิงเก้ำอี นำยก 
อบจ.จังหวัดนนทบุรี ก่อนจะมีกำรเลือกตั งจริงในวันที่ 20 ธันวำคม 2563 นี  โดยเวลำ วลำ 17.30 -19.00 น. 
จะมีกำรถ่ำยทอดสดจำก เวที ท่ำน ้ำนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  

 

อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/politics/378664197 

 

1.  
2.  
3.  

 

PreviousNext 

  

https://www.nationtv.tv/main/content/378808127?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378808127?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/politics/378664197
https://www.nationtv.tv/main/content/politics/378664197#carouselExampleCaptions
https://www.nationtv.tv/main/content/politics/378664197#carouselExampleCaptions
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วันท่ี 28 พฤศจิกำยน 2563 - 09:57 น. 

‘ก านันตุ้ย’ ยันกระแสตอบรับชิงนายก อบจ.ราชบุรี ดีมาก ชี้นโยบายที่วางไว้ครอบคลุมการ
พัฒนาทุกพ้ืนที ่
 

 
‘ก ำนันตุ้ย’ ยันกระแสตอบรับชิงนำยก อบจ.รำชบุรี ดีมำก ชี้นโยบำยที่วำงไว้ครอบคลุมกำรพัฒนำทุกพื้นที่ 

เผยชำวบ้ำนขอเน้นเรื่องน้ ำ รำคำสินค้ำเกษตร พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ม่ันใจหำกปชช.เชื่อม่ันเลือกเข้ำ
ไปพร้อมท ำงำนได้ทันที 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน ที่ จ.รำชบุรี นำยวิวัฒน์ นิติกำญจนำ ผู้สมัคร นำยก อบจ.รำชบุรี กล่ำวถึงภำพรวม
ของกำรลงพื นที่หำเสียงว่ำ ช่วงสัปดำห์ที่ผ่ำนมำตนได้ลงพื นที่เพ่ือหำเสียงในหลำยพื นที่ เช่น อ.สวนผึ ง อ.บ้ำนคำ อ.บ้ำน
โป่ง และ อ.เมือง ซึ่งกระแสตอบรับถือว่ำดีมำกๆ เวลำลงพื นที่ไหนจะมีชำวบ้ำนเข้ำมำทักทำยให้ก้ำลังใจ รวมถึงพูดคุย
ถึงปัญหำต่ำงๆ ในพื นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ชำวบ้ำนจะมีปัญหำเกี่ยวกับเรื่องกำรขำดแคลนน ้ำ กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ย วและ
รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต่้ำ ซึ่งตรงนี ถือว่ำตรงกับนโยบำยที่กลุ่มพัฒนำรำชบุรีได้วำงเอำไว้ คือ นโยบำยกำรจัดหำ
แหล่งน ้ำแบบบูรณำกำร จัดหำแหล่งน ้ำให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชนทุกภำคส่วน และนโยบำยส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงรุก รักษำแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดขึ นอย่ำงยั่งยืนเพ่ือไม่ให้จังหวัดรำชบุรี
เป็นแค่ทำงผ่ำนอีกต่อไป รวมถึงนโยบำยกำรจัดสร้ำงศูนย์กำรแสดงศิลปะ และสวนสำธำรณะที่ได้มำตรฐำน 
 นำยวิวัฒน์กล่ำวว่ำ จ.รำชบุรี มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและภูมิศำสตร์ แต่ละพื นที่จะมีจุดเด่นจุดด้อยที่
ต้องพัฒนำแตกต่ำงกันไป แต่เรำสำมำรถน้ำควำมแตกต่ำงในจุดนั นมำเป็นจุดขำย พัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
หลำกหลำย ให้นักท่องเที่ยวที่เดินสำมำรถท่องเที่ยวได้ทั่วจังหวัด เพรำะเรำมีทั งน ้ำตก น ้ำพุร้อน ภูเขำ ถ ้ำ ตลำดน ้ำและ
วิถีชุมชนแบบดั งเดิม ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ให้กับชำวบ้ำนในจังหวัด แต่ทั งนี เรำต้องท้ำควบคู่ไปกับกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและระบบกำรขนส่งให้ครอบคลุมทั่วถึงด้วย ทั งนี  นอกจำกท่ีตนจะลงพื นที่หำเสียงควบคู่ไปกับ
กำรฟังปัญหำในพื นที่ต่ำงๆแล้ว ตนยังได้รับกำรประสำนข้อมูลจำก ผู้สมัคร ส.อบจ. กลุ่มพัฒนำรำชบุรีทั ง 30 เขต ว่ำ
ชำวบ้ำนในแต่ละพื นที่มีปัญหำอะไรบ้ำง ซึ่งส่วนใหญ่จะตรงกับนโยบำยที่เรำได้วำงเอำไว้ 

“จำกนโยบำยที่ผมได้วำงเอำไว้ ถือว่ำครอบคลุมกำรพัฒนำในทุกพื นที่ เพรำะกลุ่มพัฒนำรำชบุรี มีผู้สมัคร ส.
อบจ.ครบทั ง 20 เขต ดังนั นเรำจะรู้ว่ำพื นที่ไหนมีปัญหำอะไร และเรำก็เก็บข้อมูลต่ำงๆ เหล่ำนั นมำท้ำเป็นนโยบำยใน
กำรขับเคลื่อนจังหวัดรำชบุรี ซึ่งถ้ำหำกเรำได้รับควำมไว้วำงใจจำกพ่ีน้องประชำชนเลือกเข้ำไปบริหำรจังหวัดรำชบุรี เรำ

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/241087.jpg
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พร้อมที่จะท้ำงำนได้ทันที เพรำะเรำมีนโยบำยต่ำงๆ ที่เตรียมพร้อมในกำรพัฒนำจังหวัดอยู่แล้ว ซึ่งผมขอให้พ่ีน้องชำว
รำชบุรี เชื่อมั่นและม่ันใจในตัวผมและกลุ่มพัฒนำรำชบุรี เรำจะร่วมขับเคลื่อนรำชบุรีไปด้วยกัน” นำยวิวัฒน์กล่ำว 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2462173 

 

  

https://www.matichon.co.th/region/news_2462173
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วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 10.11 น. 

"ก านันตุ้ย"ยันกระแสตอบรับชิงนายก อบจ.ราชบุรีดีมาก 
 

 
"ก ำนันตุ้ย"ยันกระแสตอบรับชิงนำยก อบจ.รำชบุรีดีมำก ชี้นโยบำยที่วำงไว้ครอบคลุมกำรพัฒนำทุกพื้นที่ 

เผยชำวบ้ำนขอเน้นเรื่องน้ ำ รำคำสินค้ำเกษตร พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ม่ันใจหำกปชช.เชื่อม่ันเลือกเข้ำ
ไปพร้อมท ำงำนได้ทันที 

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2563 นำยวิวัฒน์ นิติกำญจนำ ผู้สมัคร นำยก อบจ.รำชบุรี กล่ำวถึงภำพรวมของกำรลงพื นที่
หำเสียงว่ำ ช่วงสัปดำห์ที่ผ่ำนมำตนได้ลงพื นที่เพ่ือหำเสียงในหลำยพื นท่ี เช่น อ.สวนผึ ง อ.บ้ำนคำ อ.บ้ำนโป่ง และอ.เมือง 
ซึ่งกระแสตอบรับถือว่ำดีมำกๆ เวลำลงพื นที่ไหนจะมีชำวบ้ำนเข้ำมำทักทำยให้ก้ำลังใจ รวมถึงพูดคุยถึงปัญหำต่ำ งๆใน
พื นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ชำวบ้ำนจะมีปัญหำเกี่ยวกับเรื่องกำรขำดแคลนน ้ำ กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและรำคำพืชผลทำง
กำรเกษตรตกต่้ำ ซึ่งตรงนี ถือว่ำตรงกับนโยบำยที่กลุ่มพัฒนำรำชบุรีได้วำงเอำไว้ คือ นโยบำยกำรจัดหำแหล่งน ้ำแบบ
บูรณำกำร จัดหำแหล่งน ้ำให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชนทุกภำคส่วน และนโยบำยส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิง
รุก รักษำแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดขึ นอย่ำงยั่งยืนเพ่ือไม่ให้จังหวัดรำชบุรีเป็นแค่ทำงผ่ำน
อีกต่อไป รวมถึงนโยบำยกำรจัดสร้ำงศูนย์กำรแสดงศิลปะ และสวนสำธำรณะที่ได้มำตรฐำน 

  นำยวิวัฒน์ กล่ำวว่ำ จังหวัดรำชบุรี มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและภูมิศำสตร์ แต่ละพื นที่จะมีจุดเด่นจุด
ด้อยที่ต้องพัฒนำแตกต่ำงกันไป แต่เรำสำมำรถน้ำควำมแตกต่ำงในจุดนั นมำเป็นจุดขำย พัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
หลำกหลำย ให้นักท่องเที่ยวที่เดินสำมำรถท่องเที่ยวได้ทั่วจังหวัด เพรำะเรำมีทั งน ้ำตก น ้ำพุร้อน ภูเขำ ถ ้ำ ตลำดน ้ำและ
วิถีชุมชนแบบดั งเดิม ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ให้กับชำวบ้ำนในจังหวัด แต่ทั งนี เรำต้องท้ำควบคู่ไปกับกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและระบบกำรขนส่งให้ครอบคลุมทั่วถึงด้วย ทั งนี  นอกจำกที่ตนจะลงพื นที่หำเสียงควบคู่ไปกับ
กำรฟังปัญหำในพื นที่ต่ำงๆแล้ว ตนยังได้รับกำรประสำนข้อมูลจำก ผู้สมัคร ส.อบจ. กลุ่มพัฒนำรำชบุรีทั ง 30 เขต ว่ำ
ชำวบ้ำนในแต่ละพื นที่มีปัญหำอะไรบ้ำง ซึ่งส่วนใหญ่จะตรงกับนโยบำยที่เรำได้วำงเอำไว้ 

"จำกนโยบำยที่ผมได้วำงเอำไว้ ถือว่ำครอบคลุมกำรพัฒนำในทุกพื นที่ เพรำะกลุ่มพัฒนำรำชบุรี มีผู้สมัคร ส.
อบจ.ครบทั ง 20 เขต ดังนั นเรำจะรู้ว่ำพื นที่ไหนมีปัญหำอะไร และเรำก็เก็บข้อมูลต่ำงๆเหล่ำนั นมำท้ำเป็นนโยบำยในกำร
ขับเคลื่อนจังหวัดรำชบุรี ซึ่งถ้ำหำกเรำได้รับควำมไว้วำงใจจำกพ่ีน้องประชำชนเลื อกเข้ำไปบริหำรจังหวัดรำชบุรี เรำ
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พร้อมที่จะท้ำงำนได้ทันที เพรำะเรำมีนโยบำยต่ำงๆที่เตรียมพร้อมในกำรพัฒนำจังหวัดอยู่แล้ว ซึ่งผมขอให้พ่ีน้องชำว
รำชบุรี เชื่อมั่นและม่ันใจในตัวผมและกลุ่มพัฒนำรำชบุรี เรำจะร่วมขับเคลื่อนรำชบุรีไปด้วยกัน"นำยวิวัฒน์ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/214012 
  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/214012
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28 พฤศจิกำยน 2563 

'เลือกตั้งท้องถิ่น' คึกคัก 'ก านันตุ้ย' ยันกระแสตอบรับชิง 'นายก อบจ.ราชบุรี' ด ี
 

"ก ำนันตุ้ย" ยันกระแสตอบรับชิงนำยก อบจ.รำชบุรี ดีมำก ชี้นโยบำยที่วำงไว้ครอบคลุมกำรพัฒนำทุกพื้นที่ 
เผยชำวบ้ำนขอเน้นเรื่องน้ ำ รำคำสินค้ำเกษตร พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ม่ันใจหำก ปชช.เชื่อม่ันเลือกเข้ำ
ไปพร้อมท ำงำนได้ทันที 

นำยวิวัฒน์ นิติกำญจนำ ผู้สมัครนำยก อบจ.รำชบุรี กล่ำวถึงภำพรวมของกำรลงพื นที่หำเสียงว่ำ ช่วงสัปดำห์ที่
ผ่ำนมำได้ลงพื นที่เพ่ือหำเสียงในหลำยพื นที่ เช่น อ.สวนผึ ง อ.บ้ำนคำ อ.บ้ำนโป่ง และ อ.เมือง ซึ่งกระแสตอบรับถือว่ำดี
มำกๆ เวลำลงพื นที่ไหนจะมีชำวบ้ำนเข้ำมำทักทำยให้ก้ำลังใจ รวมถึงพูดคุยถึงปัญหำต่ำงๆ ในพื นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ชำวบ้ำน
จะมีปัญหำเกี่ยวกับเรื่องกำรขำดแคลนน ้ำ กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว และรำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต่้ำ 
 ซึ่งตรงนี ถือว่ำตรงกับนโยบำยที่กลุ่มพัฒนำรำชบุรีได้วำงเอำไว้ คือ นโยบำยกำรจัดหำแหล่งน ้ำแบบบูรณำกำร 
จัดหำแหล่งน ้ำให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชนทุกภำคส่วน และนโยบำยส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงรุก รักษำ
แหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดขึ นอย่ำงยั่งยืน เพ่ือไม่ให้จังหวัดรำชบุรีเป็นแค่ทำงผ่ำนอีก
ต่อไป รวมถึงนโยบำยกำรจัดสร้ำงศูนย์กำรแสดงศิลปะ และสวนสำธำรณะที่ได้มำตรฐำน 
 นำยวิวัฒน์ กล่ำวว่ำ จังหวัดรำชบุรี มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและภูมิศำสตร์ แต่ละพื นที่จะมีจุดเด่นจุด
ด้อยที่ต้องพัฒนำแตกต่ำงกันไป แต่เรำสำมำรถน้ำควำมแตกต่ำงในจุดนั นมำเป็นจุดขำย พัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
หลำกหลำย ให้นักท่องเที่ยวที่เดินสำมำรถท่องเที่ยวได้ทั่วจังหวัด เพรำะเรำมีทั งน ้ำตก น ้ำพุร้อน ภูเขำ ถ ้ำ ตลำดน ้ำและ
วิถีชุมชนแบบดั งเดิม ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ให้กับชำวบ้ำนในจังหวัด แต่ทั งนี เรำต้องท้ำควบคู่ไปกับกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและระบบกำรขนส่งให้ครอบคลุมทั่วถึงด้วย 
ทั งนี  นอกจำกจะลงพื นที่หำเสียงควบคู่ไปกับกำรฟังปัญหำในพื นที่ต่ำงๆ แล้ว ยังได้รับกำรประสำนข้อมูลจำกผู้สมัคร ส.
อบจ. กลุ่มพัฒนำรำชบุรีทั ง 30 เขต ว่ำชำวบ้ำนในแต่ละพื นที่มีปัญหำอะไรบ้ำง ซึ่งส่วนใหญ่จะตรงกับนโยบำยที่เรำได้
วำงเอำไว้ 
 

"จำกนโยบำยที่ผมได้วำงเอำไว้ ถือว่ำครอบคลุมกำรพัฒนำในทุกพื นที่ เพรำะกลุ่มพัฒนำรำชบุรี มีผู้สมัคร ส.
อบจ.ครบทั ง 20 เขต ดังนั นเรำจะรู้ว่ำพื นที่ไหนมีปัญหำอะไร และเรำก็เก็บข้อมูลต่ำงๆเหล่ำนั นมำท้ำเป็นนโยบำยในกำร
ขับเคลื่อนจังหวัดรำชบุรี ซึ่งถ้ำหำกเรำได้รับควำมไว้วำงใจจำกพ่ีน้องประชำชนเลือกเข้ำไปบริหำรจังหวัดรำชบุรี เรำ
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พร้อมที่จะท้ำงำนได้ทันที เพรำะเรำมีนโยบำยต่ำงๆที่เตรียมพร้อมในกำรพัฒนำจังหวัดอยู่แล้ว ซึ่งผมขอให้พ่ีน้องชำว
รำชบุรี เชื่อมั่นและม่ันใจในตัวผมและกลุ่มพัฒนำรำชบุรี เรำจะร่วมขับเคลื่อนรำชบุรีไปด้วยกัน"นำยวิวัฒน์ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910068 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910068
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27 พฤศจิกำยน 2563 

'จตุพร' เชื่อ ค าวินิจฉัยศาล คดีบ้านหลวง 'บิ๊กตู่' คือทางออกประเทศ 
 

'จตุพร' ประเมินผลลัพธ์ค้ำวินิจฉัยตุลำกำร ศำลรัฐธรรมนูญ 2 ธ.ค. เป็นทำงออกบ้ำนเมือง และยับยั้ง 

'รัฐประหำร' 

เมื่อ 27 พ.ย. 2563 นำยจตุพร พรหมพันธุ์ ประธำนแนวร่วมประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำรแห่งชำติ (นปช.) 
เฟชบุ๊คไลฟ์ peace talk โดยเชื่อว่ำ ผลกำรวินิจฉัยของศำล รธน.วันที่ 2 ธันวำคมนี  กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี อำศัยบ้ำนพักของทหำรหลังเกษียณรำชกำร จะมีผลต่อกำรยับยั งกำรเกิดรัฐประหำรได้ 

นำยจตุพร กล่ำวว่ำ กำรต่อต้ำนรัฐประหำรในขณะนี  มีสภำพกำรณ์แตกต่ำงจำกช่วง นปช.ต่อต้ำนรัฐประหำร
เมื่อปี 2557 เพรำะเม่ือคณะ คสช.ยึดอ้ำนำจแล้วปกครองประเทศต่อเนื่องนำนกว่ำ 6 ปี ย่อมท้ำให้คนมองเห็นและรับรู้
ถึงกำรรัฐประหำรไม่ใช่ทำงออกของบ้ำนเมืองได้อย่ำงแน่ชัด 

“คสช.ปกครองประเทศมา 6 ปี คนรู้สึกเข็ดขยาดมาตลอด และท าให้รู้ถึงความเดือดร้อนจากการปกครอง
ของคณะรัฐประหารอีกด้วย ดังนั้น ถ้าวันที่ 2 ธันวา ถ้าศาล รธน.วินิจฉัยแบบบัวไม่ช้ า น้ าไม่ขุ่นแล้ว จะเป็น
ทางออกหนีจากการรัฐประหารได้”  

ส้ำหรับผลกำรวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญจะเป็นปัจจัยทำงกำรเมืองอีกส่วนหนึ่ง เพื่อหำทำงลงให้บ้ำนเมืองได้ดี
ที่สุด ด้วยเหตุนี สิ่งที่เกิดขึ นในไม่กี่วันข้ำงหน้ำนั น อำจจะหยุดยั งกำรเกิดรัฐประหำร ส่วนมีค้ำถำมถ้ำ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่
อยู่บริหำรประเทศจะเป็นอย่ำงไร ตนบอกได้เลย ยิ่งเป็นเรื่องดี ที่ไม่มีพล.อ.ประยุทธ์  

ส่วนกำรแก้รัฐธรรมนูญ และมี ส.ส.แกนน้ำพรรคร่วมรัฐบำลมำกวนน ้ำให้ขุ่น โดยไม่ให้แก้ไขหมวด 1 และ 2 อีก
ทั งยังห้ำมแตะอ้ำนำจ สว.ในกำรโหวตเลือกนำยกฯ นำยจตุพร กล่ำวว่ำ ย่อมหมำยควำมว่ำ นักกำร เมืองพวกนี ต้องกำร
คว่้ำกำรแก้รัฐธรรมนูญ และรัฐบำลพร้อมจะมีเรื่อง ไม่ต้องกำรฟังเสียงประชำชนให้แก้ รธน.  
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910026 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910026
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 สยำมรัฐออนไลน์  28 พฤศจิกำยน 2563 10:17 น.  กำรเมือง 

"เทพไท" หนุน กรอบ 45 วัน แก้ไขรธน. เสร็จ เสนอ 180 วัน ยกร่าง รธน.ฉบับใหม่ เชื่อ
แก้ปัญหาทางการเมืองได้ 

 
นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ facebook live จำกสภำกำแฟร้ำนบังบ่ำว 

ตลำดท่ำวัง นครศรีธรรมรำช กล่ำวถึง กระบวนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ก้ำลังด้ำเนินกำรอยู่ในขณะนี ว่ำ เห็นด้วยกับกำร
ก้ำหนดระยะเวลำ ของนำย วิรัช รัตนเศรษฐ์ ประธำนคณะกรรมำธิกำรรัฐธรรมนูญต้องกำรให้กำรพิจำรณำร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ45วันตำมกรอบเวลำที่ก้ำหนดไว้ และมีกำรเพ่ิมวันประชุมของคณะกรรมำธิกำร
เป็นสัปดำห์ละ2วัน เพ่ือให้กำรท้ำงำนมีควำมคืบหน้ำ และรวดเร็วขึ นมำกยิ่งขึ น 
ส่วนกำรก้ำหนดระยะเวลำในกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญของ สสร.จะต้องแล้วเสร็จภำยในกี่วันนั น ถ้ำดูจำกร่ำงของพรรคร่วม
ฝ่ำยค้ำนได้ก้ำหนดระยะเวลำ 120 วัน ซึ่งอำจจะเป็นเวลำที่น้อยจนเกินไป ไม่สำมำรถยกร่ำงให้แล้วเสร็จทันกรอบเวลำที่
ก้ำหนดไว้ ส่วนร่ำงของพรรคร่วมรัฐบำล ก้ำหนดระยะเวลำ 240 วัน ซึ่งอำจจะใช้เวลำมำกเกินไป ไม่ทันใจกลุ่มผู้ชุมนุมที่
ต้องกำรอยำกเห็นกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ นโดยเร็วที่สุด เพ่ือให้เป็นกำรพบกันครึ่งทำง ก็ควรจะก้ำหนด
ระยะเวลำให้มีกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภำยใน 180 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลำที่มีควำมเหมำะสม และน่ำจะเป็นที่
รับยอมรับของทุกฝ่ำยได้ 

ตนไม่อยำกจะให้ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดฉวยโอกำสตีรวน หรือดึงเวลำให้ล่ำช้ำออกไปมำกกว่ำนี  ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อ
บรรยำกำศทำงกำรเมืองของประเทศ เพรำะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มำจำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนนั น สำมำรถ
แก้ปัญหำทำงกำรเมืองของประเทศได้ระดับหนึ่ง แต่กำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะเสร็จเร็วหรือช้ำ ไม่ได้ขึ นอยู่กับ
กำรท้ำงำนของสมำชิกรัฐสภำเพียงฝ่ำยเดียว แต่ขึ นอยู่กับปัจจัยทำงกำรเมืองนอกสภำด้วย ถ้ำยังมีกำรกดดันของมวลชน
ภำยนอกสภำ และกระแสกำรชุมนุมยังร้อนแรง หรือมีกำรยกระดับทำงกำรเมืองขึ นเรื่อยๆ ก็จะเป็นกำรเพ่ิมแรงกดดัน
ให้กำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ นได้โดยเร็วอีกด้วย 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/200505 

  

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/200505
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201128/c40bd427cd0b7449b2f86622c29fd9912fa3baba0dc7983a17ca029964888cc1.jpg?itok=86ZsDh-Q
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วันเสำร์ ที่ 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563, 10.54 น. 

อุบ๊ะ!‘เทพไท’หนุน45วันแก้ไขรธน. เสนอ180วันยกร่าง รธน.ฉบับใหม่ 

 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563 นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ facebook 

live จำกสภำกำแฟร้ำนบังบ่ำว ตลำดท่ำวัง นครศรีธรรมรำช กล่ำวถึง กระบวนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ก้ำลังด้ำเนินกำร
อยู่ในขณะนี ว่ำ เห็นด้วยกับกำรก้ำหนดระยะเวลำ ของนำย วิรัช รัตนเศรษฐ์ ประธำนคณะกรรมำธิกำรรัฐธรรมนูญ
ต้องกำรให้กำรพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ45วันตำมกรอบเวลำที่ก้ำหนดไว้ และมีกำรเพ่ิม
วันประชุมของคณะกรรมำธิกำรเป็นสัปดำห์ละ2วัน เพ่ือให้กำรท้ำงำนมีควำมคืบหน้ำ และรวดเร็วขึ นมำกยิ่งขึ น 

ส่วนกำรก้ำหนดระยะเวลำในกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญของ สสร.จะต้องแล้วเสร็จภำยในกี่วันนั น ถ้ำดูจำกร่ำงของ
พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนได้ก้ำหนดระยะเวลำ 120 วัน ซึ่งอำจจะเป็นเวลำที่น้อยจนเกินไป ไม่สำมำรถยกร่ำงให้แล้วเสร็จทัน
กรอบเวลำที่ก้ำหนดไว้ ส่วนร่ำงของพรรคร่วมรัฐบำล ก้ำหนดระยะเวลำ 240 วัน ซึ่งอำจจะใช้เวลำมำกเกินไป ไม่ทันใจ
กลุ่มผู้ชุมนุมที่ต้องกำรอยำกเห็นกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ นโดยเร็วที่สุด เพ่ือให้เป็นกำรพบกันครึ่งทำง ก็
ควรจะก้ำหนดระยะเวลำให้มีกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภำยใน 180 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลำที่มีควำมเหมำะสม 
และน่ำจะเป็นที่รับยอมรับของทุกฝ่ำยได้ 

“ผมไม่อยำกจะให้ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดฉวยโอกำสตีรวน หรือดึงเวลำให้ล่ำช้ำออกไปมำกกว่ำนี  ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อ
บรรยำกำศทำงกำรเมืองของประเทศ เพรำะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มำจำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนนั น สำมำรถ
แก้ปัญหำทำงกำรเมืองของประเทศได้ระดับหนึ่ง แต่กำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  จะเสร็จเร็วหรือช้ำ ไม่ได้ขึ นอยู่กับ
กำรท้ำงำนของสมำชิกรัฐสภำเพียงฝ่ำยเดียว แต่ขึ นอยู่กับปัจจัยทำงกำรเมืองนอกสภำด้วย ถ้ำยังมีกำรกดดันของมวลชน
ภำยนอกสภำ และกระแสกำรชุมนุมยังร้อนแรง หรือมีกำรยกระดับทำงกำรเมืองขึ นเรื่อยๆ ก็จะเป็นกำรเพ่ิมแรงกดดัน
ให้กำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ นได้โดยเร็วอีกด้วย” นำยเทพไท กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/534919 
 
 

https://www.naewna.com/politic/534919
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วันเสำร์ ที่ 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563, 11.01 น. 

‘เพื่อไทย’ฟันธง!แก้รธน.ใหม่เสร็จปี64 จี‘้ส.ส.ร.’เขียนกฎหมาย150วัน 
 

 
 “สมคิด”เชื่อรัฐธรรมนูญใหม่แล้วเสร็จไม่เกินปี 64 เผยเร่งส.ส.ร.เขียนกฎหมายเชื่อไม่เกิน150วันได้

รัฐธรรมนูญใหม่ 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2563 นำยสมคิด เชื อคง ส.ส.อุบลรำชธำนี พรรคเพ่ือไทย ในฐำนะโฆษก

คณะกรรมำธิกำร พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยแก้ไขเพ่ิมเติม เปิดเผยว่ำ ในส่วนของกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญนั น ในส่วนของพรรคฝ่ำยค้ำนจะเร่งรัดประชุมกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญให้อยู่ในกรอบ 45 วัน จะไม่มีกำรขยำย
ระยะเวลำพิจำรณำ ก่อนที่จะมีกำรน้ำเข้ำสู่ที่ประชุมสภำในวำระที่ 2 ในช่วงเดือนมกรำคำ ปี 2564 จำกนั นจะน้ำเข้ำสู่
วำระท่ี 3 ในอีก 15 วันตำมวำระของสภำ 

ส่วนกำรตั งสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร.นั นขึ นอยู่กับกำรพิจำรณำของสภำ เชื่อว่ำทุกคนจะเร่งรัดในกำร
พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยแก้ไขเพ่ิมเติมอย่ำงรวดเร็วเพรำะเป็นไปตำมควำมต้องกำรของพ่ีน้อง
ประชำชน ไม่ควรที่จะสร้ำงเงื่อนไขอะไรขึ นมำเพ่ือท้ำให้กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเนิ่นนำนออกไป 
นำยสมคิด กล่ำวด้วยว่ำ เชื่อว่ำเมื่อร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยแก้ไขเพ่ิมเติ มผ่ำนวำระ 3 ไปแล้วปัญหำ
ทำงกำรเมืองและกำรชุมนุมของกลุ่มมวลชนจะเบำบำงลง เพรำะประชำชนจะให้ควำมส้ำคัญกับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ
มำกขึ น  ส่วนร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่จะได้ดังใจของประชำชนหรือไม่นั นก็ต้องไปว่ำกันในส่วนของส.ส.ร. 
“ส้ำหรับกรอบระยะเวลำในกำรพิจำรณำ ที่ฝ่ำยรัฐบำลจะใช้เวลำ 240 วันแต่ฝ่ำยค้ำนมองว่ำ 120 วันก็น่ำจะพอ ดังนั น
คงจะมีกำรหำรือกัน เพ่ือหำเวลำที่เหมำะสมน่ำจะประมำณ 150 วันน่ำจะเหมำะสม ส่วนระยะเวลำในกำรเขียน
รัฐธรรมนูญคำดว่ำจะแล้วภำยในปี 2564 หรือช้ำสุดก็ไม่น่ำจะเกินต้นปี 2565 หลังจำกนั นก็เข้ำสู่กระบวนกำรบังคับใช้
ซึ่งคำดว่ำกำรเลือกตั งใหม่ตำมรัฐธรรมนูญใหม่จะเกิดขึ นก่อนกลำงปี 2565 อย่ำงแน่นอน” นำยสมคิด กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/534920 
 
 

https://www.naewna.com/politic/534920
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เผยแพร่ วันเสำร์ที่ 28 พฤศจิกำยน พ.ศ.2563 

เปิดหมายงานนายกฯ วันที่ 2 ธ.ค. ที่ศาล รธน.ชี้ชะตานัดอ่านค าวินิจฉัยปม บ้านพักหลวง 
 

 
จับตา บิ๊กตู่ มีก าหนดการเตรียมลงพ้ืนที่ แม่กลอง เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน ตรงกับวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัด

อ่านค าวินิจฉัยปม บ้านพักหลวง 
วันที่ 28 พ.ย. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจ้ำส้ำนักนำยกรัฐมนตรี กล่ำวในรำยกำร “รัฐบำลเล่ำเรื่อง 

กับทีมนำรีสโมสร” ตอนหนึ่งว่ำ ในสัปดำห์หน้ำ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม มี
ก้ำหนดกำรเดินทำงตรวจรำชกำรที่ จ.สมุทรสงครำม เพ่ือเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนริมคลองโฮมสเตย์ 
ตรวจเยี่ยมกำรท้ำน ้ำตำลมะพร้ำวแท้แม่กลอง กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงชุมชน กิจกรรมโคกหนองนำโมเดล 

และเยี่ยมชมกลุ่มวิสำหกิจชุมชนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูมะพร้ำวครบวงจร ที่อัมพวำ เช่น กำรแปรรูปกล้วยหักมุก กำรท้ำ
มะพร้ำวแปรรูป กำรท้ำน ้ำมันมะพร้ำวอำโวคำโด กำรท้ำว่ำว ที่เป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
มะพร้ำวครบวงจร 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กำรลงพื นที่จ.สมุทรสงครำมของนำยกรัฐมนตรีนั น จะตรงกับวันพุธที่ 2 ธ.ค.2563 ซึ่งเป็น
วันที่ศำลรัฐธรรมนูญนัดอ่ำนค้ำวินิจฉัยในประเด็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ถูกร้องว่ำ อำศัยในบ้ำนพัก
ทหำร เข้ำข่ำยเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์อันเป็นกำรกระท้ำต้องห้ำมตำมรัฐธรรมนูญ 
 

อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_374896 
 
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_374896
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/11/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B211-1.jpg
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สยำมรัฐออนไลน์  27 พฤศจิกำยน 2563 23:00 น.    

ฝากการเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ไว้ด้วย 

 
บทความพิเศษ / ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก(ท้องถิ่น) 
โรงเรียนแห่งประชาธิปไตยคือท้องถิ่น 

(1) ประชำธิปไตยแบบมีตัวแทน “โดยกำรเลือกตั ง” (Representative by Election) มีกำรลอกเลียนจ้ำลอง 
“ระบอบประชำธิปไตย” ลงไปถึงท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นรูปแบบทำงกำรเมืองที่ใกล้ชิด
ประชำชนมำกที่สุด และถือเป็นโรงเรียนประชำธิปไตยประจ้ำพื นที่ของแต่ละพื นที่ แต่ละต้ำบล กระจำยครอบคลุมทั่ว
ประเทศทุกพื นที่ กำรเลือกตั งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันที่ 20 ธันวำคม 2563 นี  เสมือนเป็นกำร
เริ่มต้นในกำรกลับเข้ำสู่สภำวะปกติของกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) อย่ำงไรก็ตำม สิ่งหนึ่งที่น่ำกังวลคือ โครงสร้ำงทำงกำรเมืองและค่ำนิยมทำงสังคมที่ล้มเหลว กำรขำด
จริยธรรมทำงกำรเมือง มิได้เป็นเพียงปัจจัยที่ก่อให้เกิด “กำรทุจริตกำรเลือกตั ง” เท่ำนั น แต่สิ่งดังกล่ำวจะส่งผลระยะ
ยำวและเป็นปัจจัยก่อให้เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชันใน อปท.ต่อไป 

(3) กำรเลือกตั ง อปท. ในแต่ละครั ง เป็นบทพิสูจน์ค้ำสบประมำทของใครในสังคม รวมถึงนักวิชำกำรหลำยคน
ด้วย ที่สบประมำทคนชนบทว่ำ “1 คน 1 เสียง ยังสำมำรถใช้ได้กับเมืองไทย” ควำมเชื่อประชำธิปไตยแบบไทยๆ ว่ำคน
ในชนบทเป็นประเภท “เงินไม่มำ กำไม่เป็น” “เสียงของคนในชนบทไม่มีคุณภำพ เป็นเสียงของผู้ด้อยกำรศึกษำ” หรือ 
“เสียงชนบทเกิดจำกกำรซื อเสียง” ดังชำวบ้ำนพูดกันว่ำ “ใบแดงร่วง ใบม่วงเอำ ใบเทำโทน” 

(4) ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่ำ ค้ำกล่ำวข้ำงต้นอำจเป็นเพียงค้ำกล่ำวของผู้ที่มิได้คลุกคลีอยู่กับชำวชนบทอย่ำง
แท้จริง เพรำะหำกได้คลุกคลีอยู่กับชุมชนจนกระทั่งเกิดควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกันแล้ว จะทรำบดีว่ำ แม้ชำวบ้ำนจะรับ
เงินของผู้สมัครคนนั น แต่ก็มิได้หมำยควำมว่ำ ชำวบ้ำนจะลงคะแนนเสียงให้ “คนแจกเงิน” แต่อย่ำงใด บำงครั งปัญหำ
เหล่ำนี ก็ท้ำให้บรรดำเหล่ำหัวคะแนนถูกเพ่งเล็งว่ำ เงินดังกล่ำวถึงมือชำวบ้ำนหรือไม่ แท้จริงแล้วมันคือ “เสียงสัญญำณ
ของกำรรู้ทันเกมกำรเมือง” ของเหล่ำประชำชนในท้องถิ่นด้วย เพรำะหำกมีกำรลงทุนย่อมต้องมีกำรถอนทุนคืน 
แสวงหำก้ำไรเอำเปรียบ กอบโกย มีประโยชน์ทับซ้อนในทุกรูปแบบ เพ่ือ “ตุน” ไว้ใช้เป็นทุนในกำรเลือกตั งครั งต่อๆ ไป 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/200087  

https://siamrath.co.th/n/200087
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201127/e35e9064612845b72d33c1749297011440137ce1f3aab551ddf49d325623ad37.jpg?itok=_WXvQnmT
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27 พฤศจิกำยน 2563 - 12:17 น. 

ศึกบางระจัน "สมชาย" มาแล้ว สนามเล็กคนใหญ่ 

 
 
เพื่อไทยไม่ทิ้งสนามเล็ก "สมชาย" ลุยหาเสียงเคียงคู่ "พายัพ" หวังล้างอายค่ายพลังประชารัฐ 

ในรอบ 20 ปีมำนี  อบจ.สิงห์บุรี ตกอยู่ในเงื อมตระกูล “เทียนถาวร” สมกับเป็น “บ้านใหญ่เมืองสิงห์” โดยศุภวัฒน์ 
เทียนถาวร เป็นนำยก อบจ. 2 สมัย ก่อนวำงมือจำกท้องถิ่นไปเป็น ส.ว.สิงห์บุรี 
อดีตนายกฯ สมชาย หาเสียงช่วยสุรสาล อดีต ส.ส.สิงห์บุรี 
สรกฤช เทียนถาวร มำรับไม้ต่อเป็นนำยก อบจ.สิงห์บุรี มำอีก 2 สมัย แต่ปีนี  สรกฤชไม่ลงสนำม มอบให้ศุภวัฒน์ 
กลับมำน้ำทีมลงชิงชัยเก้ำอี อีกสมัย 
มองตำมรูปเกมกำรเมืองท้องถิ่น ตระกูล “เทียนถาวร” ก็คงนอนมำ แต่สถำนกำรณ์พลิกผัน เมื่อ “สุรสาล 
ผาสุก” อดีต ส.ส.สิงห์บุรี พรรคเพ่ือไทย ขอลงสนำมท้องถิ่น 
เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2563 สมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนำยกรัฐมนตรี น้ำทีมเพ่ือไทยลงมำช่วยหำเสียงให้กับ “สุรสำล” ท้ำให้
สนำมเล็กๆอย่ำงสิงห์บุรี มีสีสันและน่ำจับตำ 
พายัพ ป้ันเกตุ น าอดีตนายกฯ สมชาย หาเสียง 
สายเสื้อแดง 
ทุกวันนี  หมำยเลข 4 สุรสำล ผำสุข ผู้สมัครนำยก อบจ.สิงห์บุรี พรรคเพื่อไทย จะเดินเคำะประตูบ้ำน โดยมี “พำยัพ ปั้น
เกตุ” อดีต ส.ส.สิงห์บุรี เดินเคียงคู่ไปทุกหมู่บ้ำน 
เลือกตั งปี 2554 สุรสำล ผำสุข ลำออกจำกรำชกำรมำลงเล่นกำรเมือง และได้เป็น ส.ส.สิงห์บุรี สังกัดพรรคเพ่ือไทย 
สุรสำล มีพ่ีเลี ยงชื่อ พำยัพ ปั้นเกตุ  อดีต ส.ส.สิงห์บุรี รวมถึงพ่ีสำว คือ บุญเตือน เหี ยมจ่ำง ส.อบต.สิงห์บุรี เขต อ.อินทร์
บุรี และประเสริฐ เหี ยมจ่ำง พ่ีเขย อดีตก้ำนันต.ชีน ้ำร้ำย และปัจจุบันเป็นนำยก อบต.ชีน ้ำร้ำย 
เลือกตั งปี 2562 สุรสำลพ่ำยเลือกตั ง แต่ก็ได้ 39,085 คะแนน พ่ำยคู่ปรับคนเดิม โชติวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ พรรคพลัง
ประชำรัฐ ที่ได้ 48,970 คะแนน 
ส.ว.ตุ้ม อดีตนายก อบจ.สิงห์บุรี ออกหาเสียง 
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หมำยเลข 2 ศุภวัฒน์ เทียนถำวร สังกัดกลุ่มสิงห์บุรีคนดีเมืองน่ำอยู่ หรือท่ีคนเมืองสิงห์เรียกว่ำ “สว.ตุ้ม” อดีต สว.
สิงห์บุรี น้องชำย สรกฤช เทียนถำวร อดีตนำยก อบจ.สิงห์บุรี ต้องลงมำแทนพ่ีชำย ที่มีปัญหำสุขภำพ จึงส่งต่อให้
น้องชำย 
ตระกูลกำรเมืองในสิงห์บุรี มีอยู่ 2 ตระกูลคือ “เทียนถำวร” และ "ธนำคมำนุสรณ์" ที่เป็นเครือญำติกัน และแบ่งเวทีกัน
เล่น  
ทนายอู๊ด คณะก้าวหน้า 
ภรณี ธนาคมานุสรณ์ ทำยำทร้ำนทองแม่กิมลี  สิงห์บุรี เป็นมำรดำ ชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ ส.ส.บัญชรีำยชื่อ และโชติวุฒ ิ
ธนำคมำนุสรณ์ ส.ส.สิงห์บุรี พรรคพลังประชำรัฐ  
ซ้อภรณีแห่งร้ำนทองแม่กิมลี  ก็เป็นแนวร่วมกับตระกูล “เทียนถาวร” ทั งสนำมท้องถิ่นและระดับชำติ 
ผู้สมัครนำยก อบจ.อีกรำยที่น่ำจับตำคือหมำยเลข 3 “ทนายอู๊ด” สุรชัย บุญลือ คณะก้ำวหน้ำ ประธำนสภำ
ทนำยควำมจังหวัดสิงห์บุรี และประธำนอำสำกู้ภัยวัฒนะสิงห์บุรี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสิงห์บุรี  
สรุปแล้ว ศึกท้องถิ่นแว่นแคว้นแดนบำงระจัน ก็เป็นสงครำมตัวแทน 3 ก๊กกำรเมืองใหญ่ เพ่ือไทย ก้ำวหน้ำ และพลัง
ประชำรัฐ 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/450177 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : 

https://www.thansettakij.com/content/politics/458179?utm_source=category&utm_medium=internal

_referral&utm_campaign=politics 

  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/450177
https://www.thansettakij.com/content/politics/458179?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/458179?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันเสำร์ที่ 28 พฤศจิกำยน พ.ศ.2563 

สมชัย ศรีสุทธิยากร | เทียบ 3 โมเดล ส.ส.ร. ใครเข้าท่ากว่ากัน 

 
ญัตติกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ แม้จะมำได้จำก 4 ทำง คือ จำกคณะรัฐมนตรี จำก ส.ส.หนึ่งในห้ำของ

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จำก ส.ส.และ ส.ว.หนึ่งในห้ำของสมำชิกรัฐสภำ และจำกประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั งห้ำหมื่นชื่อ 
แต่กำรพิจำรณำวำระประชุมเกี่ยวกับกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกำยน 2563 มำจำก 

2 ช่องทำงเท่ำนั น คือ จำก ส.ส.หนึ่งในห้ำ และจำกประชำชนไม่น้อยกว่ำห้ำหมื่นชื่อ 
ร่ำงที่เกี่ยวกับกำรแก้ไขวิธีกำรแก้รัฐธรรมนูญ ในมำตรำ 256 จึงประกอบด้วยแค่ 3 ร่ำง คือ ร่ำงแรกของญัตติของพรรค
ร่วมฝ่ำยค้ำน มีผู้ร่วมลงนำม 132 คน 
ร่ำงที่สอง ร่ำงของพรรคร่วมรัฐบำล มีผู้ร่วมลงนำม 239 คน 
และร่ำงท่ีสำม ที่เสนอโดยประชำชน มีผู้ร่วมลงนำม 100,732 คน 
นอกเหนือจำกกำรแก้ไขในส่วนขั นตอนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในมำตรำ 256 แล้ว ทั งสำมร่ำงยังได้เสนอให้มีสภำ
ร่ำงรัฐธรรมนูญ เพ่ือท้ำหน้ำที่ร่ำงรัฐธรรมนูญขึ นใหม่ โดยให้มีสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญท้ำหน้ำที่ในกำรยกร่ำง 
แต่มีรำยละเอียดที่แตกต่ำงกัน ดังนี  
ข้อเสนอ ส.ส.ร. จากพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
ส.ส.ร.มีจ้ำนวน 200 คน มำจำกกำรเลือกตั งโดยตรงจำกประชำชนทั งหมดโดยยึดจังหวัดเป็นเขตเลือกตั ง โดยทุกจังหวัด
จะมี ส.ส.ร.อย่ำงน้อยหนึ่งคน มีกรอบเวลำรับสมัครภำยใน 30 วันหลังจำกรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมมีผลบังคับใช้ 
กกต.ต้องจัดกำรเลือกตั ง ส.ส.ร.ภำยใน 60 วัน โดยจัดให้มีกำรแนะน้ำตัวผู้สมัครอย่ำงเท่ำเทียม ผู้มีสิทธิหนึ่งคน
ลงคะแนนเลือกได้ 1 เสียง ผู้ที่ได้คะแนนสูงเรียงล้ำดับเป็นผู้ได้รับเลือกตั ง 
มีกรรมำธิกำรยกร่ำง 45 คน ที่มำจำก ส.ส.ร. 30 คน ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำย 5 คน ด้ำนรัฐศำสตร์หรือรัฐประศำสน
ศำสตร์ 5 คน และผู้มีประสบกำรณ์ทำงกำรเมืองหรือกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ 5 คน 
ร่ำงให้เสร็จใน 120 วัน โดยขณะร่ำงต้องเปิดรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนอย่ำงทั่วถึง ห้ำมแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 1 
บททั่วไป และหมวด 2 พระมหำกษัตริย์ ร่ำงเสร็จมีกำรท้ำประชำมติ ภำยใน 45-60 วัน หำกผ่ำนก็ทูลเกล้ำฯ เพ่ือลง
พระปรมำภิไธย 
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ในกรณีประชำมติไม่ผ่ำน สำมำรถเสนอญัตติร่ำงขึ นใหม่ได้อีก โดยต้องได้คะแนนเสียงเห็นเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของสองสภำ 
และบุคคลที่เป็น ส.ส.ร.มำแล้วจะมำร่ำงอีกไม่ได้ 
ข้อเสนอ ส.ส.ร.จากพรรคร่วมรัฐบาล 
ส.ส.ร.มีจ้ำนวน 200 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ เลือกตั งโดยตรงจำกประชำชน 150 คน สมำชิกรัฐสภำคัดเลือก 20 
คน ที่ประชุมอธิกำรบดีเลือกผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำยมหำชน รัฐศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ 10 คน และที่เลือกจำก
นักเรียน นิสิต นักศึกษำ จ้ำนวน 10 คน 
ให้ กกต.จัดกำรเลือกตั งของกลุ่มแรก โดยใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั ง ให้แล้วเสร็จใน 90 วัน มีกำรแนะน้ำตัวที่จัดโดย 
กกต.อย่ำงเท่ำเทียม 
มีกรอบเวลำในกำรร่ำง 240 วัน ห้ำมแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหำกษัตริย์ 
เมื่อร่ำงเสร็จเสนอต่อรัฐสภำให้ควำมเห็นชอบ หำกเห็นชอบเกินกว่ำกึ่งหนึ่ง ให้ทูลเกล้ำฯ เสนอลงพระปรมำภิไธย 
แต่หำกเห็นชอบไม่ถึงก่ึงหนึ่ง ให้มีกำรจัดออกเสียงประชำมติว่ำจะเห็นชอบตำมร่ำงหรือไม่ 
หำกเห็นชอบให้ทูลเกล้ำฯ หำกไม่เห็นชอบก็สำมำรถเสนอให้มีกำรร่ำงใหม่ได้ โดยใช้เสียงสองในสำมของรัฐสภำ และ
ห้ำมบุคคลที่เคยเป็น ส.ส.ร.มำ แล้วมำร่ำงอีก 
ข้อเสนอ ส.ส.ร.จากร่างของไอลอว์ 
ส.ส.ร.มีจ้ำนวน 200 คน มำจำกกำรเลือกตั งโดยตรงของประชำชน โดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั ง 
สำมำรถสมัครเป็นรำยบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ได้ 
ผู้มีสิทธิออกเสียงหนึ่งคน มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง บุคคลที่ได้คะแนนสูงสุดในระดับประเทศจำกล้ำดับที่ 1-200 เป็นผู้
ได้รับเลือกตั งเป็น ส.ส.ร. 
มีกรอบเวลำในกำรร่ำงให้แล้วเสร็จใน 360 วัน 
เมื่อร่ำงเสร็จให้เสนอรัฐสภำเพ่ือขอควำมเห็นชอบ โดยใช้เสียงเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของรัฐสภำ หำกผ่ำนก็ทูลเกล้ำฯ เพ่ือลง
พระปรมำภิไธย หำกไม่เห็นชอบให้ไปออกเสียงประชำมติว่ำจะรับร่ำงของ ส.ส.ร.หรือไม่ หำกผ่ำนประชำมติให้ทูลเกล้ำฯ 
แต่ไม่มีกรณีท่ีระบุว่ำ หำกไม่ผ่ำนจะด้ำเนินกำรอย่ำงไร 
เปรียบเทียบความต่างของ 3 โมเดล 
ร่ำงของพรรคร่วมรัฐบำล เป็นร่ำงที่อนุรักษนิยมที่สุด โดยยังคงเอกลักษณ์วิธีกำรคิดของผู้มีอ้ำนำจที่ดูแคลน
ควำมสำมำรถของประชำชน ก้ำหนดให้ต้องมี ส.ส.ร.ที่มำจำกคัดเลือกของรัฐสภำ และจำกที่ประชุมอธิกำรบดี 
แม้จะคล้ำยดูดีว่ำเป็นกำรเปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษำ มำร่วมร่ำง แต่ต้องคิดในมุมแห่งควำมเป็นจริงว่ำ บุคคลเหล่ำนี 
จะมีเวลำเต็มวันในกำรมำร่วมประชุมร่ำงอย่ำงต่อเนื่องตลอดช่วงเวลำได้อย่ำงไร แถมยังไม่ชัดเจนในกระบวนกำรได้มำ
ของกลุ่มนี  ที่มอบให้ กกต.เป็นผู้ไปออกแบบ 
ร่ำงของฝ่ำยค้ำน ดูจะเป็นร่ำงที่ประนีประนอม ระหว่ำงแนวทำงของร่ำงรัฐบำลและร่ำงประชำชน โดยให้ ส.ส.ร.มำจำก
กำรเลือกตั งของประชำชนทั งหมด แต่ให้มีกลไกกำรยกร่ำงจำกคณะกรรมำธิกำรที่มำจำก ส.ส.ร. 30 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกอีก 15 คน ที่เปิดให้คนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์มำสนับสนุนกำรร่ำงรัฐธรรมนูญแต่ยังอยู่
ใต้กำรก้ำกับของ ส.ส.ร. 
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ร่ำงของฝ่ำยค้ำนที่ดูก้ำวหน้ำอีกประเด็นหนึ่ง คือ เมื่อร่ำงเสร็จให้ไปลงประชำมติทันที ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงควำมชอบ
ธรรมให้กับรัฐธรรมนูญที่ร่ำงใหม่ แต่เท่ำกับกำรต้องมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมกับกำรออกเสียงประชำมติ ในขณะที่ร่ำงของรัฐบำล
และร่ำงของไอลอว์ ให้ผ่ำนรัฐสภำก่อน หำกสภำผ่ำนก็ไม่ต้องประชำมติ แต่หำกสภำไม่ผ่ำน จึงไปใช้กระบวนกำรลง
ประชำมติเพ่ือตัดสิน 
นอกจำกนี  ทั งร่ำงพรรคร่วมรัฐบำลและพรรคฝ่ำยค้ำน เขียนตรงกันในเรื่องห้ำมแก้ไขเพ่ิมเติมในหมวด 1 บททั่วไป และ
หมวด 2 พระมหำกษัตริย์ 
ร่ำงของไอลอว์มีกำรออกแบบกำรได้มำซึ่ง ส.ส.ร.ที่แตกต่ำงจำก 2 ร่ำงแรก ในเรื่องกำรให้ประเทศเป็นเขตเลือกตั ง ซึ่งมี
ข้อดีในกำรที่ผู้สมัครเป็น ส.ส.ร.จะต้องเป็นคนที่ได้รับกำรยอมรับในระดับประเทศ ไม่มีใครสำมำรถทุจริตซื อเสียงแบบ
หวังผลได้โดยง่ำย แต่มีข้อเสียคือ อำจได้คนไม่ครบทุกจังหวัด โดยอำจกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหำนครและจังหวัดใหญ่ 
และเป็นภำระต่อผู้เลือกตั งในกำรพิจำรณำรำยชื่อจำกทั งประเทศ 
ร่ำงของไอลอว์ยังก้ำหนดให้ใช้เวลำในร่ำงที่ยำวนำนกว่ำร่ำงอื่นๆ คือ ให้เวลำถึง 360 วัน หรือเกือบหนึ่งปีเต็มๆ ซึ่งหลำย
ฝ่ำยอำจจะรู้สึกว่ำไม่มีควำมจ้ำเป็นที่จะต้องใช้เวลำมำกขนำดนั น 
ร่ำงทั ง 3 ที่น้ำเสนอ สำมำรถน้ำข้อดีข้อเสียมำขัดเกลำโดยกรรมำธิกำรในวำระสองได้ ซึ่งควรจะต้องพิจำรณำถึงรูปแบบ
ที่เหมำะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทย ทั งในเรื่ององค์ประกอบ ที่มำ วิธีกำรท้ำงำน และกระบวนกำรขั นตอน
ที่เหมำะสม 
ร่ำงทั ง 3 แบบ เป็นตัวอย่ำงที่ดีในทำงรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ที่จะให้เข้ำใจถึงพื นฐำนวิธีกำรคิดอันเป็นที่มำของร่ำ งใน
ฝ่ำยตน ให้เห็นถึงแนวอนุรักษนิยม แนวก้ำวหน้ำ และแนวประนีประนอม 
คงต้องเลือกข้ำงกันเอง ว่ำจะอยู่ข้ำงใคร 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_372243 
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