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ข่าวประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารสำนักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์

ถึงสถานการณ์ความเห็นต่างทางการเมืองในปัจจุบัน มีการแบ่งเป็น
ฝักฝ่ายอย่างชัดเจน เป็นปัญหาการเมืองระดับชาติ คือ เรื่องปัญหาใน
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่การเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นการที่รัฐกระจาย
อำนาจให้ท้องถิ่น โดยให้ประชาชนเลือกผู ้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ดังนั้นถึงแม้จะมีสถานการณ์ความแตกแยกระดับชาติ ก็คงไม่
กระทบถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น เพียงแต่ว่าประเด็นต่างๆอาจจะเข้าถึง
การรับรู ้ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ ่น เขาอาจจะพิจารณาเลือก
หรือไม่เลือกคนที่มีแนวคิดแก้รัฐธรรมนูญหรือคนที่มีแนวคิดที่จะคง
รัฐธรรมนูญเอาไว้ ซึ่งเป็นประเด็นที่จะเข้ามาปะปนกับการตัดสินใจ
ของผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง เพราะการรับรู ้ทางการเมืองขณะนี้ค่อนข้าง
รวดเร็ว ดังนั้นก็คงมีผลกระทบเท่านั้น ส่วนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ขณะนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาต่อระบบการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 

6 

2  Nation TV ออนไลน์ กกต. ย้ำเจ้าบ้านตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง อบจ. ป้องกันตกหล่นก่อน 9 
ธ.ค.นี้ 

9 

3  INN ออนไลน์ กกต.เชิญชวน ปชช. ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ ลต. ท้องถิ่น 10 
4  ไทยพีบีเอสออนไลน์ กกต.แนะตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง อบจ. เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายใน 9 ธ.ค. 11 
5  ผู้จัดการออนไลน์ กกต.ชวนประชาชนตรวจสอบบัญชีรายชื ่อผู ้มีสิทธิเลือกตั ้ง อบจ. 

พร้อมเพ่ิมชื่อ-ถอนชื่อ ภายในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ 
13 

6  ผู้จัดการออนไลน์ กกต.แนะ ปชช.เร่งตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น หากพบข้อผิดพลาด
แจ้งแก้ไขภายใน 9 ธ.ค.นี้ 

14 

7  ช่อง 7 เอชดี กกต.ขอให้ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง อบจ. 15 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1  โปลิศ แมกกาซีน ลำพูน - ประธาน กกต.อบจ.ลำพูน คาดหวังชาวลำพูนไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งสมาชิก และ นายก อบจ.ลำพูน ไม่น้อยกว่า 80% 
16 

2  Nation TV ออนไลน์ เจ๊หน่อย หาเสียงหยอดคำหวานยกระดับคุณภาพชีวิต 17 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
3   มติชนออนไลน์ ‘ธนาธร’ ลุยบึงกาฬ บุกช่วยหาเสียงยันป่ายางพารา ปลุกสร้าง 

อุตสาหกรรมในจังหวัด 
19 

4   ไทยรัฐออนไลน์ เลือกตั้งฤดูเก่ียวข้าว ผู้สมัคร อบจ.เดินตามคันนา กราบขอคะแนน
เสียง 

21 

5   ผู้จัดการออนไลน์ "จตุพร" โผล่ชว่ย "บุญเลิศ" หาเสียงนายก อบจ.เชียงใหม่ ไม่หวั่นขัดใจ
เพ่ือไทย 

23 

6  สยามรัฐออนไลน์ “ปิยบุตร” ลงพื้นอำนาจเจริญ ชวนไปเลือกตั้ง อบจ. เพ่ือเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทย 

24 

7  สยามรัฐออนไลน์ “ณัฐสิทธิ์ คูสุรัตน์” ผู้สมัคร ส.อบจ. ราชบุรี เขต 4 ระดมลูกทีม
ตระเวนนั่งรถซาเล้งหาเสียง 

25 

8  สยามรัฐออนไลน์ "สายัณต์" ผู้สมัคร ส.อบจ.ยโสธร อ.เมือง เขต 2 ลุยขอคะแนนเสียง
จาก ปปช. ที่รอทำบุญตักบาตร 

27 

9  สยามรัฐออนไลน์ ทีมรวมพัฒนาถูกทำลายป้ายหาเสียง ด้านทีมรักลพบุรีนำลูกทีม 
ขอคะแนนเสียงกับชาวบ้าน 

28 

10  สยามรัฐออนไลน์ ผู้สมัคร ส.อบจ.ราชบุรี ผลิตปา้ยหาเสียงต้นทุน 5 บาท ประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

29 

11   โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เลือกตั้งนายก อบจ.ขอนแก่นคึก กกต.คาดผู้มาใช้สิทธิเกิน 70% 30 
12   พีพีทีวีออนไลน์ ศึก 2 ตระกูล "สิงห์โตทอง-คุณปลื้ม "ชิงนายก อบจ.ชลบุรี 31 
13  มติชนออนไลน์ ‘ช่อ พรรณิการ์’ ลุยตลาดริมโขงหนุน ‘ภูมิพันธ์’ ชิงนายก อบจ. 

บึงกาฬ ปลื้มใจได้รับการต้อนรับอบอุ่น 
32 

14  มติชนออนไลน์ ท่านคิดว่าการเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศท่ีมีการประชาสัมพันธ์
ค่อนข้างน้อย จะมีผลต่อการออกไปใช้สิทธิหรือไม่ 

33 

15  ผู้จัดการออนไลน์ นิด้าโพลเผยคนเชียงใหม่ โคราช สงขลา ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครเป็น
นายก อบจ. 

34 

16  ทีนิวส์ออนไลน์ "ทิพานัน"ย้อน"ธนาธร"กดรีโมทสั่งม็อบหยุด-ไม่หยุดได้ด้วยหรือ 
ติงยิ่งพูด ยิ่งเข้าตัว 

35 

17  ประชาไท 'ธนาธร' เปิดปราศรัยกลุ่มแรงงาน เชิญใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 37 
18  วอยซ์ออนไลน์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย เชื่อรัฐธรรมนูญใหม่แล้วเสร็จไม่เกินปี 64 - เร่ง 

ส.ส.ร.เขียนกฎหมายกรอบ 150 วัน ได้ฉบับใหม่ กลางปี 65 เปิดศึก
เลือกตั้ง 

40 

19  มติชนออนไลน์ “จอน อึ๊งภากรณ์” ตอบรับ กมธ. แก้รธน. ร่วมแจงเนื้อหา ร่างฉบับ
ประชาชน 

41 
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บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
20  วอยส์ ออนไลน์ เสวนา 'รฐัธรรมนูญใหม่สู่รัฐสวสัดิการ' ชี้ทางออกพาประเทศพ้นจากความ

เหลื่อมล้ำ แนะบริหารจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม หาชอ่งทางภาษี
ใหม่ อุดหนุนสวัสดิการ เชื่อเปน็ไปได้จริง 

42 
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28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.35 น. 
เลือกตั้งท้องถิ่นวัดฝีมือกกต. 
 

 
 

“เลือกตั้งอบจ.ครั้งนี้ ไม่น่าจะมีความขัดแย้งรุนแรงเท่ากับการเลือกตั้งปี 2557 ครั้งนั้นเป็นการเลือกตั้ง
ระดับชาติ มีการแบ่งฝ่าย ขัดแย้งมาก หากเกิดขึ้นจริงก็มีข้อกฎหมายรองรับ ไม่ทำให้การเลือกตั้งเสียไป”   

กลายเป็นการนับถอยหลังสู่การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) ท่ามกลางความขัดแย้งและความเห็นต่างทางการเมืองที่ในปัจจุบัน ก็ทำให้คนในสังคมกังวลว่าอาจจะมี
ผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง อบจ.ที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วประเทศในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ วันนี้ “ทีมการเมืองเดลินิวส์”  
ถือโอกาสสนทนากับ “แม่บ้านกกต.” พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อหา
คำตอบของความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 

โดยเลขากกต.เปิดฉากกล่าวว่า  จากสถานการณ์ความเห็นต่างทางการเมืองในปัจจุบัน มีการแบ่งเป็นฝักฝ่าย
อย่างชัดเจน เป็นปัญหาการเมืองระดับชาติ คือ เรื่องปัญหาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่การเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นการที่รัฐ
กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น โดยให้ประชาชนเลือกผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนั้นถึงแม้จะมีสถานการณ์ความ
แตกแยกระดับชาติ ก็คงไม่กระทบถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น เพียงแต่ว่าประเด็นต่างๆอาจจะเข้าถึงการรับรู้ของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในท้องถิ่น เขาอาจจะพิจารณาเลือกหรือไม่เลือกคนที่มีแนวคิดแก้รัฐธรรมนูญหรือคนที่มีแนวคิดที่จะคง
รัฐธรรมนูญเอาไว ซึ่งเป็นประเด็นที่จะเข้ามาปะปนกับการตัดสินใจของผู้มี สิทธิเลือกตั้ง เพราะการรับรู้ทางการเมือง
ขณะนี้ค่อนข้างรวดเร็ว ดังนั้นก็คงมีผลกระทบเท่านั้น ส่วนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาต่อระบบ
การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นของเรา 
 “ตอนนี้ทุกฝ่ายก็ลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่นเยอะพอสมควร แม้กระท่ังคนท่ีเห็นว่าเป็นคู่ขัดแย้ง หรือกลุ่มการเมือง
ต่างๆ ก็มุ่งสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะทุกคนเริ่มเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะเป็นการเมืองที่
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ตามวิถีทางการกระจายอำนาจตามหลักประชาธิปไตย” 

@ท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ กกต.กำชับให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างไร เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ไม่เกิดข้อบกพร่องจนกลายเป็นเงื่อนไขท่ีทำให้สถานการณ์การเมืองระดับชาติร้อนแรงขึ้น 

ปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีแค่บางพื้นที่ อย่างเช่นการหาเสียงของผู้สมัคร ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของ กกต. และเจ้าหน้าที่
ตำรวจเข้าไปสังเกตการณ์อยู่แล้ว เราก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูว่าหากมีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งก็ต้องดำเนินการ แต่หาก
บางเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ กกต. ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ นอกจากนั้นก่อนการเลือกตั้งจะมีการอบรม
กรรมการประจำหน่วย ซึ่งค่อนข้างที่จะเข้มข้น และได้มีการเน้นย้ำกับวิทยากรจังหวัด และวิทยากรอำเภอไปแล้ว
ว่า กรรมการประจำหน่วยจะต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ตรวจสอบให้ดีก่อนจะปิดประกาศ การแจกจ่ายบัตร
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เลือกตั้งกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปโดยรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา อย่างเรื่องจำนวนผู้ม าใช้สิทธิ
เลือกตั้งกับจำนวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกัน ได้กำชับไปแล้วทั้งวิทยากรจังหวัด และวิทยากรอำเภอ ซึ่งเรื่องจำนวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ผ่านมามีเพียงไม่ก่ีหน่วย ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่จะมีข้อผิดพลาดบกพร่อง แต่ครั้งนี้
ก็กำชับเพื่อไม่ให้กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีก 

@ บรรยากาศในเวลานี้เหมาะกับการเลือกตั้งหรือไม่ เพราะมีผู้ช่วยหาเสียของผู้สมัครบางคนไปหาเสียงในบาง
พ้ืนที่ไม่ได้ 

ในส่วนของผู้สมัคร การลงพ้ืนที่หาเสียงไม่น่าจะมีปัญหา แต่กรณีที่เกิดขึ้นอย่างใน จ.นครศรีธรรมราช เป็นกรณี
ผู้ช่วยหาเสียงที่เข้าไปช่วยหาเสียง ซึ่งจะเกิดปัญหาในส่วนนี้มากกว่า ซึ่งในขอบเขตของกฎหมาย หากมีการขัดขวาง
ผู้ช่วยหาเสียง คงจะเป็นเรื่องความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเสรีภาพในชีวิตร่างกาย ส่วนตัวผู้สมัครคงหาเสียงได้ตามปกติ 
ยกเว้นบางพื้นที่มีการนำสีไปสาดป้ายหาเสียง ซึ่งก็ต้องว่ากันเป็นคดีๆไป เพราะการทำลายป้ายหาเสียงถือเป็นความผิด
อาญา เพราะเป็นการทำลายทรัพย์สินให้เสียหาย จริงๆไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะจะทำให้การเลือกตั้งดูไม่ดี อย่างไรก็
ตามในกรณีท่ีถึงข้ันขัดขวางผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ให้ไปหาเสียงนั้นยังไม่เห็น 
 @ ท่ามกลางความเห็นต่างทางการเมือง จะแนะนำประชาชนอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
ในการตัดสินใจเลือกตั้งครั้งนี้  
 ควรดูที่นโยบายเป็นหลัก เพราะผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ในพ้ืนที่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะรู้จักว่าผู้สมัครแต่ละคน
เป็นอย่างไร ก็เป็นการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเองว่าจะเลือกใคร อย่างเช่น ผู้สมัครบางคนมีนโยบายที่ดีใกล้ตัวผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง หรือในครั้งนี้ที่ให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครได้ ก็อาจจะมีเรื่องความนิยมพรรคการเมืองด้วย แต่อย่างไรก็
ตามอยากให้เลือกคนที่ดี ที่ไม่ทุจริต เข้าไปทำหน้าที่บริหารอบจ. 
 “ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าจะเลือกใคร แต่อย่าตัดสินใจเพราะว่ามีเงินมาให้แล้วกัน เพราะ
เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย และอาจมีการถอนทุนในอนาคต” 
 @ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง กกต.มีการเตรียมการอย่างไรหากมีเหตุการณ์ล้อมหน่วย
เลือกตั้งเกิดขึ้นเหมือนปี 2557 
 การเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ หากไม่สามารถจัดเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอะไรต่างๆ กฎหมายก็เขียนไว้ว่าในกรณีที่
มีเหตุต่างๆ ให้กรรมการประจำหน่วยประกาศงดการลงคะแนน หากมีการปิดล้อมหรือมีเหตุจลาจลต่างๆ เกิดขึ้น ก็
สามารถปิดหน่วยเลือกตั้งนั้นๆ และรายงานต่อปลัด อบจ. ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งรายงานต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และกกต.โดยเร็ว เพื่อกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายใน 
15 วัน 

“ในสถานการณ์อย่างนี้เชื่อว่าไม่น่าจะมีความขัดแย้งรุนแรงถึงขนาดที่เท่ากับการเลือกตั้งปี 2557 เพราะครั้งนั้น
เป็นการเลือกตั้งระดับชาติ มีการแบ่งกลุ่ม แบ่งฝักแบ่งฝ่าย มีความขัดแย้งมากพอสมควร แต่การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่น่าจะ
มีเหตุเกิดข้ึน แต่หากเกิดขึ้นจริงก็มีข้อกฎหมายรองรับ ไม่ทำให้การเลือกตั้งเสียไป” 

@ มีความกังวลว่าอาจจะเกิดการรัฐประหาร จะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่ 
คงไม่อยากคาดการณ์อะไรที่รุนแรงถึงขนาดนั้น แต่สำหรับการดำเนินการจัดการการเลือกตั้งท้องถิ่นเราก็ดำเนินการ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้อยู่แล้ว ซึ่งเท่าท่ีดูก็ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะประเด็นปัญหาทางการเมืองต่างๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
พ้ืนที่กรุงเทพ ดังนั้นคิดว่าไม่น่าจะไปถึงขนาดนั้น 

@ ในพ้ืนที่โซเชียลมีเดีย กกต. เตรียมรับมือการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างไร 
 การหาเสียงทางโซเชียลมีเดีย หรือการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด ทางกกต.ก็มีศูนย์
บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-War room) ดำเนินการป้องกันการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบ เมื่อมีการรับแจ้งเบาะแสก็จะเข้าไปดู ซึ ่งเป็นการควบคุมดูแลการหาเสียงทาง
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อิเล็กทรอนิกส์ หากเป็นการหาเสียงที่มีลักษณะใส่ร้ายผู้สมัครรายอ่ืน ทางศูนย์ก็จะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อ กกต. เพ่ือให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ หรือในกรณีที่เป็นการหาเสียงผิดกฎหมายทางศูนย์ก็ต้องดำเนินการต่อไป 

ทั้งนี่ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนเพราะเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างจะไว มีกรณีที่เคยเกิดขึ้น ในการ
เลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ซึ่งเป็นกรณีท่ีประชาชนไปกดแชร์ข้อความถ้อยคำหาเสียงที่เป็นการใส่ร้ายผู้สมัคร
รายอื่น ซึ่งถือเป็นความผิด และศาลตัดสินลงโทษจำคุกจากการแชร์ลักษณะนี้ เพราะฉะนั้นประชาชนจะต้องดูให้ดีว่า
เป็นข้อความที่ใส่ร้ายผู้สมัครรายอื่นก็ควรหลีกเลี่ยง อย่าไปกดแชร์ เพราะจะทำให้คนที่แชร์มีความผิด ส่วนการกดไลค์
แม้ยังไม่มีแนวคำวินิจฉัยของศาล แต่ก็เป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงอยู่ ดังนั้นอะไรที่มันไม่จริงหรือเป็นเรื่องใส่ร้ายในทางที่ไม่ดี ก็
อย่าไปแชร์อย่าไปไลค์ดีที่สุด. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/809594 
 
  

https://www.dailynews.co.th/article/809594
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28 พ.ย. 2563 
กกต. ย้ำเจ้าบ้านตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้งอบจ. ป้องกันตกหล่นก่อน 9 ธ.ค.นี้ 
 

 
 
กกต.ย้ำประชาขนตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ถ้ามีข้อผิดพลาดสามารถ "เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ" ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ป้องกันการ 

28 พฤศจ ิกายน 2563 สำน ักงานคณะกรรมการการเล ือกต ั ้ ง (กกต. ) เช ิญชวนประชาชนผู ้ม ีส ิทธิ
เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรวจสอบบัญชี
รายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่
เลือกตั้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 

หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้า
บ้านห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีซื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยที่บุคคลนั้นไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะ
บียนบ้านดังกล่าวจริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายกะบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อขอเพิ่มซื่อ-ถอนชื่อ ตามแบบ 
ส.ถ/ผถ. 1/7 โดยนำสำเนาทะเบียนเบียนฉบับเจ้าบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอ่ืนที่ทางราชการ
ออกให้ไปแสดงด้วย ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378808138 
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378808138
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28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:45 
กกต.เชิญชวนปชช.ตรวจสอบบัญชีรายชื่อลต.ท้องถิ่น 
 

 
 

กกต.เชิญชวนประชาชน เร่งตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น หากพบข้อผิดพลาดแจ้งเจ้าหน้าที่
แก้ไขภายใน 9 ธ.ค.นี้ 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ว่าการ
อำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 
2563 หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบา้น
เห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีซื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยที่บุคคลนั้นไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านดังกล่าวจริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพ่ือขอเพ่ิมชื่อ-ถอนชื่อ ตามแบบ ส.ถ/ผถ. 
1/7 โดยนำสำเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปแสดง
ด้วย ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 

นอกจากนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ยังสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ที่ httos//stat.bora dopa.go th/Election/enqelectlocl โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 
13 หลักในการค้นหา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุก
จังหวัด และสายด่วนเลือกตั้ง 1444 
 

 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_829686/  

http://httos/stat.bora%20dopa.go%20th/Election/enqelectlocl
https://www.innnews.co.th/politics/news_829686/
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28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:21 
กกต.แนะตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง อบจ. เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายใน 9 ธ.ค. 
 

 
 

กกต.แนะนำประชาชนตรวจสอบบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภา อบจ. หากไม่พบชื่อ
หรือมีเหตุสงสัย ต้องการ "เพิ่มชื่อ หรือ ถอนชื่อ" ให้ดำเนินการภายในวันที่ 9 ธันวาคม 

วันนี้ (28 พ.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เชิญชวนประชาชนผู้
มีสิทธิเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภา อบจ.ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. ที่ผ่านมา 
หากพบว่าตัวเอง หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่าใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตัวเอง โดยบุคคลนั้นไม่ได้มีชื่ออยู่ในท ะเบียนบ้าน
ดังกล่าวจริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น เพ่ือขอเพ่ิมชื่อ-ถอนชื่อ ตามแบบ ส.ถ/ผถ. 1/7 
โดยนำสำเนาทะเบียนเบียนฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ ไป
แสดงด้วยภายในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ 

นอกจากนี้  ผ ู ้ม ีส ิทธ ิ เล ือกต ั ้ งย ังสามารถตรวจสอบส ิทธ ิ เล ือกต ั ้ งนายก และสมาช ิกสภา อบจ.ได้
ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/  โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในการค้นหา หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดทุกจังหวัด และสายด่วนเลือกตั้ง 1444 
อีสาน - ใต้ หาเสียง อบจ. เข้มข้น  

นางคมคาย อุดรพิมพ์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (อบจ.) และเป็นอดีต นายก อบจ. 
ลงพื้นที่หาเสียงในพ้ืนที่อำเภอโกสุมพิสัย และหาเสียงช่วย ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เน้น
การลงชุมชนและท้องไร่ท้องนา เพ่ือเข้าถึงประชาชน พร้อมชูนโยบายแก้ภัยแล้งและแก้ปัญหาความยากจน 

พื้นที่นี้มีผู้สมัคร นายก อบจ. 4 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายทองหล่อ พลโคตร ในนามทีมมหาสารคามพัฒนา 
หมายเลข 2 นางคมคาย อุดรพิมพ์ เจ้าของพื้นที่เดิม หมายเลข 3 นายชยพล โบราณมูล ผู้สมัครอิสระ และหมายเลขที่ 
4 นายศรีเมือง เจริญศิริ กลุ่มเพ่ือไทย มหาสารคาม 

ถือเป็นสนามแข่งขันที่น่าจับตา เพราะมีผู้สมัคร 2 คน ที่มีคะแนนนิยมที่ค่อนข้างสูสี นางคมคาย อุดรพิมพ์ มี
ฐานเสียงเดิมที่เหนียวแน่น เพราะเป็นอดีต นายก อบจ. และเป็นภรรยาของอดีต นายก อบจ. 3 สมัย 
ส่วนนายศรีเมือง เจริญศิริ มีฐานเสียงและกระแสความนิยมของพรรคเพ่ือไทย เน้นชูนโยบายเร่งซ่อมเร่งสร้างด้านขนส่ง 
สุขภาพ การศึกษา และภาคการเกษตร 
สำหรับบรรยากาศหาเสียงในภาคใต้ จังหวัดสงขลา ผู้สมัครนายก อบจ.และสมาชิก อบจ.ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งอย่าง
ต่อเนื่อง และเน้นหาเสียงในพ้ืนที่บ้านเกิดผู้สมัครฝ่ายตรงข้าม เพ่ือดึงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

12 

 

พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล ผู้สมัคร นายก อบจ.สงขลา ทีมสงขลาประชารัฐ เปิดเผยว่า มีเสียงสะท้อนจาก
ประชาชนและองค์กรต่างๆ พูดถึงการใช้เงินหาเสียง เพื่อได้มาซึ่งการเลือกตั้งอย่างหนาหู ต้องยอมรับว่าจังหวัดสงขลา
น่าจะเป็นจังหวัดเดียวในประเทศ ที่พูดถึงเรื่องการใช้เงินในการเลือกตั้งช่วงนี้ และเรียกร้องให้ กกต.เข้ามาทำหน้าที่
จัดการเลือกตั้งอย่างโปร่งใส 

นายสุโรจน์ นาคินทร์ ผู้สมัครสมาชิก อบจ.อิสระ อำเภอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงแบบเคาะ
ประตูบ้าน หลังลงต่อสู่ในสนามเลือกตั้งแข่งกับนายกิตติศักดิ์ กิตติสิทโธ อดีต สจ.หลายสมัยจากกลุ่มรักษ์กระบี่ คอ
การเมืองในพ้ืนที่คาดว่าการแข่งขันเป็นไปอย่างสูสี เพราะผู้สมัครทั้งสองคน มีผลงานเป็นที่รู้จักของประชาชน 
ด้าน กกต.จังหวัดกระบี่ กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ ยังไม่พบการกระทำความผิด พ.ร.บ.เลือกตั้ง และการทำลายป้ายหา
เสียงของผู้สมัครอย่างใด 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/298746 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://khao24h.net/share/news-44-1-
89d9e827ca9bb4825c7fd89131de1581?utm_source=app&utm_campaign=client_share 
 
  

https://news.thaipbs.or.th/content/298746
https://khao24h.net/share/news-44-1-89d9e827ca9bb4825c7fd89131de1581?utm_source=app&utm_campaign=client_share
https://khao24h.net/share/news-44-1-89d9e827ca9bb4825c7fd89131de1581?utm_source=app&utm_campaign=client_share
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28 พ.ย. 2563 เวลา 12:35 
กกต.ชวนประชาชนตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบจ. พร้อมเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ 
 

 
 
 สำนักงาน กกต.เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกและ อบจ. ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
แจ้งย่ืนคำร้องขอเพิ่มช่ือ-ถอนชื่อภายในวันที่ 9 ธ.ค. 63 ได้ที่ที่ว่าการอำเภอ 

วันนี้ (28 พ.ย.) สำนักงาน กกต.ได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที ่ที ่ว่าการอำเภอ ที่ทำการ อบจ.ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณ
ใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 63 หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน 
โดยที่บุคคลนั้นไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะบียนบ้านดังกล่าวจริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
เพื่อขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ตามแบบ ส.ถ/ผถ.1/7 โดยนำสำเนาทะเบียนเบียนฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรประจำตัวอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย ภายในวันที่ 9 ธ.ค. 63 

นอกจากนี ้  ผ ู ้ม ีส ิทธ ิเล ือกตั ้งย ังสามารถตรวจสอบส ิทธ ิเล ือกต ั ้ งนายกและสมาช ิกสภา อบจ.ได ้ที่  
httos//stat.bora dopa.go th/Election/enqelectlocl โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักในการค้นหา หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดทุกจังหวัด และสายด่วนเลือกตั้ง 1444 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000122395 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://khao24h.net/share/news-7-4-
102d2921b75512445ed44a3dd419e6a5?utm_source=app&utm_campaign=client_share 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/458410 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://khao24h.net/share/news-47-2-
5d7cd422c4f55f2ddd1afaf1bee5ef16?utm_source=app&utm_campaign=client_share 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000122395
https://khao24h.net/share/news-7-4-102d2921b75512445ed44a3dd419e6a5?utm_source=app&utm_campaign=client_share
https://khao24h.net/share/news-7-4-102d2921b75512445ed44a3dd419e6a5?utm_source=app&utm_campaign=client_share
https://www.thansettakij.com/content/politics/458410
https://khao24h.net/share/news-47-2-5d7cd422c4f55f2ddd1afaf1bee5ef16?utm_source=app&utm_campaign=client_share
https://khao24h.net/share/news-47-2-5d7cd422c4f55f2ddd1afaf1bee5ef16?utm_source=app&utm_campaign=client_share
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28 พ.ย. 2563 เวลา 13:57   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 

กกต.แนะ ปชช.เร่งตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น หากพบข้อผิดพลาดแจ้งแก้ไขภายใน 9 ธ.ค.นี ้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ว่าการ
อำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 
2563 หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบา้น
เห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีซื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยที่บุคคลนั้นไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านดังกล่าวจริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพ่ือขอเพ่ิมชื่อ-ถอนชื่อ ตามแบบ ส.ถ/ผถ. 
1/7 โดยนำสำเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปแสดง
ด้วย ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 

นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ยังสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ที่ httos//stat.bora dopa.go/th/Election/enqelectlocl โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 
13 หลักในการค้นหา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุก
จังหวัด และสายด่วนเลือกตั้ง 1444 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000122410 

  

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000122410
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29 พ.ย. 2563 
กกต.ขอให้ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง อบจ. 
 

 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ประชาชนตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเพิ่มหรือถอนชื่อให้เกิดความถูกต้อง ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ
รายชื่อว่าผู้มีรายชื่อตนเองหรือมีบุคคลอ่ืนอยู่ในทะเบียนบ้านหรือไม่ โดยหากตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องก็จะต้องยื่นคำร้อง
ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมหรือถอนชื่อ ดังกล่าวนั้น ภายในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ ที่ที่ว่าการ
ทำอำเภอ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดที่ใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อให้การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคมนั้น ไม่เกิด
ปัญหา 

นอกจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังแจ้งช่องทางที่ประชาชนจะร่วมติดตามตรวจสอบรายชื่อของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบถึงสถานที่และหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อไปใช้สิทธิ
แบบง่ายๆ ด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยระบบจะช่วยค้นหาหรือตรวจสอบสิทธิในการ
เลือกตั้งได้ทันท ี

อีกทั้งประชาชนยังสามารถแจ้งเบาะแสหรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง การซื้อสิทธิขายเสียง ผ่าน
แอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด" ได้ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมี
ขึ้นนี้ได้ 

 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/452325 
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28 พฤศจิกายน 2563 
ลำพูน - ประธาน กกต.อบจ.ลำพูน คาดหวังชาวลำพูนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก และ นายก อบจ.ลำพูน ไม่น้อย
กว่า 80% 
 

 
 

พล.ต.ต. นฤชิต เนียวกุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน ในฐานะ ประธาน กกต. อบจ.ลำพูน กล่าวว่า ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ส.อบจ.ลำพูน) และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (นายก อบจ.ลำพูน) 
จ.ลำพูน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 330,760 คน มีเขตเลือกตั้ง ส.อบจ. จำนวน 24 เขตเลือกตั้ง มีจำนวนเขต
เลือกตั้งนายก อบจ. 1 เขตเลือกตั้ง มีหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 702 หน่วย แต่ละหน่วยเลือกตั้งจะมีเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 
12 คน ประกอบด้วย กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) 9 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คน และ อสม. 
1 คน ทั้งหมดจะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติงานในวันเลือกตั้ง จำนวน 8,424 คน มุ่งหวังให้ประชาชนชาว จ.ลำพูน
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

โดยมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งและการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
เชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด ทำให้การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส และชอบด้วยกฎหมายอย่างแน่นอน 

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ จ.ลำพูน ออกตรวจ พร้อมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก และ นายก อบจ.ลำพูน ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธ.ค. 63 เวลา 08:00 – 17:00 น. ณ หน่วย
เลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ โดยพร้อมเพรียงกัน.. 
 
อ้างอิง : https://policemagazine24.blogspot.com/2020/11/80.html 
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28 พฤศจิกายน 2563 
เจ๊หน่อย หาเสียงหยอดคำหวานยกระดับคุณภาพชีวิต 
 

 
 

หน่อย ยลดา" ผู้สมัคร นายก อบจ.นครราชสีมา ตะลุยขอคะแนนชุมชนเมือง หยอดคำหวานยกระดับคุณภาพ
ชีวิต หยอดอยากเห็นทุกภาคส่วนไม่มีความขัดแย้ง รู้รักสามัคคีและมีส่วนร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เหมือนจังหวัด
บุรีรัมย์-ขอนแก่น โดยมุ่งมั่นตั้งใจการเป็นนายกหญิงคนแรกที่ออกพบปะประชาชนครบทั้ง 32 อำเภอ 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ศาลาการเปรียญวัดสามัคคี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
"หน่อย ยลดา" ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา เบอร์ 2 กลุ่ม
สร้างโคราชโฉมใหม่ ภริยาของนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิช ย์ ลงพื้นที่พบปะ
ประชาชนกว่า 150 คน ในเขต 9 ชุมชน เทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา พร้อมปราศรัยชี้แจงนโยบายเชิญชวนชาว
โคราชร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง ร่วมตรวจสอบเมืองโคราช และนายอดุลย์ อยู่ยืน ผู้สมัครสมาชิกสภา (ส.อบจ.) อ.เมือง 
เขต 2 หมายเลข 2 สังกัดกลุ่มสร้างโคราชโฉมใหม่ ได้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ แนะนำตัวให้เลือกนายก เบอร์ 2 และ 
ส.อบจ. เบอร์ 2 ก่อนที่ "หน่อย ยลดา" จะกล่าวปราศรัย 

"หน่อย ยลดา" นางยลดา ผู้สมัครนายก ฯ กล่าวว่า ขออาสาใช้ประสบการณ์การเป็นจิตอาสากว่า 40 ปี ได้
ใกล้ชิดกับชาวบ้านและทำงานในชุมชน จึงมีโอกาสพบเห็นปัญหาต่างๆมากมาย ภารกิจแรกต้องบูรณาการกับ 3 พี่น้อง
ท้องถิ่น คือ อบจ.-เทศบาล-องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จับมือและเดินไปด้วยกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
สิ่งสำคัญมีความมุ่งมั่นตั้งใจการเป็นนายกหญิงคนแรก ต้องตระเวนลงพื้นที่ให้ครบ 32 อำเภอ 289 ตำบล เพื่อรับฟัง
เสียงสะท้อนของแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างตามบริบท จากนั้นนำมาแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการ เช่นสังคม
เมืองต้องการสิ่งดีๆที่สามารถยกระดับชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยสร้างอาชีพ
เพ่ือให้รายได้เพียงพอกับการดำรงชีพ อย่างไรก็ตามโคราชต้องเติบโตต่อยอดไปเรื่อยๆ ห้ามหยุดยิ่งและนายก อบจ.ต้อง
ทำงานได้กับทุกคน ทุกพรรค เพื่อเดินหน้าไปด้วยกันและไม่มีการขัดแย้ง สิ่งสำคัญสามารถตรวจสอบเงินทุกบาทที่ได้
จากภาษีประชาชน แต่ "หน่อย ยลดา" ทำงานคนเดียวไม่ได้ พ่ีน้องต้องเลือกให้มาทำงานให้โคราชรวมกันเป็นหนึ่งเดียว 

มีความตั้งใจขออาสาพัฒนาโคราช อยากเห็นทุกภาคส่วนไม่มีความขัดแย้ง รู้รักสามัคคีและมีส่วนร่วมพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เหมือนจังหวัดบุรีรัมย์-ขอนแก่น โดยมุ่งมั่นตั้งใจการเป็นนายกหญิงคนแรกที่ออกพบปะประชาชนครบทั้ง 
32 อำเภอ เพ่ือรับรู้ปัญหารับฟังเสียงสะท้อนของแต่ละพ้ืนที่นำมาแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบท โดย
ใช้ประสบการณ์การเป็นจิตอาสากว่า 40 ปี นำมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตชาวโคราชทุกสถานะตั้งแต่เด็ก วัยเรียน 
วัยทำงานและผู ้สูงวัยให้มีโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกัน พัฒนาการศึกษา สร้า งความฝันให้ผู ้ที ่จบการศึกษาที่มี
แนวความคิดดีๆ สามารถประกอบอาชีพด้วยตนเองและจัดหาแหล่งเงินกู้ให้ผู้ที่มีปัญหาสภาพคล่อง ปรับปรุงลานย่าโม
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และสวนสุรนารีให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวโคราช "หน่อย ยลดา" พร้อมจะทำงานร่วมกับทุกกลุ่ม ทุกพรรคการเมือง
โดยมีเป้าหมายสร้างมิติการเมืองใหม่ แต่นายกทำคนเดียวไม่ได้ต้องขอเสียงสนับสนุนจากชาวโคราช 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378808189 
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28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:38 น. 
‘ธนาธร’ ลุยบึงกาฬ บุกช่วยหาเสียงยันป่ายางพารา ปลุกสร้างอุตสาหรรมในจังหวัด 
 

 
 
บึงกาฬ ธนาธรลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัคร 

วานนี้ 27 พ.ย. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึง
กาฬ เพื่อช่วยลูกทีมหาเสียงลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึง
กาฬ โดยเข้าพบปะพ่อค้าแม่ค้า ในตลาดสดพรเจริญ จากนั้นเดินทางไปลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาต่างๆ และความ
เดือดร้อนจากเกษตรกรชาวสวนยางพารา บ้านวังยาวและบ้านโคกนิยม พร้อมลงพื้นที่ดูโรงงานแปรูปยางพารา ที่บ้าน
ตาลเดี่ยว อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ พร้อมด้วยทีมงานผู้สมัครนายก อบจ.และสมาชิก ส.อบจ. 

นายธนาธร กล่าวว่า “เมืองหลวงแห่งยางพารา” โรงงานแปรูปยางพาราในบึงกาฬต้องทำให้สำเร็จ บึงกาฬคือ
เมืองหลวงของยางพาราในภาคอีสาน แต่ราคายางถ้วยกิโลละ 20 บาทในปัจจุบัน ทำให้รายได้เกษตรกรสวนยางลดลง 
หลายคนรายได้ไม่เพียงพอแม้แต่จะผ่อนค่ารถ ผ่อนเงินกู้ หรือส่งลูกเรียน หลายคนทางเลือกไม่มาก ต้องกู้เงินนอกระบบ
เพื่อเอาตัวรอด ซึ่งภาระดอกเบี้ยอัตราที่ขูดรีดยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง ผมกับภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น ผู้ สมัครนายก 
อบจ. บึงกาฬของคณะก้าวหน้า ถูกถามเสมอเม่ือเดินหาเสียงว่าเลือกภูมิพันธ์ แล้วจะได้ยางราคาเท่าไหร่ หากต้องการได้
เสียงอย่างเดียว เราคงให้คำสัญญาปากเปล่าไปแล้ว ว่าราคาจะสูงขึ้นเท่าโน้นเท่านี้ แต่เราไม่ทำอย่างนั้น เรายอมใช้เวลา
เพ่ืออธิบายให้เกษตรกรเข้าใจได้ว่านายกอบจ. ไม่มีอำนาจหน้าที่และงบประมาณเพียงพอที่จะอุดหนุนราคาสินค้าเกษตร 
การพยุงราคาสินค้าเกษตร เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่นายก อบจ.. แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราละเลย
เกษตรกรสวนยาง ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราให้เกิดขึ้นจริงในบึงกาฬ 

หนึ่งในวิสัยทัศน์ของเขาคือการร่วมผลักดันโรงงานแปรรูปยางในอำเภอเซกา ให้ใช้งานได้จริง โรงงานแปรรูป
ยางพาราแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา ใช้งบประมาณลงทุนกว่า 190 ล้านบาทจากงบกลุ่มจังหวัด เพ่ือ
แปรรูปยางพารา 170 ตันต่อวัน แต่ปัจจุบันยังไม่ดำเนินการ ล่าช้ากว่าแผนมาแล้ว 3 ปี วันนี้ภูมิพันธ์ กับผมได้ลงพ้ืนที่ดู
หน้างานจริง ผมพบว่าหากดำเนินอย่างนี้ต่อไป อีกหนึ่งปีก็ยังเดินเครื่องไม่ได้ การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม ต้องใช้คน
ที่มีประสบการณ์ เข้าใจการบริหารจัดการโรงงานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เสียดายโอกาสของเกษตรกรบึงกาฬ ตัวอย่าง
โอกาสที่เสียไปคือมูลค่าเพิ่มที่ตกอยู่กับพ่อค้าคนกลาง ราคายางแผ่นดิบ 3 ที่ตลาดท้องถิ่นในวันที่ 26 พ.ย. อยู่ที่ 56.6 
บาท/กิโลกรัม แต่ราคาในตลาดกลาง อยู่ที่ 61.3 บาท/กิโลกรัม ส่วนต่าง 5 บาทต่อกิโลกรัมถือว่าสูงมาก และตกอยู่ใน
มือพ่อค้าคนกลาง หากโรงงานในจังหวัดเสร็จเร็ว ยางบึงกาฬก็ขายเพื่อแปรรูปที่บึงกาฬ ชาวสวนยางบึงกาฬจะได้ส่วน
ต่างนี้กลับมา 

หากประชาชนไว้วางใจ เราจะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอร่วมบริหารจัดการและสนับสนุนงบประมาณ
โครงการนี้ เราจะนำประสบการณ์การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมของพวกเรา เข้ามาพัฒนาโครงการนี้ต่อให้จบโดยเร็ว
เราจะทำให้ชาวบึงกาฬมีอุตสากรรมก้าวหน้าที่ยึดโยงกับภาคการเกษตรที่เป็นที่ภาคภูมิใจของจังหวัด สร้างเทคโนโลยี

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/38%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94.jpg
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ของตนเอง สร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เด็กรุ่นใหม่จบออกมามีงานทำ ไม่ต้องไปหางานต่างจังหวัด หรือหันเข้าหายาเสพ
ติด มูลค่าเพิ่มของสินค้าตกอยู่กับเกษตรกรในจังหวัด คนบึงกาฬมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราทำได้ เราทำ
เป็น เรามีประสบการณ์20 ธันวานี้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทุกเสียงมีความหมาย กำหนดอนาคตของบึงกาฬ ด้วยบัตรเลือกตั้ง
ของท่านเอง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2462330 
  

https://www.matichon.co.th/region/news_2462330
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เลือกตั้งฤดูเกี่ยวข้าว ผู้สมัคร อบจ.เดินตามคันนา กราบขอคะแนนเสียง 
 

 
 

ผู้สมัครนายก อบจ. และส.อบจ. ที่ขอนแก่นใช้วิธีเดินเคาะประตูบ้าน   แต่ชาวบ้านยังคงเกี่ยวข้าว และอยู่เฝ้า
ผลผลิตในทุ่งนา ต้องเดินลุยทุ่งไปหา กราบขอคะแนนเสียง ขณะที่ กกต.มั่นใจ มีผู้ไปใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70     

เวลา 11.00 น.วันที่ 28 พ.ย. บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง นายกฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ที่ กกต.ได้กำหนดจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.ที่จะถึง ขณะนี้เหลือเพียงไม่กี่วันก็จะถึงวัน
เลือกตั้ง ทำให้เหล่าบรรดาผู้สมัครนายก และสมาชิกสภา หรือ ส.อบจ.จากทั้ง 42 เขตเลือกตั้งของ จ.ขอนแก่น ต่างลง
พ้ืนที่หาเสียงกันอย่างคึกคัก 

ที่บ้านสระแก้ว ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ที่นายธณัช เครือมา ผู้สมัคร ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้าน
ฝาง หมายเลข 1 ลงพื้นที่หาเสียงพร้อมทีมงาน ด้วยการใช้รถแห่พร้อมเครื่องขยายเสียงออกขอคะแนน แนะนำตนเอง 
รวมทั้งลงพื้นที่ในชุมชน ที่ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ชาวบ้านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่ออกไปเก็บเกี่ยว
ข้าว และเฝ้าผลผลิตอยู่ในนา ทำให้การหาเสียงจึงต้องลงเข้าไปในที่นา เดินลัดเลาะตามคันนา เพื่อขอคะแนนกับ
ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่ยังคงเก่ียวข้าวและจัดเก็บผลผลิต 

นายธณัช เครือมา ผู้สมัคร ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้านฝาง กล่าวว่า ขณะนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะถึงวัน
เลือกตั้งตามที่ กกต.กำหนด การลงพื้นที่หาเสียง จึงจะต้องเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งพื้นที่ อ.บ้านฝาง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภาค
การเกษตร การหาเสียงเพ่ือขอคะแนนจึงจะต้องลงไปพบปะกับประชาชนให้ครบทุกคนและครบทุกหลังคาเรือน 
โดยเฉพาะตามท้องนาและพื้นที่ทางการเกษตรที่เราจะต้องไปพบปะ ไปพูดคุย แนะนำตัวเองและขอคะแนนให้ได้มาก
ที่สุด ตามการแข่งขันในระบอบประชาธิปไตย 

"ผมอาสามาทำหน้าที่แทนประชาชนคนบ้านฝาง ด้วยการสมัครรับการเลือกตั้ง ส.อบจ.ขอนแก่น ในครั้งนี้ 
ดังนั้นการพบปะกับประชาชนในพื้นที่เขตเลือกตั้งของผมทุกวินาทีนั้นสำคัญ ตามระยะเวลาที่ กกต.กำหนด ให้การหา
เสียงจึงเน้นหนักไปในรูปแบบของการเคาะประตูบ้าน การเข้าถึงประชาชนให้ครบทั้ง 7 ตำบล จึงเป็นสิ่งที่คณะทำงาน
จะต้องเน้นหนัก และกำหนดรูปแบบของการทำงานที่ชัดเจน ท้องไร่ ท้องนา เราก็จะต้องไปให้ถึงและครบทุกหมู่บ้าน 
เพราะเราเหลือเวลาอีกไม่ก่ีวันก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้ว” 

ขณะที่ นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดเตรียมการเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.ขอนแก่น ได้
ประสานการทำงานร่วมกันกับ อบจ.ขอนแก่น ในภาพรวมต่างๆ นั้น เรียบร้อย และพร้อมแล้วทั้งหมด จึงยังคงไม่มีข้อ
กังวลใดๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้งทั้ง 42 เขตเลือกตั้ง พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนให้ชาวขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง รวม 

https://www.thairath.co.th/news/local/central/1983252
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1,400,000 คน ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากที่สุด ซึ่ง กกต.ยังคงมั่นใจว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะมีผู้ออกมาใช้
สิทธิ์มากถึงร้อยละ 70 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1985244 
  

https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1985244


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

23 

 

 
 
28 พฤศจิกายน 2563 15:02 
"จตุพร"โผล่ช่วย"บุญเลิศ"หาเสียงนายก อบจ.เชียงใหม่ ไม่หว่ันขัดใจเพื่อไทย 
 

 
 
 เชียงใหม่-“จตุพร”แกนนำ นปช. ขึ้นเชียงใหม่ โผล่ร่วมเวทีปราศรัยช่วย “บุญเลิศ” หาเสียง นายก อบจ. 
ไม่หวั่นขัดใจพรรคเพื่อไทย ชูสานต่องานพัฒนา ลั่นนับถือใจครั้งโดน คสช.ใช้ ม.44ดำเนินคดีจดหมายประชามติ 
แต่ไม่เคยปริปากซัดทอดใครแม้แต่น้อย ด้าน“ส.ว.ก้อง”ผู้สมัครคู่แข่งลุยลงพ้ืนที่ต่อเนื่องเช่นกัน 
 รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าวันนี ้(28 พ.ย.63) ที่หอประชุมอำเภอแม่ออน อำเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข 2 พร้อมคณะขึ้นเวที
ปราศรัยหาเสียง โดยมีนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. พร้อมนายยศวริศ ชูกล่อม (เจ๋ง ดอกจิก) และ นายพรศักดิ์ 
ศรีละมุล (หมูไม่กลัวน้ำร้อน) แกนนำ นปช. เข้าร่วมและช่วยหาเสียงด้วย ท่ามกลางประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังประมาณ 
1,500 คน โดยนายบุญเลิศ กล่าวชูนโยบาย เติมเต็มสานต่อ การพัฒนาพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการ
พัฒนาสาธารณูปโภค โดยให้ความสำคัญกับผู้นำท้องถิ่น กลุ่มผู้สูงอายุ  องค์กรสตรี ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้จัดทำ 
แผนงาน การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ 4 ปี ไว้แล้ว 

ขณะที่นายจตุพร กล่าวว่า ในการเลือกตั้ง นายก อบจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ผ่านมา ได้เดินทางมาช่วยสนับสนุนนาย
บุญเลิศ ได้คะแนนเสียงจากประชาชนชาวเชียงใหม่จำนวนสี่แสนกว่า แต่ที่ผ่านมา ปี 2559 มีการทำประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญ ในฐานะประธาน นปช. ไม่ยอมรับผลประชามติ ออกมาเคลื่อนไหว จึงถูกเรียกตัวปรับทัศนคติหลายครั้ง 
สุดท้ายก็เป็นนักโทษใน ซึ่งระหว่างนั้น นายบุญเลิศ พร้อมคณะถูก คสช. ใช้ ม.44 ดำเนินคดีกรณีจดหมายบิดเบือน
ประชามติ ด้วย โดยก่อนที่เดินทางมาเชียงใหม่ครั้งนี้ มีหลายคนห้ามไม่ให้มา แต่ตนเลือกเดินทางมาเพราะเลือกสิ่งที่
ถูกต้อง เนื่องจากว่าที่ผ่านมา นายบุญเลิศ ถูกดำเนินคดี พร้อมครอบครัว แต่ก็ไม่ได้ซัดทอดผู้ใดเลย  หากพรรคเพื่อไทย
ไม่สบายใจกับการเดินทางมาครั้งนี้ก็ไม่เป็นไร เพราะตัวเองถือว่าต้องเลือกข้างประชาธิปไตย 
 รายงานข่าวแจ้งด้วยว่าในส่วนของนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ “ส.ว.ก้อง” ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข 2 ซึ่งลงสมัครในนามตัวแทนพรรคเพ่ือไทยได้มีการลงพ้ืนที่พบปะประชาชนและหาเสียงอย่าง
ต่อเนื่องเช่นกัน พร้อมกับผู้สมัครสมาชิกองค์การส่วนบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่การจัดเวทีปราศรัยจะมีผู้ที่มี
บทบาทสำคัญในพรรคหรือตัวแทนของพรรคเพ่ือไทย มาร่วมปราศรัยช่วยหาเสียงทุกครั้งด้วย. 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/local/detail/9630000122420 
  

https://mgronline.com/local/detail/9630000122420
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28 พฤศจิกายน 2563 15:24 น.  การเมืองท้องถิ่น 
 “ปิยบุตร” ลงพื้นอำนาจเจริญ ชวนไปเลือกตั้ง อบจ.เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทย 
 

 
 

เมื่อวันที่28 พย.2563 ที่ลานโพธิ์ วัดศิริมงคล บ้านโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายปิยบุตร 
แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เดินทางมารณรงค์การเลือกตั ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อบจ.) 
พร้อมปราศรัยหาเสียงช่วยผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เบอร์ 4 นายชัยศรี กีฬา และสมาชิก
สภาจังหวัดอำนาจเจริญ ในนามคณะก้าวหน้า 
 “เชิญชวนพี่น้องประชาชน วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังกหวัด
และสมาชิกสภาจังหวัดกันมากๆถ้าอยากเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เริ่มได้ที่อำนาจเจริญ เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงที่บ้านของ
ท่าน เปลี่ยนการเมืองไทยไปด้วยกัน เปลี่ยนท้องถิ่นไทยไปด้วยกัน เปลี่ยนอำนาจเจริญไปด้วยกัน เราเขย่าการเมือง
ระดับชาติมาเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ธันวาคมปีนี้ขออีกรอบ เขย่าท้องถิ่นไทย เขย่าอำนาจเจริญ เปลี่ยนอำนาจเจริญ 
ให้เจริญๆไปด้วยกัน” นายปิยบุตร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/200576 
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28 พฤศจิกายน 2563 15:45 น.  การเมืองท้องถิ่น 
 “ณัฐสิทธิ์ คูสุรัตน์” ผู้สมัคร ส.อบจ. ราชบุรี เขต 4 ระดมลูกทีมตระเวนนั่งรถซาเล้งหาเสียง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63 ยิ่งใกล้ถึงวันเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายก อบจ.ราชบุรี ใน
วันที่ 20 ธันวาคมนี้ ผู้สมัครจากกลุ่มต่าง ๆ ทั้งการเมืองเก่า  การเมืองใหม่ และผู้สมัครอิสระต่างเร่งหาเสียงกันตั้งแต่
เช้าตรู่จนถึงค่ำนำบัตรแนะนำตัวพร้อมชูแนวคิด นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นแต่ละพื้นที่หวังโดนใจประชาชนทั้ง 30 เขต
เลือกตั้ง  

สำหรับการหาเสียงของ นายณัฐสิทธิ์ คูสุรัตน์ ผู้สมัคร ส.อบจ.   เขต 4  พื้นที่ อ.เมือง  ของกลุ่มพัฒนาราชบุรี 
ได้นำลูกทีมนั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หรือรถซาเล้ง ตระเวนขับไปตามซอกซอยเล็ก ๆ ในหมู่บ้าน พื้นที่ ต.เจดีย์หัก 
และพื้นที่ใกล้เคียงตามร้านค้า บ้านบางหลังไม่มีคนอยู่ก็จะนำบัตรไปเสียบไว้ในกล่องรับเอกสารหน้าบ้านแต่ละหลังคา
เรือน  ชูแนวคิด  “เราจะขับเคลื่อน  ราชบุรีไปด้วยกัน” 

นายณัฐสิทธิ์ เปิดเผยว่า รับผิดชอบการหาเสียงเขต 4 ในตำบลเจดีย์หักจะมีทั้งหมดรวม 14 หมู่บ้าน แต่จะ
ยกเว้นอยู่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 4 - 5 - 6   ส่วนพื้นที่ตำบลหินกอง  มี 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่   1 - 5  และเขตเมือง 
มีอยู่  12 ชุมชน อยู่ในเขตพื้นที่การหาเสียง โดยนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา หรือ  กำนันตุ้ยเป็นหัวหน้าทีม มีนโยบาย 
10 อำเภอ  10 นโยบายของกลุ่มฯ ได้แก่ 1.ศูนย์กลางกีฬาจังหวัดราชบุรี ในการส่งเสริมกีฬาทุกประเภทของจังหวัด 
2.ส่งเสริมด้านการศึกษา พัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก รักษาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดอย่างยั่งยืนเพื่อไม่ให้จังหวัดเป็นทางผ่านอีกต่อไป 4.จัดตั้งตลาดชุมชนทุกอำเภอ ส่งเสริม 
1 อำเภอ  1 ตลาดชุมชน/ ตลาดการค้าชายแดน 5.บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและทั ่วถึง   6.จัดสร้างศูนย์การแสดงศิลปะสวนสาธารณะที ่ได้มาตรฐาน ปรับปรุง
สวนสาธารณะ สวนสุขภาพให้มีความสะอาด  สะดวก และปลอดภัย  7. จัดหาแหล่งน้ำแบบบูรณาการ ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน 8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กระจายทั่วถึงทุกหมู่บ้านวางระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงครอบคลุมทั้งจังหวัด 9. ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กำจัดของเสีย และขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 10. ศูนย์ประสานงานร่วมแก้ไขปัญหาประชาชน อบจ.ราชบุรี 
สนับสนุนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว สโลแกนของกลุ่มคือ“ เชื่อมั่น มั่นใจ ” 

ผลการลงพ้ืนที่มีการตอบรับดีมาก แต่ยังคงเหลือสถานศึกษาที่ใกล้จะเปิดภาคเรียนแล้ว คิดว่าจะเข้าไปแนะนำ
ตัวในเร็ว ๆ นี้ หลังจากท่ีได้เข้าพ้ืนที่ไปเกือบทุกชุมชนหมดแล้ว  สิ่งกังวลตอนนี้คือ กลัวคนออกไปใช้สิทธิ์น้อย และมีคน
ที่ไม่รู้เรื่องเลือกตั้งมีเยอะ  การเลือกตั้งจะมีบัตรให้คนละ 2 ใบ จึงต้องคอยอธิบายให้เข้าใจถึงบัตรใบแรกจะเป็นบัตร
เลือกนายก อบจ. และอีกใบเป็น ส.อบจ. ให้ประชาชนกาในคูหาเลือกตั้งโดยผู้สมัคร นายก อบจ.เบอร์ 3 ส่วนตัวเองเป็น
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ผู้สมัคร ส.อบจ.ก็เบอร์ 3 เหมือนกัน จะไม่สับสน ซึ่งหากเป็นกลุ่มพัฒนาราชบุรีจะเป็นเบอร์ 3 เหมือนกัน ทั้งผู้สมัครนาย 
อบจ.และสมาชิก ส.อบจ.ทั้งหมด 30 เขต รวม 10 อำเภอ  ประชาชนจำง่ายไม่สับสน 

สำหรับเขต 4 อ.เมือง  นอกจากจะมีกลุ ่มพัฒนาราชบุร ีเบอร์ 3 แล้ว ยังมีกลุ ่มคณะก้าวหน้าราชบุรี 
เบอร์ 2  และกลุ่ม NEW GEN  เบอร์  1 ที่ส่งผู้สมัครลงแข็งขันในเขตนี้ ต่างฝ่ายได้ออกหาเสียงไปตามร้านค้า ตลาดนัด
ชุมชนต่าง ๆ เพื่อแนะนำตัวผู้สมัคร ส.อบจ. และ นายก อบจ.กันแล้วเช่นกัน  
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/200583 
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28 พฤศจิกายน 2563 15:54 น.  
"สายัณต์" ผู้สมัคร ส.อบจ.ยโสธร อ.เมือง เขต 2 ลุยขอคะแนนเสียงจาก ปปช.ที่รอทำบุญตักบาตร 
 

 
 

การเคลื่อนไหวการหาเสียงของ ผู้สมัคร ส.อบจ.ยโสธร ภายในพื้นที่จังหวัดยโสธร ต่างลงพื้นที่พบปะประชาชน
ตามบ้านเรือน ตามถนน ตามวัด อย่างเช่น นายสายัณต์ โสมะตะนัย ผู้สมัคร ส. อบจ. ยโสธร เขต. 2 อำเภอเมืองยโสธร 
ได้ลงพื้นที่หาเสียงกันเพ่ือขอคะแนนเสียงจากประชาชนในช่วงเช้าที่ประชาชนเดินทางออกมารอตักบาตรพระสงฆ์ที่เดิน
บิณฑบาตตามถนนสายต่างๆภายในหมู่บ้าน ตลอดจนภายในบริเวณวัด ต่างๆในเขตพื้นที่ของตนเอง ประกอบไปด้วย 
ตำบลสำราญ ตำบลค้อเหนือ และ ตำบลดู่ทุ่ง บางส่วน ซึ่งขณะนี้ บรรดาผู้สมัคร ส.อบจ. ภายในจังหวัดยโสธรทั้ง 30 
เขต. ได้ลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงจากประชาชนทั้งการเดินเท้า นั่งรถ เพื่อที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ส.อบจ.  
ในครั้งนี้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/200590 
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28 พฤศจิกายน 2563 16:04 น. 
ทีมรวมพัฒนาถูกทำลายป้ายหาเสียง ด้านทีมรักลพบุรีนำลูกทีมขอคะแนนเสียงกับชาวบ้าน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ใกล้วันเลือกตั้งเข้ามาทุกที การแข่งขันชิงนายก อบจ.และส.อบจ.
เข้มงวดเข้ามาทุกที ล่าสุดมีการทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัคร ส.อบจ. ของ พ.ท.ณัฐธพงษ์ บัวบาล (ก้าน) ทีมรวมพลัง
พัฒนาลพบุรี ที่มีพลเอกศุภวุฒิอุตมะหัวหน้าทีมรวมพลังพัฒนาลพบุรี ในเขตตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี มีการแจ้งการถูกทำลายหลายจุด พ.ท.ณัฐธพงษ์ฯ วิงวอน ไห้เจ้าหน้าที่ ตำรวจช่วยกวดขันผู้กระทำความผิดมา
ลงโทษไห้จงได้ 

ส่วนผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เบอร์ 3 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช อดีตนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีแชมป์เก่า เริ่มพาทีม ส.อบจ. หาเสียงย่านอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรี ยังได้รับการ ต้อนรับ
จากประชาชนเหมือนเช่นเดิม 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/200595 
 
  

https://siamrath.co.th/n/200595


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

29 

 

 
 
28 พฤศจิกายน 2563 16:19 น.  
ผู้สมัคร ส.อบจ.ราชบุรี ผลิตป้ายหาเสียงต้นทุน 5 บาท ประหยัดค่าใช้จ่าย 
 

 
 

หลังจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ได้ประกาศเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 20 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ทำ
ให้หลายคนต่างไปว่าจ้างระดมทีมงานทำป้ายหาเสียง ไปติดตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ กกต.ได้กำหนดไว้กันอย่างคึกคัก 
มีทั้งแบบเรียบหรูดูสวยงามกับสีสันของแต่ละทีมได้คัดเลือก เพ่ือให้เกิดความโดดเด่น ชูแนวคิดโดนใจประชาชน         

แต่สำหรับ นายจำนอง บุญเลิศฟ้า หรือ กำนันเมี่ยง อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 9 หมู่ 10 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.
ราชบุรี  เป็นผู้สมัคร ส.อบจ. เบอร์ 4  ลงในนามอิสระ  ได้มีแนวคิดแปลกไม่เหมือนใคร คิดว่าน่าจะเป็นผู้สมัครคนเดียว
ที่ใช้เงินทุนในการลงสมัครครั้งนี้น้อยที่สุดในจังหวัด หรือในประเทศก็ว่าได้ เพราะผู้สมัครรายนี้ได้ชวนหลานชาย ไปตัด
ไม้กระถินที่ขึ้นอยู่ข้างบ้านนำมาทำเป็นโครงป้าย นำตะปูมาตอกให้เข้ารูป 4 เหลี่ยม จากนั้นนำกระสอบข้าวสารที่ผ่าน
การใช้แล้ว ซื้อมาในราคาใบละ 3 บาท  นำมาประยุกต์ทำป้ายหาเสียงแบบง่าย ๆ โดยที่ใช้กระดาษวาดกรอบหมายเลข
วางทาบลงบนกระสอบ ใช้สีแดงฉีดพ่นตามกรอบหมายเลข 4 พร้อมแนวนโยบายทั้ง 2 ด้าน จนเต็มกรอบแล้วจึงยกออก 
นำไปสวมใส่ในโครงไม้  เพ่ือนำไปติดเป็นป้ายผู้สมัครหาเสียงข้างทาง  ป้ายที่ติดตั้งแล้วสามารถเห็นได้ทั้ง 2 ด้าน มีความ
แตกต่างจากป้ายหาเสียงของผู้สมัครทุกคนที่จะมีเพียงด้านเดียว อีกท้ังค่าทำป้ายของคนอื่น ๆ แต่ละป้ายใช้งบประมาณ
การจ้างทำป้ายละกว่า 300 บาท 

แต่สำหรับของกำนันเมี่ยงราคาต้นทุนเพียงป้ายละ  5 บาท หรือ ไม่เกิน 10 บาทเท่านั้น  ด้านล่างของป้ายยังได้
เขียนชูแนวคิดให้ อ.บ้านคา เป็นเมืองท่องเที่ยวและส่งเสริมการเกษตรอย่างจริงจัง สอบถามการลงทุนทำป้ายแล้วทราบ
ว่า เสาไม้กระถินข้างบ้านก็ไม่ต้องซื้อ คงซื้อแต่สีกระป๋องนำมาพ่น ตะปูตอกไม้ และกระสอบใส่ข้าวสารลูกละ 3 บาท 
จำนวน 80 ป้าย คิดเป็นเงินลงทุนไม่เกิน 500 บาท และมีป้ายใหญ่จำนวน 20 ป้ายเท่านั้น 

นายจำนอง บุญเลิศฟ้า หาเสียงในเขตเลือกตั้ง 3 ตำบล ได้แก่ ต.บ้านบึง ต.บ้านคา ต.หนองพันจันทร์ รวม 40 
หมู่บ้าน มีนโยบายอยากส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักกางมุ้ง ปลูกองุ่น เสาวรส อโวคาโด้ ปลอดภัยจากสารเคมี เพ่ือแก้ไข
ปัญหาปากท้องของชาวบ้านในพื้นที่ และอยากส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อ.บ้านคา ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมาก
ขึ้น  รวมทั้งการส่งเสริมกีฬาเยาวชนที่มีทักษะดีก็จะมีคนมาจ้างไปเล่น ถือเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น
ด้วย 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/200599 

https://siamrath.co.th/n/200599
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201128/3ae66df51d57f1882e84e00a7a62c571ef225969873669cb5423d51d63630487.jpeg?itok=q7b-b5n6
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เลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นคึก กกต.คาดผู้มาใช้สิทธิเกิน70% 
 

 
 

ขอนแก่น-เลือกตั้งอบจ.ขอนแก่น คึกคัก ผู้สมัครลงพื้นที่หาเสียงถึงทุ่งนา กกต.คาดผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเกิน
ร้อยละ70 
บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง นายก และสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ กกต.ได้กำหนดจัดให้มี
การเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.ที่จะถึงนี้ ซึ่งขณะนี้เหลือเพียงไม่กี่วันก็จะถึงวันเลือตั้งทำให้เหล่าบรรดาผู้สมัคร นายก และ
สมาชิกสภา หรือ ส.อบจ.จากทั้ง 42 เขตเลือกตั้งของ จ.ขอนแก่น ต่างยังคงลงพ้ืนที่หาเสียงกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่ 
บ.สระแก้ว ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ที่นายธณัช เครือมา ผู้สมัคร ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้านฝาง หมายเลข 
1 ยังคงลงพื้นที่หาเสียงด้วยการใช้รถแห่พร้อมเครื่องขยายเสียงออกขอคะแนนด้วยการแนะนำตนเอง รวมทั้งการลง
พื้นที่หาเสียงกับคนในชุมชนที่ขณะนี้ยังคงอยู่ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปีที่ประชาชนส่วนใหญ่ ออกไปเก็บเกี่ยว
ผลผลิตและเฝ้าผลผลิตของตนเอง ทำให้การหาเสียงจึงต้องลงเดินเข้าไปในที่นาและลัดเลาะตามคันนา เพื่อขอคะแนน
กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ยังคงเก่ียวข้าวและจัดเก็บผลผลิตของตนเองในระยะนี้ 

นายธณัช เครือมา ผู้สมัคร ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.บ้านฝาง กล่าวว่ า ขณะนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะถึงวัน
เลือกตั้งตามที่ กกต.กำหนด การลงพื้นที่หาเสียงนั้นจึงจะต้องเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งพื้นที่ อ.บ้านฝาง ส่วนใหญ่ยังคงเป็น
พ้ืนที่ภาคการเกษตรการหาเสียงเพ่ือขอคะแนนจึงจะต้องลงไปพบปะกับประชาชนให้ครบทุกคนและครบทุกหลังคาเรือน 
โดยเฉพาะตามท้องนาและพื้นที่ทางการเกษตรต่างๆที่เราจะต้องไปพบปะ ไปพูดคุย แนะนำตัวเองและขอคะแนนให้
ได้มากที่สุด ตามการแข่งขันในระบอบประชาธิปไตยท่ีเรายึดมั่นมาโดยตลอด 

ขณะที่ นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดเตรียมการเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.ขอนแก่น  
ได้ประสานการทำงานร่วมกันกับ อบจ.ขอนแก่น ในภาพรวมต่างๆนั้นเรียบร้อยและพร้อมแล้วทั้งหมด จึงยังคงไม่มีข้อ
กังวลใดๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้งทั้ง 42 เขตเลือกตั้งของ จ.ขอนแก่น ที่กำลังจะมาถึง อย่างไรก็ตามยังขอเชิญชวนให้
ชาวขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรวม 1,400,000 คนนั้นได้ออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งในครั้งนี้กันให้มากที่สุด ซึ่ง กกต.ยังคง
มั่นใจว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากถึงร้อยละ 70 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/639098 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/200601 

  

https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/639098
https://siamrath.co.th/n/200601
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ศึก 2 ตระกูล"สิงห์โตทอง-คุณปลื้ม"ชิงนายก อบจ.ชลบุรี 
 

 
 

สนามเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่การแข่งขันเข้มข้น อย่างมาก เพราะมี
ตระกูลการเมืองอย่าง “ตระกูลคุณปลื้ม” ถูก คณะก้าวหน้าที่ส่งลูกสาว จิรวุฒิ สิงห์โตทอง อดีต ส.ส.เพื่อไทย ลงชิงชัย 
งบประมาณ 3,800 ล้านบาทต่อปี และพ้ืนที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ ผู้บริหารที่จะเข้ามาทำงานมีบทบาทโดยตรงที่
กำหนดทิศทาง ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ผู้สมัครแต่ละคนมีกลยุทธ์อย่างไร 
 
ศึกชิง นายกอบจ.ชลบุรี ภารกิจล้มบ้านใหญ่ “คุณปลื้ม” 

สนามเลือกตั้งนายกองค์บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีปีนี้เข้มข้นและดุเดือดอย่างยิ่ง เพราะ 2 ตระกูลการเมืองบา้น
ใหญ่แห่งชลบุรี อย่างตระกูล คุณปลื้ม โดย วิทยา คุณปลื้ม อดีตนายก อบจ.2 สมัย ที่ได้รับความไว้วางใจให้บริหารงาน
กว่า 13 ปี กำลังถูกท้าทาย จาก “จูน” พลอยลภัสร์  สิงห์โตทอง ลูกสาว หัวแก้วหัวแหวน ของ “เฮียเป้า” จิรวุฒิ 
สิงห์โตทอง อดีต ส.ส.ชลบุรี ร่วมมือกันปักธง “ก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี” โค่น “บ้านใหญ่แสนสุข” โดยทั้งคู่ชูแนวทาง 
แตกต่างกัน 

พลอยลภัสร์ ชูภาพคนรุ่นใหม่ ผสมผสานกับคนรุ่นเก่า ยอมรับ ชื่อของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะ
ก้าวหน้า เป็นส่วนสำคัญในการหาเสียง 

พลอลภัสร์ ท้าทายและตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณท้องถิ ่นกว่า 3,800 ล้านบาท มีประสิทธิภาพและ
ตรวจสอบได้หรือไม่ โดยยิงตรงไปที่ “บ้านใหญ่” ในเชิงผูกขาดทางการเมือง เรียกคะแนนเสียงด้วยการขอโอกาสคนหน้า
ใหม่เข้าไปทำงาน 

ส่วนแชมป์เก่าอย่างวิทยา มองว่า กระแสที่คู่แข่งทางการเมืองจะชนะแบบถล่มทลายเหมือนสนามเลือกตั้ง
ระดับชาตินั้น เป็นไปได้ยาก เพราะ การเมืองท้องถิ่น ประชาชนเลือกคนที่เข้าใจปัญหาในพ้ืนที่ มากกว่ากระแส ส่วนข้อ
ครหาว่าเป็นบ้านใหญ่ ผูกขาดทางการเมือง วิทยาอธิบายว่า “เพราะประชาชนไว้ใจ จึงได้รับเลือกอยู่เสมอ” 

นโยบายการหาเสียงของทั้งสองคน ก็แตกต่างกัน วิทยา ยกผลงานในอดีตที่เคย ทำมาหาเสียง และพร้อมสาน
ต่อทุกนโยบาย ส่วน พลอยลภัสร์ เรียกร้องให้ทุกโครงการตรวจสอบได้ และงบประมาณต้องถูกจัดสรรโดยประชาชนมี
ส่วนร่วม 

เมื่อคู่ชิงเป็น 2 ตระกูลใหญ่ของชลบุรี ทำให้สนามเลือกตั้ง เข้มข้นข้ึนอย่างมาก ตลอดการหาเสียง มีการพาดพิง
กันไปมาหลายครั้ง  เช่น กรณีแกนนำคณะก้าวหน้า ลงพื้นที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตชุมชนบ่อทอง ก็
กล่าวอ้างว่า เป็น มหาวิทยาลัยร้าง ใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนายวิทยาก็ออกมาตอบโต้ ว่าเป็นข้อมูลที่
บิดเบือน ทำการเมืองไม่สร้างสรรค์ และเม่ือใกล้โค้งสุดท้ายสนามนายก อบจ.ชลบุรี ก็น่าจะเดือดขึ้นตามลำดับ 
อ้างอิง : 
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1
%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/137432#&gid=1&pid=1 

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/136544?utm_source=web_pptv&utm_medium=relatelink_2&utm_campaign=137432
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/137432#&gid=1&pid=1
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/137432#&gid=1&pid=1
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 ‘ช่อ พรรณิการ์’ ลุยตลาดริมโขงหนุน ‘ภูมิพันธ์’ ชิงนายก อบจ.บึงกาฬ ปลื้มใจได้รับการต้อนรับอบอุ่น 
 

 
 
‘ช่อ พรรณิการ์’ ลุยตลาดริมโขงหนุน ‘ภูมิพันธ์’ ชิงนายก อบจ.บึงกาฬ ปลื้มใจได้รับการต้อนรับอบอุ่น 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 19.00 น. ช่อ น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกคณะก้าวหน้า ลงพื้นที่บริเวณตลาด
ต้องชมริมแม่น้ำโขง หรือถนนคนเดิน ที่หน้าเทศบาลเมืองบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬหาเสียงช่วยผู้สมัครนายก 
อบจ.บึงกาฬ หมายเลข 2 นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น และทีมงาน สจ. เดินขอคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวบึงกาฬ ตลอดจน
พ่อค้าแม่ขาย ที่ค้าขายของอยู่ในตลาด ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวบึงกาฬ พร้อมขอถ่ายรูปเซลฟี่ 

น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ หลังจาก 2 วันที่ผ่านมาคุณเอก ธนาธร ได้ลงพื้นที่มา
ก่อนหน้านี้แล้ว ในวันนี้ได้ลงพื้นที่บริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง ที่ใช้เป็นตลาดต้องชม หรือถนนคนเดิน ทุกวันศุกร์และวัน
เสาร์ ได้ลงพื้นที่มาช่วยผู้สมัครนายก อบจ.หมายเลข 2 นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น และทีม สจ. เดินขอคะแนนเสียงจากพ่ี
น้องชาวบึงกาฬ ที่ค้าขายอยู่บริเวณตลาดต้องชมแห่งนี้ ประทับใจมากพี่น้องชาวบึงกาฬต้อนรับอย่างอบอุ่นจริงๆ ทุก
เสียงบอกเหมือนกันทั้งตลาดว่า ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง ต้องการเอาคนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาบริหารประเทศ อีกอย่าง
ที่ประทับใจก็คือ ถึงแม้จะไม่ใช่คนบึงกาฬ เป็นคนกรุงเทพ คนโคราช ที่มาเที่ยวที่นี้ ทุกคนก็บอกว่าพร้อมที่จะเข้าสู่การ
เลือกตั้ง จะกลับบ้านไปเลือกตั้ง พ่อค้าแม่ขายที่นี้ก็จะกลับไปเลือกตั้งทุกคน เห็นได้ชัดว่า 20 ธันวาคมนี้ คือจุดเปลี่ยน
ของประเทศไทยจริงๆ เปลี่ยนผ่านคูหาการเลือกตั้งท้องถิ่นท้ังที่จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดอ่ืนๆ ทั่วประเทศไทยด้วย 

อีกประเด็นที่เห็นๆเลยว่า บึงกาฬเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นจังหวัดที่บูมจริงๆ เพราะว่าถนนเส้นนี้ ที่
ไหนขายของไม่คึกคักที่นี้ขายของคึกคัก เดินผ่านมาพ่อค้าแม่ขายขายของกันหมดไปหลายร้านแล้ว มีนักท่องเที่ยวมาจาก
ทุกที่ของประเทศไทย บึงกาฬ กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นนี้คือโอกาส โอกาสของชาว
บึงกาฬ ถ้าได้ผู้บริหารจังหวัดที่ดีมาช่วยเปิดโอกาสให้กว้างขึ้น เชื่อว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้องชาวบึงกาฬ จะดีขึ้นกว่า
นี่แน่นอนไว้ใจให้ทีมคณะก้าวหน้าเข้ามาบริหารจังหวัด เชื่อว่าชีวิตความเป็นอยู่ การค้า การขาย คุณภาพชีวิตของคนที่นี้
จะดีข้ึน 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่อ น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกคณะก้าวหน้า ลงพื้นที่หาเสียง
ช่วยผู้สมัครนายก อบจ.บึงกาฬ หมายเลข 2 นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น และทีม สจ. เดินขอคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวบึง
กาฬ ที่ค้าขายอยู่บริเวณตลาดต้องชม ริมแม่น้ำโขง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวบึงกาฬ พร้อมขอถ่ายรูปเซลฟ่ี ที่
หน้าเทศบาลเมืองบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2463067 
  

https://delivery.adnuntius.com/c/29MPFu7IrXJolPKn-oqrOs3TAGWuxg4bBgTWj8xFgS0AAAAQCtjQz9kbGWD4nuZy3q6HaHB4N08_u__EUBGCa7jYKobzphpXbFCvW5_cyKfuFH1JyQs49Mrc4qsv93Qsx4owCHVGTU2j7_I6qyCzUhptWg9TIsREmzd9pcE9Ot8yGiEiDINCX4VD-Athk73FUb3OvrnESUM5XV_YYRCQWk3vzZvr-hVQHffHILQgAuAsdMGdSWFztX-JI736hJt-nLh-NxpFrtYH7vZ1G5g5RSrp4PnPok6NvOS5uU0FddsyC7NjaoDi_PvTDMfZFUvAtyaEqqaVHZHZh-TCWAjzLlRCuY26LWE?ct=2501&r=https%3A%2F%2Fm.ais.co.th%2F1WHbxKncO
https://delivery.adnuntius.com/c/29MPFu7IrXJolPKn-oqrOs3TAGWuxg4bBgTWj8xFgS0AAAAQCtjQz9kbGWD4nuZy3q6HaHB4N08_u__EUBGCa7jYKobzphpXbFCvW5_cyKfuFH1JyQs49Mrc4qsv93Qsx4owCHVGTU2j7_I6qyCzUhptWg9TIsREmzd9pcE9Ot8yGiEiDINCX4VD-Athk73FUb3OvrnESUM5XV_YYRCQWk3vzZvr-hVQHffHILQgAuAsdMGdSWFztX-JI736hJt-nLh-NxpFrtYH7vZ1G5g5RSrp4PnPok6NvOS5uU0FddsyC7NjaoDi_PvTDMfZFUvAtyaEqqaVHZHZh-TCWAjzLlRCuY26LWE?ct=2501&r=https%3A%2F%2Fm.ais.co.th%2F1WHbxKncO
https://www.matichon.co.th/region/news_2463067
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/665321.jpg
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29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:01 น. 

ท่านคิดว่าการเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศที่มีการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย จะมีผลต่อการออกไปใช้สิทธิหรือไม่ 
 

 

 

การเลือกตั้ง อบจ.76 จังหวัดทั่วประเทศจะมีขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค. แต่การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน มีค่อนข้างน้อย 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร คิดว่าจะมีผล ทำให้ประชาชนไปใช้สิทธิลงคะแนนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือไม่ 
1.มีผล 2. ไม่มีผล 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2463466 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2463466
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29 พ.ย. 2563 เวลา 10:37 
นิด้าโพลเผยคนเชียงใหม่ โคราช สงขลา ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครเป็นนายก อบจ. 
 

 
 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา เรื่อง "การเลือกตั้งนายก 
อบจ. เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา" 

เมื่อถามว่าหากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะลงคะแนนเสียงให้ใคร พบว่า 
ร้อยละ 38.24 ระบุ ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร รองลงมาร้อยละ 23.89 ระบุ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ร้อยละ 18.09 
ระบุ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ร้อยละ 5.04 ระบุ นายวินิจ จินใจ ร้อยละ 4.43 ระบุ ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

เมื่อถามว่าหากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะลงคะแนนเสียงให้ใคร 
พบว่า ร้อยละ 39.77 ระบุ ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร รองลงมาร้อยละ 22.59 ระบุ นายสำเริง แหยงกระโทก ร้อยละ 
13.84 ระบุ นางยลดา หวังศุภกิจโกศล ร้อยละ 10.04 ระบุ นายสาธิต ปิติวรา ร้อยละ 4.79 ระบุ นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมา
พงษ์ ร้อยละ 4.41 ระบุ ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

เมื่อถามว่าหากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จะลงคะแนนเสียงให้ใคร พบว่า 
ร้อยละ 39.26 ระบุ ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร ร้อยละ 21.57 ระบุ พันเอก (พิเศษ) สุชาติ จันทรโชติกุล ร้อยละ 
20.65 ระบุ นายไพเจน มากสุวรรณ์ ร้อยละ 5.01 ระบุ นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์ ร้อยละ 3.49 ระบุ ไม่ตอบ ร้อยละ 
2.73 ระบุ ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000122559 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/local/535050 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000122559
https://www.naewna.com/local/535050
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29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:58 น. 
"ทิพานัน"ย้อน"ธนาธร"กดรีโมทสั่งม็อบหยุด-ไม่หยุดได้ด้วยหรือ ติงย่ิงพูด ยิ่งเข้าตัว 
 

 
 

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึง
กรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เข้าร่วมชุมนุมบริเวณแยกบางนาเมื่อวานนี้และออกมาเรียกร้อง
ให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลาออกเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ แต่แม้พล.อ.ประยุทธ์จะลาออกก็ไม่ไดท้ำ
ให้การชุมนุมยุติลงและกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงเคลื่อนไหวตามข้อเรียกร้อง3 ข้อ ว่า ในเมื่อนายธนาธรตระหนักดีว่า แม้พล.อ.
ประยุทธ์ลาออกกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะยังไม่ยุติการชุมนุม แล้วนายธนาธรยังจะออกมาเรียกร้องเพื่ออะไรและเพื่อใคร ในทาง
กลับกันการแสดงความเห็นของนายธนาธรยิ่งเป็นการยืนยันว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่สมควรลาออก เพราะไม่ได้ประโยชน์
อะไรกับประเทศและประชาชนเลย กลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังไม่ยุติการเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม ตนอยากตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใด
นายธนาธรจึงทราบว่า กลุ่มผู้ชุมนุมจะยุติหรือไม่ และเมื่อไหร่ อย่างไร หรือแท้จริงแล้ว นายธนาธรเป็นคนกดรีโมทสั่ง
การกลุ่มผู้ชุมนุมใช่หรือไม 

"ขอแนะนำนายธนาธรให้หยุดแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานะพล.อ.ประยุทธ์จะดีกว่า เพราะยิ่งพูด ก็จะยิ่งเข้า
ตัวเอง ประชาชนที่ฟังอยู่จะเข้าใจได้ว่า นายธนาธรเป็นคนบงการม็อบ ให้เดินตามโพยที่ตนเองเขียนให้ จะยิ่งทำลาย
ความชอบธรรมของม็อบให้เสื่อมลงไปอีก" น.ส.ทิพานัน กล่าว 

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า นายธนาธรควรเอาเวลาไปหาคำตอบมาอธิบายว่า ทำไมป้ายหาเสียงของคณะก้าวหน้าใช้
รูปเป็ดยางสีเหลืองซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีข้อเรียกร้องและพฤติกรรมเข้าข่ายผิด
กฎหมาย นำมาหาเสียงเลือกตั้งส.อบจ.และนายกอบจ.ด้วยว่า คณะก้าวหน้าเกี่ยวพันกับม็อบอย่างไร จะปฏิเสธด้วย
เหตุผลใดว่าคณะก้าวหน้าไม่ได้สนับสนุนและอยู่เบื้องหลังม็อบ  เพราะแม้กระทั่งป้ายหาเสียงยังนำเอาสัญลักษณ์ของ
ม็อบมาใช้ ทำให้ประชาชนที่พบเห็นเข้าใจได้ว่าคณะก้าวหน้ามีความเกี่ยวข้อง สนับสนุน เป็นส่วนหนึ่งกับม็อบทางใด
ทางหนึ่ง 

อยากให้นายธนาธรและผู้สมัครตระหนักถึงกฎหมายที่มีอยู่ เช่น อาจเข้าข่ายประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
116 ที่บัญญัติว่า "ผู้ใดกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอ่ืนใดอัน มิใช่เป็นการกระทําภายในความ
มุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต  

(1) เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กําลังข่มขืนใจ หรือใช้กําลังประทุษร้าย 
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(2) เพื ่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื ่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อ ความไม่สงบขึ ้นใน
ราชอาณาจักร หรือ  

(3) เพ่ือให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี 
หรือแม้แต่ข้อกฎหมายตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามใน

การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 18 ที่ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของ กกต. ผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร 
ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติ 
เฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร  พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดื อนปีที่ผลิตไว้บริเวณท่ี
เห็นได้ชัดเจน เท่านั้น 

ดังนั้นการทำป้ายหาเสียงมีกฎหมายรองรับว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ และใครก็ตามที่บอก เขียน หรือทำวิธีอื่นๆ 
เพื่อให้กฎหมายเปลี่ยนแปลง ขัดขืนอำนาจรัฐ หรือทำให้คนจำนวนมากทำผิดกฎหมาย อาจเข้าข่ายมีความผิดตาม
กฎหมายตรงนี้ด้วย  นายธนาธรและพวกต้องคำนึงให้มากเพราะหากผิดขึ้นมาก็จะหาว่าโดนกลั่นแกล้ง โดนคุกคามอีก 
น.ส. ทิพานัน กล่าว 

 
อ้างอิง : shorturl.at/inqKP 
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29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:37 น. 
'ธนาธร' เปิดปราศรัยกลุ่มแรงงาน เชิญใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 

'ธนาธร' เปิดปราศรัยกลุ่มแรงงาน เชิญใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ปลุกพลังต่อสู้ทางการเมืองยกระดับสวัสดิการแรงงาน 
ชี้บทเรียนขบวนการแรงงานถูกอภิสิทธิ์ชนย่อยสลาย-ยกกรณี พ.ร.บ.แรงงานถูกนายกฯ ปัดตก -- ย้ำแรงงานไทย
ต้องร่วมสู้บนถนนการเมือง 
 ทีมสื่อคณะก้าวหน้า รายงานว่าเมื่อวันที่  28 พ.ย. 2563 ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาองค์กรลูกจ้าง
แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (สอยท.) ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ร่วมปราศรัยแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเรา” ในฐานะส่วนหนึ่งของการรณรงค์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่จะ
เกิดข้ึนในวันที่ 20 ธ.ค. นี้ 
 ชี้นโยบายคณะก้าวหน้าท้องถิ่นมุ่งสร้างสวัสดิการพื้นฐานสู่ทุกคน - สานต่ออุดมการณ์อนาคตใหม่ 
โดยตอนหนึ่ง นายธนาธร ระบุว่านี่เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบกว่าสิบปี นับจากปี 2555 มา คนส่วนใหญ่
อาจจะลืมไปแล้วว่าครั้งล่าสุดที่ไปเลือกมาคือเมื่อไหร่และไปเลือกใครมา เพื่อนแกนนำสหภาพแรงงานทุกคนในที่นี้ ถ้า
เข้าใจไม่ผิดน่าจะอยู่ในกลุ่มโรงงานสี่จังหวัดภาคตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สี่
จังหวัดภาคตะวันออกนี้น่าสนใจ การเมมืองท้องถิ่นถูกผูกขขาดโดยเพียงไม่กี่ตระกูลมาเป็นสิบๆปี โอกาสมาถึงแล้วที่เรา
จะเปลี่ยนแปลง 

หลายคนถามตนว่าแล้วการเลือกตั้งท้องถิ่นเกี่ยวอะไรกับชีวิตของเรา ไม่ทราบว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆมี
หน้าที่อะไรบ้าง จนหลายคนไม่สนใจ และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเพียงประมาณ 50% เท่านั้น หลายคนไม่เข้าใจว่าใน
ระดับจังหวัดจะเลือกไปทำอะไร 

แต่สิ่งที่นายก อบจ.ทำ ก็คือการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในระดับจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง
สาธารณะ การจัดการขยะ สุขอนามัย การศึกษา ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ใกล้ชืดกับชีวิตของพ่ีน้องประชาชนทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้
คณะก้าวหน้าจึงให้ความสำคัญกับการเมืองท้องถิ่นมาก และตัดสินใจส่งผู้สมัครในนามคณะก้าวหน้าถึง 42 จังหวัด และ
มีนโยบายที่มุ่งหวังให้เกิดสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานที่ดูแลทุกคนในพ้ืนที ่
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นโยบายของเราเน้นเรื่องความเท่าเทียม เน้นเรื่องสวัสดิการสังคม คือหลักคิดที่สานต่อมาจากหลักคิดของพรรคอนาคต
ใหม่ การเมืองที่ดีจะตอบสนองชีวิตของประชาชนได้ และต้องเริ่มจากรากฐาน ประชาธิปไตยในระดับชาติจะมั่นคง
แข็งแรงได้ ท้องถิ่นต้องแข็งแรง เศรษฐกิจของชาติจะเข้มแข็งได้ เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นต้องเข้มแข็งด้วย 

ด้วยการนี้ เราตั้งใจทำงานการเมืองท้องถิ่นบนหลักการสำคัญ 3 ข้อ เราแตกตัวมาจากพรรคอนาคตใหม่ และ
ยังคงหลักการเดิม นั่นคือ 1) การต่อสู้เพื่ออำนาจอธิปไตยของประชาชนและประชาธิปไตยในประเทศนี้ 2) ไม่ซื้อสิทธิซื้อ
เสียง 3) ไม่ทุจริตคอรัปชั่น นั่นคือส่งที่เราอยากทำ และด้วยหลักการสามข้อนี้ สร้างการเมืองที่มีคุณภาพ ทำให้
ประชาชนเห็นวาประชาธิปไตยกินได้จริง 

การเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ยังไม่ได้เป็นแค่เรื่องของท้องถิ่น แต่ยังเป็นการส่งเสียงถึงสถานารณ์การเมือง
ระดับชาติด้วย นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนกำลังส่งเสียงเรียกร้องประชาธิปไตย พวกเขาถูกข่มขู่คุกคาม ทำ
ให้ตกอยู่ภายใต้ความกลัว เราอยากให้ลูกหลานของเราเติบโตมาในสังคมแบบนี้หรือ? เรามีโอกาสที่จะใช้บัตรเลือกตั้ง
ของเราในทุกครั้ง ส่งเสียงของประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงให้บ้านเมืองดีขึ้น 

“ถ้าเราเลือกตั้งด้วยเจตจำนงที่เสรี ด้วยความกล้าหาญ ต่อสู้กับระบบอุปถัมภ์และการซื้อสิทธิซื้อเสียง อีกไม่เกิน 
10 ปีประเทศไทยเปลี่ยนแน่นอน ถ้าเราสร้างการเมืองที่มีคุณภาพขึ้นมาได้ ประเทศไทยเปลี่ยนแน่นอน และนี่คือสิ่งที่เรา
อยากจะทำ หลายคนไม่เชื่อว่าแนวคิดแบบนี้เป็นไปได้ แต่เราทำให้เห็นแล้วว่ามันเป็นไปได้จริงในการเลือกตั้งระดับชาติ
ที่ผ่านมา และเราจะทำให้เห็นอีก และถ้าเป็นไปได้ สี ่จังหวัดนี้ผมอยากให้เราชนะในทุกจัง หวัด เพราะผมเชื ่อว่า
สมุทรปราการดีกว่านี้ได้ ระยองน่าอยู่กว่านี้ได้ ชลบุรีดีกว่านี้ได้ ฉะเชิงเทราไปไกลกว่านี้ได้ ถ้าเราทำให้เป็นจริงได้ เราจะ
ทำให้ให้ประชาชนเห็นว่าประชาธิปไตยท่ีกินได้เป็นอย่างไร” นายธนาธรกล่าว 

ชี้บทเรียนขบวนการแรงงานถูกอภิสิทธิ์ชนย่อยสลาย-ยกกรณี พ.ร.บ.แรงงานถูกนายกฯ ปัดตก -- ย้ำแรงงาน
ไทยต้องร่วมสู้บนถนนการเมือง 

นายธนาธรยังกล่าวว่าสุดท้ายนี้ ตนอยากพูดถึงความสำคัญของขบวนการแรงงานกับการเมือง สำหรับตนแล้ว 
สิ่งหนึ่งที่ฝ่ายอนุรักษ์ประสบความสำเร็จมากที่สุดในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา คือการทำลายขบวนการแรงงานให้แบ่งแยก
ออกจากกัน ให้การต่อสู้เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเป็นเรื่องสถานประกอบการนั้นๆ ไม่ใช่เรื่องการเมือง 

นานมากแล้ว ที่ชนชั้นแรงงานไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวร่วมกันทั้งขบวนการเพ่ือผลประโยชน์ของชนชั้น และนี่คือ
สำเร็จของชนชั้นอภิสิทธิ์ชน บอกเราเสมอว่าแรงงานอย่าไปยุ่งกับการเมือง การเมืองเป็นเรื่องสกปรก แล้วเมื่อเราไม่ยุ่ง
กับการเมือง อภิสิทธิ์ชนก็ไม่ต้องแบ่งปันดอกผลของการพัฒนามาให้กับชนชั้นอื่น เอาดอกผลการพัฒนาไปได้อย่างเต็มที ่

ถ้าเรายังไม่ตระหนักเรื่องนี้ ขบวนการแรงงานจะอ่อนแอกว่านี้ สำหรับตนการเมืองเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์
อนาคตที่ดีกว่าให้กับคนยุคนี้และยุคหน้า จะเอาอีกหรือ สังคมที่คนรวยคนมีอำนาจทำอะไรก็ไม่เคยเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม ขณะที่คนจนไม่มีอำนาจทำอะไรก็ผิดกฎหมาย? จะเอาอย่างนี้ต่อไปหรือ เศรษฐกิจที่ถูกผูกขาด เหล้าเบียร์ 
พลังงาน คนเล็กคนน้อยอยากทำมาหากินไม่มีช่องทางที่จะเติบโต? 

พ.ร.บ.แรงงานที่เพ่ิงถูกปัดตกจากสภาโดยนายกรัฐมนตรี เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราเสียใจมาก มันมาจากประชาชน 
อย่างน้อยควรจะให้สภาผู้แทนราษฎรได้หารือกัน หากเราไปดูสวัสดิการของประเทศที่ก้าวหน้าทั้งหมด มันล้วนมาจาก
การเรียกร้องของสหภาพแรงงานที่ต่อสู้เพ่ือให้ได้มา อย่าไปเชื่อว่าแรงงานไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะการเมืองเป็น
เรื่องสกปรก ถ้าเราไม่ยุ่ง ไม่มีทางที่เรื่องของสวัสดิการอย่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะผ่านได้เลย ถ้าเขาเกรงใจแรงงานมากพอ 
พ.ร.บ.ฉบับนี้ต้องผ่านสภาไปแล้ว 
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“ดังนั้น ใช้บัตรเลือกตั้งของเรา ใช้สทธิของเราในฐานะประชาชน สิทธิพลเมือง ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์บนนถนน ต่อข้อ
เรียกร้องเพ่ือเสรีภาพ-ประชาธิปไตย ต่อข้อเรียกร้องเพ่ือสวัสดิการที่ก้าวหน้ามากกว่านี้ ให้มันได้ถูกใช้ในสภา ในทุกการ
เลือกตั้ง ไม่ว่าจะระดับชาติ ระดับจังหวัด เทศบาล ตำบล ส่งเสียงของคนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงออกมา ว่าเรา
จะไม่ทนกับประเทศแบบนี้อีกแล้ว เรามีภาษีอีกมากมายที่ถูกเอาไปใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่ม
ทุนที่ผูกขาด เราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนจะเกิดขึ้นได้มีอยู่ทางเดียว คือการใช้สิทธิพลเมืองของเรา 
ไม่ว่าจะผ่านบัตรเลือกตั้งหรือการรณรงค์บนท้องถนน” นายธนาธรกล่าวทิ้งท้าย 
 
อ้างอิง : https://prachatai.com/journal/2020/11/90608 
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28 พฤศจิกายน 2563  
ส.ส.พรรคเพื่อไทย เชื่อรัฐธรรมนูญใหม่แล้วเสร็จไม่เกินปี 64 - เร่ง ส.ส.ร.เขียนกฎหมายกรอบ 150 วัน ได้ฉบับใหม่ 
กลางปี 65 เปิดศึกเลือกตั้ง 
 

 
 
สมคิด เชื ้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื ่อไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม เปิดเผยว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคฝ่ายค้านจะเร่งรัดประชุมให้อยู่ใน
กรอบ 45 วัน จะไม่มีการขยายระยะเวลาพิจารณา ก่อนที่จะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาในวาระที่ 2 ช่วงเดือนมกราคม 
ปี 2564 จากนั้นจะนำเข้าสู่วาระที่ 3 ในอีก 15 วันตามวาระของสภา 
ส่วนการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร.นั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสภา เชื่อว่าทุกคนจะเร่งรัดในการ
พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมอย่างรวดเร็วเพราะเป็นไปตามความต้องการของพี่น้อง
ประชาชน ไม่ควรที่จะสร้างเงื่อนไขเพ่ือทำให้การแก้ไขเนิ่นนานออกไป  
สมคิด กล่าวด้วยว่า เชื่อว่าเมื่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมผ่านวาระ 3 ไปแล้วปัญหาทางการ
เมืองและการชุมนุมของกลุ่มมวลชนจะเบาบางลง เพราะประชาชนจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาก
ขึ้น ส่วนร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะได้ดังใจของประชาชนหรือไม่นั้น ต้องไปว่ากันในส่วนของส.ส.ร. 
“สำหรับกรอบระยะเวลาในการพิจารณา ที่ฝ่ายรัฐบาลจะใช้เวลา 240 วันแต่ฝ่ายค้านมองว่า 120 วันก็น่าจะพอ ดังนั้น
คงจะมีการหารือกัน เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมน่าจะประมาณ 150 วันน่าจะเหมาะสม ส่วนระยะเวลาในการเขียน
รัฐธรรมนูญคาดว่าจะแล้วภายในปี 2564 หรือช้าสุดก็ไม่น่าจะเกินต้นปี 2565 หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการบังคับใช้
ซึ่งคาดว่าการเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญใหม่จะเกิดขึ้นก่อนกลางปี 2565 อย่างแน่นอน" สมคิด กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.voicetv.co.th/read/K6Dq4mNK5 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://khao24h.net/share/news-53-1-
e2188e289853a22a12218cd9c9517095?utm_source=app&utm_campaign=client_share 
  

https://www.voicetv.co.th/read/K6Dq4mNK5
https://khao24h.net/share/news-53-1-e2188e289853a22a12218cd9c9517095?utm_source=app&utm_campaign=client_share
https://khao24h.net/share/news-53-1-e2188e289853a22a12218cd9c9517095?utm_source=app&utm_campaign=client_share
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28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:23 น. 
 “จอน อ๊ึงภากรณ์” ตอบรับกมธ.แก้รธน. ร่วมแจงเนื้อหา ร่างฉบับประชาชน 
 

 
 
“ยิ่งชีพ” เผย “จอน อึ๊งภากรณ์” ไปคุยกมธ. ในนามไอลอว์ แจงเนื้อหาร่างแก้ไขรธน. ฉบับประชาชน  

ตามที่ นายดิเรกฤทธิ ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 
แก้รัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า กมธ.จะเชิญตัวแทนโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฏหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ ในฐานะผู้
เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน เพ่ือขอข้อมูลและความเห็นประกอบการพิจารณาของกมธ.นั้น 
ย้อนอ่าน : กมธ.แก้รัฐธรรมนูญจ่อเชิญ ไอลอว์-กก.ชุดมีชัยให้ข้อมูล 
ย้อนอ่าน : เสรี ชี้ กมธ.จ่อเชิญไอลอว์ ร่วมวงแก้รธน. เป็นการรับฟัง ถ้าไม่มาก็เป็นสิทธิ ไม่บังคับ 

วันนี ้ (28 พ.ย.) นายยิ ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู ้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื ่อกฎหมายประชาชน ( iLaw) 
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทางคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม 
จะเชิญทางไอลอว์เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นว่า ทางไอลอว์จะเข้าร่วมพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นด้วย โดยนายจอน  
อึ๊งภากรณ์ ผู้ก่อตั้งไอลอว์จะเป็นคนไปพูดคุยกับทางกมธ. ซึ่งตนไม่ได้ไป ทั้งนี้จะเป็นการไปนำเสนอโมเดลว่า ในร่างที่
เสนอไปมีอะไรบ้าง เพราะหลักการใหญ่ๆ ที่ทางไอลอว์เสนอไปไม่ผ่านมติที่ประชุมก็ถือว่าถูกปัดตกแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2462450 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2462112
https://www.matichon.co.th/politics/news_2462371
https://www.matichon.co.th/politics/news_2462450
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%8C-2.jpg
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28 พ.ย. 63 
เสวนา 'รัฐธรรมนูญใหม่สู ่ร ัฐสวัสดิการ ' ชี ้ทางออกพาประเทศพ้นจากความเหลื ่อมล้ำ แนะบริหารจัดสรร
งบประมาณอย่างเหมาะสม หาช่องทางภาษีใหม่ อุดหนุนสวัสดิการ เชื่อเป็นไปได้จริง 
 

 
 

วันที่ 28 พ.ย. ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จัดมหกรรม 
"รัฐธรรมนูญใหม่สู่รัฐสวัสดิการ: ประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญ รัฐสวัสดิการ” โดยมีการเสวนาหัวข้อ “ความเป็นไปได้ของ
การจัดสรรงบประมาณในประเทศเพ่ือจัดทำรัฐสวัสดิการ” 

นิมิตร์ เทียนอุดม เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ กล่าวว่า รัฐบาลประยุทธ์ มีความฉลาดอยู่นิดหนึ่ง ที่ยัง
ไม่ทิ้งข้อเสนอเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุ ไม่ได้ตัดทิ้งร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติของภาคประชาชน เรื่องนี้กรรมาธิการ
สวัสดิการและสังคม ให้ความสนใจ อย่างไรก็ตามทางกฤษฎีกาได้แนะนำต่อรัฐบาลว่าถ้าต้องทำเรื่องนี้ให้ รัฐดำเนินการ
แก้ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุแทน โดยให้มีการเปลี่ยนมาเป็น พ.ร.บ.ผู้สูงอายุและบำนาญแห่งชาติ ภาคประชาชนคงต้องยอมแลก
เพื่อให้เรามีสวัสดิการ โดยยืนยันว่าร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุและบำนาญฯ ต้องมีสาระสำคัญ 3 เรื่องคือ การมีบำนาญถ้วน
หน้า พอเพียง และสม่ำเสมอ ทุกเดือน 

นอกจากนี้ ขอประชาชนเฝ้าติดตามการพิจารณา พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการผู้อายุอย่างใกล้ชิด และ ช่วย
จดชื่อ ส.ส.ที่อภิปรายไม่เห็นด้วย แต่ส่วนตัวเชื่อว่า ส.ส.ทุกคนจะสนับสนุน 
ขอจ่ายสัดส่วนประชาชน = ราชการ 

เดชรัตน สุขกำเนิด นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า คำว่ารัฐสวัสดิการไม่ได้ครอบคลุมแค่เงิน 3,000 บาทต่อเดือน 
พื้นฐานบำนาญแห่งชาตินั้นเป็นหัวใจสำคัญที่ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น แต่หมายถึงทุกคน ที่ผ่านมามีคน
ถามว่าจะเอาเงินมาจากไหน ต้องชี้แจงว่าวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงค่อนข้างสูง และถ้า เทียบ
กับประเทศที่มีเศรษฐกิจสถานะในระดับเดียวกัน เช่น เวียดนามซึ่งจากข้อมูลจากธนาคารโลกพบว่าประเทศไทยจ่าย
สวัสดิการคิดเป็น 3.7% ของจีดีพี ขณะที่เวียดนามจ่ายอยู่ที่ 6% ดังนั้นประเทศไทยไม่ได้จ่ายมากกว่า แต่ที่ผ่านมาส่วน
ใหญ่จะอยู่ที่กลุ่มข้าราชการ  

ดังนั้นข้อเสนอคือ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบอุดหนุนให้กับประชนทั่วไป กับข้าราชการ ปี 2565 ในอัตราส่วน 1 
: 1 ข้าราชการได้เท่าไหร่ ประชาชนได้เท่านั้น และเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ชัดเจนในปีต่อๆ ไป พร้อมขอเสนอเปลี่ยนหมวด
สวัสดิการประชาชนโดยตรง โดยรวมสวัสดิการที่ถูกแบ่งการดูแลออกไปอยู่ในหน่วยงานต่างๆ นั้นให้มาอยู่รวมกัน อาทิ 
การรักษาพยาบาล เบี้ยผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเด็ก เป็นต้น แล้วทำการจัดสรรงบประมาณโดยตรง  
 
พิธา เชื่อรัฐสวัสดิการเกิดได้จริง 

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐสวัสดิการ คือ การที่รัฐบริหารจัดการทรัพยากร
ของประเทศให้มีรายได้อย่างถ้วนหน้า และการให้บริการทางสาธารณะ ซึ่งยืนยันว่า รัฐสวัสดิการเกิดข้ึนได้จริง เช่น ร่าง
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พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บำนาญแห่งชาติ ที่วางกรอบวงเงินไว้ที่ 3,000 บาท ต่อเดือน เทียบเท่า 'เส้นความยากจน' ซึ่ง
ไม่ใช่ประชานิยมแต่เป็นสิทธิของคนวัยชราที่ต้องมีความยั่งยืน ตนจึงคิดล่วงหน้า 20 ปี เฉลี่ยต้องมีงบประมาณเพ่ิมขึ้น 5 
แสนล้านบาท เพราะเราอยู่ในสังคมสูงวัยแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ 1 ใน 5 ของประชากรไทยจะเป็นผู้สูงอายุ โดยแหล่งรายได้
ที่ทำให้สวัสดิการเบี้ยบำนาญเป็นไปได้จะมีความผูกพันในระยะยาว และมีความจำเป็นต้องหาแหล่งภาษีใหม่ พร้อมทั้ง
เสนอให้ปรับลดงบประมาณกองทัพ ให้เหลือ 1% เพ่ือนำมาสนับสนุนในรัฐสวัสดิการ  
 
แก้รัฐธรรมนูญ เปลี่ยนความสงเคราะห์เป็นสวัสดิการ 

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวตอนหนึ่งว่า การไปสู่รัฐสวัสดิการมีความยากและความท้า
ทาย เพราะการปกครองเราถือรัฐธรรมนูญนิยม คือรัฐธรรมนูญต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่ เรา
ต้องยอมรับว่าเมื่อเราเป็นรัฐธรรมนูญนิยมย่อมมีการแย่งชิงอำนาจ แย่งผลประโยชน์ผ่านรัฐธรรมนูญ ประเทศไทย
วนเวียนอยู่ในวงจรรัฐ 4 วงจร คือ รัฐประหาร รัฐธรรมนูญ รัฐสภา และรัฐบาล แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีรัฐอิสระด้วย 
คือ องค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากประชาชน แต่มีอำนาจมากจนตรวจสอบไม่ได้ คอยจัดการ
ตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนพรรคอนาคตใหม่ก็ถูกจัดการให้สาบสูญไป 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นเรื่องการสงเคราะห์ทั้งหมดซึ่งไม่มีสิทธิเสมอกันเลย เช่น ผู้สูงอายุต้องเป็นผู้ยากไร้ต้องไป
พิสูจน์ความจน ไปทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยให้ข้าราชการตรวจสอบ ดังนั้น เมื่อดูในรัฐธรรมนูญไม่มีเลยเรื่องรัฐ
สวัสดิการแต่เป็นเรื่องสงเคราะห์ทั้งหมด และพอดูเรื่องบประมาณแทบไม่มีทางออกในเรื่องนี้ เนื่องจากงบประมาณต้อง
นำไปจัดการเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ไม่มีเรื่องรัฐสวัสดิการ โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศที่ไปเอามรดกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาปฏิบัติ 

ทั้งนี้ ถ้าไม่มีรัฐสวัสดิการเราไม่มีทางพ้นจากความเหลื่อมล้ำ พ้นจากความยากจนได้ วิธีแก้ความเหลื่อมล้ำไม่
ต้องแก้อะไรมากแค่สร้างรัฐสวัสดิการ ไม่ว่าจะรวยหรือจนก็ต้องได้รับเหมือนกันเขียนในรัฐธรรมนูญให้คนมีสิทธิเท่ากัน 
ถ้าเราเริ่มที่รัฐสวัสดิการอย่างน้อยเราจะพาประเทศไปข้างหน้าได้ 
 
อ้างอิง : https://www.voicetv.co.th/read/RkuOJDmei 
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