
 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

1 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กกต.ติวเข้มรับมือเลือกตั้ง 9 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ ผู้สมัคร ส.อบจ.ราชบุรี เคาะประตูบ้านหาเสียง 10 
2 มติชนออนไลน์ ปชป. ลุยเลือกตั้งท้องถิ่น กทม. เตรียมรับสมัครออนไลน์ เปิดโอกาส ปชช.

อุดมการณ์เดียวกัน 
11 

3 แนวหน้าออนไลน์ ชิงด านาย กอบจ.‘บุรีรัมย์’ ข้นคลั่ก ‘ทนายอ๋ัน’แนะ กกต.จัด‘ดีเบต’ประชนั

วิสัยทัศน์ 

13 

4 มติชนออนไลน์ ‘หมอแหยง’ ผู้สมัครนายก อบจ.โคราช ปูดแบงก์ 500 สะพัด จ้างมาฟังปราศรัย 14 

5 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "อ านวย"มั่นใจชาวปากน้ าไว้วางใจเลือกเป็นนายก อบจ. 16 

6 แนวหน้าออนไลน์ ผู้สมัครนายก-ส.อบจ.กาฬสินธุ์ ชูผลักดัน รพ.โรงพยาบาลศูนย์ฯ 17 

7 มติชนออนไลน์ ‘ช่อ’ ลุยบึงกาฬ ช่วยผู้สมัคร อบจ.หาเสียง 18 

8 แนวหน้าออนไลน์ ‘ตู่ นันทิดา-อ านวย’ลงพ้ืนที่โกยเสียง ศึกเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรปราการ 19 

9 เดลินิวส์ออนไลน์ 'วิสฤษดิ์'ชูสร้างพ้ืนที่สาธารณะ-ขนส่งชุบชีวิตชีวา'ยโสธร' 21 

10 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "สมชาย"ช่วยผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ชูนโยบายท าได้จริง 22 
11 แนวหน้าออนไลน์ ‘อดีตนายกเล็กบ้านบางม่วง’ลุยขอคะแนนชิง ‘ส.อบจ.นนทบุรี’ 23 
12 แนวหน้าออนไลน์ สีสันยะลา! ‘โก๋บัง’ดึงกลุ่ม‘เวสป้า’ร่วมหาเสียง ชิงเก้าอ้ี ส.อบจ. 24 
13 มติชนออนไลน์ โค้งสุดท้าย “บิ๊กแจ๊ส”ช่วยลูกทีมลุยหาเสียง 25 
14 แนวหน้าออนไลน์ ‘พลังใหม’่ งัดผลงาน มั่นใจรักษาแชมป์ สนาม อบจ.กาญจน์ 26 
15 แนวหน้าออนไลน์ ผู้สมัคร‘นายก อบจ.กาฬสินธุ์’ โวยถูกกลุ่มการเมืองใส่ร้าย แจ้ง กกต.

สอบเช็คบิล 
27 

16 มติชนออนไลน์ “เทพไท” ไม่เห็นด้วยปมท าลายป้าย ชี้เป็นการขัดขวางการหาเสียง 
อบจ. พร้อมชวน ปชช. ออกมาใช้สิทธิ 

28 

17 แนวหน้าออนไลน์ 'ช่อ' เตรียมด าเนินคดีผู้ขัดขวางการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น 29 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
18 เดลินิวส์ออนไลน์ "วรชัย" ซัด "จตุพร" อย่าหาเสียงใส่ร้ายป้ายสี 30 
19 มติชนออนไลน์ ศาล รธน.นัดชี้ชะตา “บิ๊กตู่” พุธนี้ ลงมติเช้า ก่อนนั่งบัลลังก์อ่านค า

วินิจฉัยบ่าย 3 
31 

20 Nation TV ออนไลน์ "วิรัช" จ่อคุยพรรคร่วมฯ ปมศาล รธน.วินิจฉัยบ้านพักทหาร เชื่อไม่
ต้องมีนายกฯส ารอง 

33 

21 แนวหน้าออนไลน์ 'ราเมศ'ติงอย่าชุมนุมข่มขู่-คุกคาม-กดดันศาล รธน. เหน็บความคิด 
ไม่มีพัฒนา 

34 

22 INN ออนไลน์ ปชป.รอวิปรัฐบาลเคาะคกก.สมานฉันท์วันนี้ก่อนคัดเลือกตัวบุคคล 35 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ เลือกตั้ง อบจ.ครั้งแรก รอบ 6 ปี กกต.ไร้หนักใจ ฟันธง "ธนาธร" ช่วยหา

เสียงได ้

36 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ เลือกตั้งท้องถิ่นวัดฝีมือ กกต. 39 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ ชูนโยบายพัฒนาจังหวัดแบบจับต้องได้ 42 
4 คมชัดลึกออนไลน์ อบจ.เป็นเหตุ 'ตู่' ชน 'เจ๊แดง' 44 
5 คมชัดลึกออนไลน์ ศึกสาคร ลูก 'เฮียม้อ' อ่วม เจอ พท.-ก้าวหน้า 46 
6 คมชัดลึกออนไลน์ อบจ.อ าพราง พรรครัฐบาล ไม่เปิดหน้าชก 48 
7 แนวหน้าออนไลน์ ‘น้องโอ๋’อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย์ ‘กลุ่มเพ่ือนเนวิน’ ลุยหาเสียงรับฟัง

ปัญหาพัฒนาบ้านเมือง 
50 

8 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

“ธนาธร-ก้าวหน้า” ล้มบ้านใหญ่ไม่หมู ใครคอนเน็กชั่นปึ้ก คนนั้นชนะ 52 

9 ไทยรัฐออนไลน์ จะเลือก ส.ส.ร.มาท าอะไร 55 
10 มติชนออนไลน์ สถานะ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลักษณะ อันสถิต และสถาพร 56 
11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เปิดข้อชี้แจง “บิ๊กแดง-บิ๊กบี”้ปมบ้านพักทหาร  

จับสัญญาณ“ประยุทธ์”ได้ไปต่อสูงลิบ 
57 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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ติวเข้ม : ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจติดตามการเตรียมการเลือกตัง้นายก อบจ. และ ส.อบจ. ที่ 
จ.อุทัยธานี พร้อมมอบแนวทางด าเนินการแก่พนักงาน สนง.กกต.อุทัยธานี ให้ประสานความร่วมมือกับ อบจ.อุทัยธานี 
อย่างใกล้ชิด 
 
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจติดตามการเตรียมการเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ.อุทัยธาน ี
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กิจกรรมรอบรั้ว
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วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์  
นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 

ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานในพิธีเปิด 
การอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชั่นใหม่ รุ่นที่ 2 โดยมี พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมรับการอบรม ระว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุม 
202 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีเปดิ 

การอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชั่นใหม่ รุ่นที่ 2 
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ข่าวอ้างอิง 
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อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.31 น. 

ผู้สมัคร ส.อบจ.ราชบุรี เคาะประตูบ้านหาเสียง 
ดร.ดุจตะวัน วิไลวงษ์ (อุ้ม) เบอร์ 3 ผู้สมัครชิงต าแหน่ง ส.อบจ.ราชบุรี เขต 7 อ.เมืองราชบุรี  
ในนามกลุ่มพัฒนาราชบุรี 
 

 
 
 
 
 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ดุจตะวัน วิไลวงษ์ (อุ้ม) เบอร์ 3 ผู้สมัครชิงต าแหน่ง ส.อบจ.ราชบุรี เขต 7 

อ.เมืองราชบุรี ในนามกลุ่มพัฒนาราชบุรี ได้ลงพื้นที่แนะน าตัว พร้อมชูสโลแกน “เราจะขับเคลื่อนราชบุรี ไปด้วยกัน” ใน
พ้ืนที่เขตตลาดเทศบาลเมืองราชบุรี ผู้สมัคร ส.อบจ.ราชบุรี พร้อมทั้งทีมงานออกเดินหาเสียงแบบเคาะประตูบ้าน  เข้าถึง
ชาวบ้านแบบใกล้ชิดพร้อมทั้งพ่อค้าแม่ค้าในตลาดให้การต้อนรับอย่างดี ซึ่งเรียกเก็บคะแนนเสียงและได้รับความสนใจ
จากชาวบ้านในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากการหาเสียงท าให้ได้ใกล้ชิดชาวบ้าน สามารถท าความเข้าใจ ชี้แจงนโยบาย
ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างด ี

ส าหรับ ดร.ดุจตะวัน วิไลวงษ์ (อุ้ม) เป็นชาว จ.ราชบุรี โดยก าเนิด จบปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง และปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา ม.เกษตรศาสตร์ เกียรตินิยม จบปริญญาโท บริหารจัดการภาครัฐและเอกชน ม.
ศิลปากร และปริญญาโท วิศวกรรมโยธา ม.เกษตรศาสตร์ จบปริญญาเอกวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธา ม.
เกษตรศาสตร์ ประวัติการท างานเคยด ารงต าแหน่ง ส.ท.เมืองราชบุรีมา 8 ปี เคยด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบโครงการกล้องวงจรปิดมูลค่าราคาถึง 30 ล้านบาท และเลขาคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบการก่อสร้าง
โครงการต่าง ๆ ในเขตเทศบาล มีนโยบาย เน้นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เช่น ปัญหาน้ าเน่าเสีย มีแนวทางการหาเสียง เน้นการเดินเคาะประตูบ้าน เพ่ือใกล้ชิด
ประชาชน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/809716 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/regional/809716
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วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2563 - 12:52 น. 

ปชป. ลุยเลือกตั้งท้องถิ่น กทม. เตรียมรับสมัครออนไลน์ เปิดโอกาส ปชช.อุดมการณ์เดียวกัน 
 

 
 
ปชป.ลุยเลือกตั้งท้องถิ่นกทม. เตรียมเปิดรับสมัคร ส.ก.-ส.ข. อาสาสมัคร แบบออนไลน์ เปิดโอกาสให้ปชช.
อุดมการณ์เดียวกัน เริ่ม 1 ธ.ค.- 15 ม.ค. 64 

เมื่อเวลา 11.10 น.วันที่ 29 พฤศจิกายน ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กทม.พร้อมด้วย  นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รอง
โฆษกพรรคและเลขาคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  กทม.แถลงถึงความพร้อมการเลือกตั้ งท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร โดยนายองอาจ กล่าวว่า พรรคปชป.เห็นถึงความส าคัญของการท างานระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นการ
ท างานระดับฐานรากที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ทั้งนี้ การท างานในระดับท้องถิ่น มีด้วยกัน 3 ส่วน โดยส่วนแรก การท างานระดับท้องถิ่นโดยผ่านการ
เลือกตั้งท้องถิ่น คือ การสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส่วนที่สอง ส่งเสริมการกระจายอ านาจ กระจาย
โอกาส กระจายงบประมาณ กระจายรายได้ ให้กับประชาชน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการลดอ านาจรัฐเพ่ิมอ านาจ
ประชาชน เป็นเป้าหมายส าคัญของการกระจายอ านาจ ส่วนที่สาม การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะสามารถ
เลือกคนของท้องถิ่นมาท างานพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง 

นายองอาจ กล่าวต่อว่า ภาพรวมของประเทศขณะนี้ ก าลังมีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ งนายกและสมาชิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม ส าหรับกรุงเทพมหานคร (กทม.) 
ปชป.ได้เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท่องถิ่น มาตามล าดับ โดยความพร้อมที่ส าคัญของการเตรียมการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น มีด้วยกัน 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือการเตรียมความพร้อมด้านนโยบายกรุงเทพมหานคร เราพยายามสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้เข้ามามีส่วนในการก าหนดนโยบายโดยจัดกิจกรรมระดมสมอง เพ่ือสร้างกรุงเทพที่
ทันสมัย ผ่านการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการโมเดิร์นแบงคอก ดังนั้น เราพยายามสร้างการมี ส่วนร่วม
เพ่ือให้ประชาชนได้มามีส่วนก าหนดนโยบายและแก้ไขปัญหา 

นายองอาจ กล่าวอีกว่า ส่วนที่สองที่เป็นส่วนของบุคคลากรที่จะท างานระดับท้องถิ่น โดยบุคลากรที่จะท างาน
ผ่านการเลือกตั้งท้องถิ่นในกทม.มีหลายระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ว่ากทม. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/S__14344223132132.jpg
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และสมาชิกสภาเขต ทั้งนี้ การที่เราจะมีบุคลากรเหล่านี้ได้ ที่ผ่านมาเราจะเปิดรับสมัครหรือว่ามีผู้สนใจมาสมัครรับ
เลือกตั้งกับพรรคเราตามช่องทางต่างๆ ก็เป็นเรื่องปกติของกาาสมัครรับเลือกตั้งทุกครั้ง แต่ในครั้งนี้พรรคเห็นว่าเพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น และเปิดให้ประชาชนที่สนใจท างานระดับท้องถิ่น มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 
พรรคปชป. จึงได้เปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสก.และสข.รวมทั้งรับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครที่จะ
ท างานในพ้ืนที่ต่างๆ ของกทม.โดยผู้ที่สนใจ พรรคปชป.เปิดโอกาสให้สามารถสมัครผ่านออนไลน์ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก
พ ร ร ค ป ร ะ ช า ธิ ปั ต ย์  Democrat Party, Thailand พ ร ร ค ป ร ะ ช า ธิ ปั ต ย์  ห รื อ ผ่ า น ท า ง
เว็บไซต์ www.democrat.or.th หรือผ่านทาง Google แพลตฟอร์ม https://bit.ly/2VeZEZu โดยจะเริ่มรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 หลังจากนั้นจะเป็นกระบวนการภายในของพรรค ที่จะท า
การสรรหาผู้สมัครที่มีศักยภาพ และมีแนวคิดในการท างานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของพรรคต่อไป 
 
อ้างอิง  : https://www.matichon.co.th/politics/news_2463768 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000122587 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.prachachat.net/politics/news-564507 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/535146 
ข่าวที่เกีย่วข้อง : https://siamrath.co.th/n/200742 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.democrat.or.th/
https://bit.ly/2VeZEZu
https://www.matichon.co.th/politics/news_2463768
https://mgronline.com/politics/detail/9630000122587
https://www.prachachat.net/politics/news-564507
https://www.naewna.com/politic/535146
https://siamrath.co.th/n/200742
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วันอาทิตย์ ท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 15.06 น. 

ชิงด านาย กอบจ.‘บุรีรัมย’์ข้นคลั่ก ‘ทนายอั๋น’แนะ กกต.จัด‘ดีเบต’ประชันวิสัยทัศน์ 
 

 
 

29 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก 
อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) บุรีรัมย์ ทั้ง 42 เขต ใน 23 อ าเภอ ว่า มีความเข้มข้นขึ้น 
โดยผู้สมัครนายก อบจ. และ ส.อบจ.บุรีรัมย์ สังกัดกลุ่ม “เพ่ือนเนวิน” ส่งผู้สมัครนายก อบจ. และ ส.อบจ. ครบทั้ง 42 
เขต ขณะที่กลุ่มคณะก้าวหน้าที่บุรีรัมย์ ส่งเพียงผู้สมัครสมาชิก ส.อบจ.บุรีรัมย์ 14 เขต และยังมีผู้สมัครกลุ่มอิสระ ทั้ง
นายก อบจ. และ ส.อบจ. ซึ่งผู้สมัครแต่ละคนต่างติดป้ายหาเสียงตามถนนสายหลักและถนนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง ๆ ใน
เขตพ้ืนที่เลือกตั้งของตนเอง พร้อมลงพบปะพ่ีน้องประชาชนขอคะแนนเสียง 

ด้านนายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ “ทนายอ๋ัน” อดีตผู้สมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ เขต 3 พรรคอนาคตใหม่ และผู้สมัครนายก 
อบจ.บุรีรัมย์ หมายเลข 4 ได้ออกมาเรียกร้องให้ กกต.จัดดีเบต ประชันวิสัยทัศน์ระหว่างผู้สมัครนายก อบจ. เพ่ือให้
ประชาชนได้เห็นถึงมุมมองและแนวทางบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการตัดสินใจเลือกนายก อบจ.ครั้งนี้ 

“การจัดดีเบตระหว่างผู้สมัครนายก อบจ.เป็นเรื่องที่ดี จึงอยากเรียกร้องให้ กกต. ได้จัดเวทีให้ผู้สมัครนายก อบจ. 
ได้แสดงวิสัยทัศน์ เพราะนอกจากจะเป็นส่วนประกอบการพิจารณาเลือกผู้สมัครของพ่ีน้องประชาชนแล้ว ยังเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการเมืองในบุรีรัมย์ อีกทั้งจะท าให้กระแสการเลือกตั้งในบุรีรัมย์เป็นที่สนใจของคนทั้ง
ประเทศอีกด้วย” นายภัทรพงศ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/535102 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/local/535204 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/local/535102
https://www.naewna.com/local/535204
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วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2563 - 15:50 น. 

 ‘หมอแหยง’ ผู้สมัครนายก อบจ.โคราช ปูดแบงก์ 500 สะพดั จ้างมาฟังปราศรัย 
 

 
 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ศูนย์ประสานงานการพัฒนาโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา “หมอ
แหยง “ นายแพทย์ส าเริง แหยงกระโทก อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา และอดีตผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจ ากระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ.นครราชสีมา หมายเลข 3 และหัวหน้า “กลุ่ม
รักษ์โคราช” เปิดเผยว่า จากการลงพ้ืนที่พบปะประชาชน เพ่ือประชาสัมพันธ์ แนะน าตัวและชี้แจงนโยบายการเมืองสี
ขาวและการจัดตั้งสภาประชาชน ตอบโจทย์การปฏิรูปและป้องปรามการทุจริตงบประมาณปีละ 4,000 ล้านบาท ต้อง
บริสุทธิ์โปร่งใสและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนน าเสนอปัญหาความต้องการในพ้ืนที่ในกรอบงบประมาณอ าเภอขนาดเล็ก 
30 ล้านบาท อ าเภอขนาดกลาง 40 ล้านบาท อ าเภอขนาดใหญ่ 50 ล้านบาท และอ าเภอขนาดใหญ่พิเศษ 100 ล้านบาท 
และสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้จัดสรรงบลงสู่พื้นที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

“ถ้าพ่ีน้องประชาชนเห็นชอบและยึดตามนโยบายต้องการเห็นมิติใหม่ของการเมืองสีขาว ตนก็ได้กลับเข้ามา
บริหาร อบจ. อีกครั้ง หากเปลี่ยนใจที่เกิดจากปัจจัยตามที่ประชาชนหลายอ าเภอระบุมีการแจกเงินให้ผู้สนับสนุน ระดับ
หัวหน้า 5,000 บาท ผู้ประสานงาน 3,000 บาท และประชาชน 500 บาท จนสะพัดทั้งต าบล เพ่ือระดมมวลชนมาฟัง
การปราศรัยแต่ชาวบ้านไม่ต้องการเป็นพยานจึงมาแจ้งให้ตนรับทราบและการใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหา “หมอแหยง” ถูก 
กกต.ตัดสิทธิเป็นผู้สมัคร “หมอแหยง” ถอดใจหรือโดนซื้อตัว และทุจริตงบจัดสร้างหอดูดาว อบจ.   ปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ ขอให้ กกต. ช่วยสอดส่องดูแลให้ทั่วถึงด้วย แต่ตนไม่หวั่นไหวพร้อมเดินหน้าสู้ เพ่ือก าจัดสภาผู้รับเหมากินเงิน
ทอน โดยใช้สภาประชาชนแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จ เพ่ืออนาคตที่ดีของชาวโคราช” นายแพทย์ส าเริง กล่าว 

ด้าน พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด (ผอ.
สนง.กกต.จ.) นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ว่า ความคืบหน้าการร้องกล่าวหา น.พ.ส าเริงมีคุณสมบัติต้องห้ามการเป็น
ผู้สมัครนายก อบจ. เนื่องจากยังไม่ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กระบวนการทั้งหมดเป็นไปตาม 

 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%87.jpg
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พยาน หลักฐานที่ปรากฏรอ กกต.กลาง วินิจฉัยชี้ขาดก าหนดก่อนวันหย่อนบัตรเลือกตั้ง ส่วนเรื่องร้องการแจก
เงินยังไม่มีการร้องเข้ามาแต่อย่างใด และกรณีผู้สมัครนายก หมายเลข 3 ระบุพฤติการณ์แจกเงินให้มาฟังการปราศรัย 
กกต.มิได้นิ่งนอนใจได้ด าเนินการคู่ขนานท าหนังสือเชิญ “หมอแหยง” มาให้ข้อมูลพร้อมจัดชุดสืบสวนลงพ้ืนที่หาข้อมูล
ทางลับ ส าหรับประชาชนที่มาแจ้งเบาะแสถือเป็นพลเมืองดี ทุกอย่างเป็นความลับ ทั้งนี้การป้องปรามการกระท าผิด
กฎหมายเลือกตั้งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือและช่วยเป็นหูเป็นตาด้วย เพ่ือให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2464060 
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วันท่ี 29 พ.ย. 2563 เวลา 16:19 น. 

"อ านวย"มั่นใจชาวปากน้ าไว้วางใจเลือกเป็นนายก อบจ. 
 

 
 

สมุทรปราการ-"อ านวย รัศมิทัต"ลุยหาเสียงตลาดคลองด่านชูนโยบายยกระดับการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนมั่นใจได้รับความไว้วางใจ 

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.นายอ านวย รัศมิทัต ผู้สมัครนายกอบจ.สมุทรปราการ ผู้สมัครหมายเลข 4 ในนามกลุ่มรวม
พลังสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายส าเนาว์ รัศมิทัต อดีตนายกอบต.บางน้ าผึง ลูกชายที่ได้ลาออกจากต าแหน่งนายก
อบต.บางน้ าผึ้งมาช่วยพ่อหาเสียง พร้อมด้วยทีมงานและรถแห่ติดป้ายหาเสียง ลงพ้ืนที่ตลาดคลองด่าน อ.บางบ่อ เพ่ือ
ขอคะแนนเสียงจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกอบจ.สมุทรปราการ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ 

นายอ านวย รัศมิทัต ผู้สมัครนายกอบจ.สมุทรปราการ เปิดเผยว่า ชาวคลองด่านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
เนื่องจาก ประชาชนรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าจ าตนได้ โดยนโยบายจะเน้นในเรื่องของการศึกษา รวมทั้งคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สิ่งไหนที่ช่วยประชาชนได้เราก็ช่วย อะไรที่ไม่ขัดต่อระเบียบของอบจ.ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือ และในการหาเสียง
แต่ละครั้งไม่ว่าจะไปหาเสียงที่จุดใดก็ตามประชาชนก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี จึงมีความมั่นใจว่าประชาชนยังให้การ
ตอบรับ อย่างน้อยก็เป็นอีกทางเลือกของประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/639141 
 
  

https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/639141
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วันอาทิตย์ ท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 16.26 น. 

ผู้สมัครนายก-ส.อบจ.กาฬสินธุ์ ชูผลักดัน รพ.โรงพยาบาลศนูย์ฯ-หลุดพ้น จว.ยากจน 
 

 
 
 
 
 

29 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก 
อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) กาฬสินธุ์ ว่า บรรยากาศเริ่มทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ 
เนื่องจากผู้สมัครต่างเร่งลงพ้ืนที่หาเสียง เปิดเวทีปราศรัยงัดนโยบายต่างๆ เพ่ือขอคะแนนจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ โดยเฉพาะ “กลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้” ล่าสุดนายชานุวัฒน์ วรามิตร หรือ “โด่ง” ผู้สมัครนายกอบจ.
กาฬสินธุ์ เบอร์ 1 , นายพลากร พิมพะนิตย์ หรือ “บอล” ผู้สมัคร ส.อบจ.อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 เบอร์ 1 น า
ทีมงาน ทั้ง ดร.เกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง , นายประภาส ยงควิสัย , นายชัย คูสกุลรัตน์ , นายกีรฒิการต์ พิมพะนิตย์ , นาย
สุรินทร์ เศรษฐรักษา และนางสาวกวิศรา ณ กาฬสินธุ์ ร่วมกันเปิดเวทีปราศรัยในรูปแบบดาวกระจาย ที่บริเวณศาลา
ประชาคมชุมชนสงเปือย เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังจ านวนมาก 

จากนั้นได้ร่วมกันเปิดเวทีปราศรัยที่ลานเอนกประสงค์หน้าศาลเจ้าปู่แฮ่ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีการ
แนะน าตัวผู้สมัคร และทีมงาน พร้อมปราศรัยนโยบายที่ส าคัญๆของกลุ่ม “กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้”โดยเฉพาะการขอ
โอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้าไปพัฒนา  เพ่ือเปลี่ยนบ้าน แปลงเมืองกาฬสินธุ์ให้ดีกว่านี้ ซึ่งเวทีปราศรัยครั้งนี้ยังได้เน้นไปที่
นโยบายการผลักดันงบประมาณในการพัฒนาและยกระดับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จากเดิมเป็นโรงพยาบาลประจ าจังหวัด 
ให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์กาฬสินธุ์ในอนาคต เพ่ือยกระดับการบริการด้านการแพทย์ และพยาบาลแก่ผู้ป่วยแบบครบวงจร
และให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น มีสถานที่รองรับผู้ป่วยเพียงพอ และที่ส าคัญประชาชนไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่
โรงพยาบาลศูนย์ในต่างจังหวัด 

นอกจากนี้การปราศรัยยังมีการชูนโยบายการพัฒนาด้านต่างๆทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนปลอดฝุ่น น้ าประปามีใช้
ทุกหมู่บ้านและตลอดปี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ ส่งเสริมการกีฬา พัฒนาด้านการเกษตร สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ให้กับประชาชนเพ่ือให้ จ.กาฬสินธุ์ หลุดพ้นการเป็นจังหวัดที่ยากจนล าดับ 3 ของประเทศ ตลอดจนการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญดึงดูดนักเที่ยวและให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากข้ึน โดยมีประชาชนจากชุมชนต่างๆในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้ความสนใจรับฟังการปราศรัยนโยบายและน าดอกไม้มาให้ก าลังใจกันอย่างจ านวนมาก 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/535116 
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วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2563 - 16:44 น. 

 ‘ช่อ’ ลุยบึงกาฬ ช่วยผู้สมัคร อบจ.หาเสียง 
 

 
 
‘ช่อ’ ลุยบึงกาฬ ช่วยผู้สมัคร อบจ.หาเสียง 

เมื่อวันที่ 29 พฟศจิกายน ที่จังหวัดบึงกษพ ( ุ้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะ
ก้าวหน้า เดินทางช่วยรณรงค์หาเสียงให้กับ นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น ผู้สมัครนายก อบจ. บึงกาฬ เบอร์ 2 และผู้สมัคร
สมาชิกสภา อบจ. 

โดยช่วงเช้าเดินทางมายังตลาดสด อ.ศรีวิไล พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน จากนั้นขึ้นรถแห่ปราศรัยให้ทุก
คนได้ทราบถึงนโยบายของคณะก้าวหน้าจังหวัดบึงกาฬ และเดินทางต่อไปยังศาลาประชาคมบ้านค าแคนพัฒนา อ.ศรี
วิไล จ.บึงกาฬ เพ่ือพบกับชาวชุมชน และเข้าร่วมพูดคุยกับผู้ดูแลสถาบันการเงินชุมชน เพ่ือทราบถึงแนวทางการจัดสรร
เงินทุน ท่ามกลางประชาชนที่ให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2464119 
ข่าวที่เกียวข้อง : https://www.naewna.com/local/535087 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2464119
https://www.naewna.com/local/535087
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/IMG_5892.jpg
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วันอาทิตย์ ท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 16.46 น. 

 ‘ตู่ นันทิดา-อ านวย’ลงพื้นที่โกยเสียง ศึกเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรปราการ 
 

 
 

29 พฤศจิกายน 2563 นายอ านวย รัศมิทัต ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) สมุทรปราการ 
หมายเลข 4 ในนามกลุ่มรวมพลังสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายส าเนาว์ รัศมิทัต อดีตนายก อบต.บางน้ าผึง บุตรชาย ซึ่ง
ได้ลาออกจากต าแหน่งนายก อบต.บางน้ าผึ้ง มาช่วยผู้เป็นพ่อหาเสียงอย่างเต็มตัว พร้อมด้วยทีมงานและรถแห่ติดป้าย
หาเสียง ลงพื้นที่ตลาดคลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพ่ือขอคะแนนเสียงจากบรรดาพ่อค้าแม่ขาย และประชาชน
ที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดในช่วงเช้า และขอเป็นส่วนช่วยในการพัฒนารากฐานให้กิจการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาน
ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความมั่นคง โดยการส่งเสริมการจัดมหกรรมสินค้าเพ่ือช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการให้ได้มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูล พร้อมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและ
นวัตกรรมใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้การน าเสนอนวัตกรรม  อาจจะเกิดขึ้นได้จากการรวมกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาหรือชุมชน ในการส่งผล
งานหรือนวัตกรรมเพ่ือขอระดมทุนในการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนากลุ่ มวิสาหกิจใน
ชุมชน ให้มีความยั่งยืนและประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) สมุทรปราการ ใน
วันที่ 20 ธันวาคม ที่จะถึงนี้   

นายอ านวย กล่าวว่า ในเช้าวันนี้ตนพร้อมทีมงานได้เดินทางมาลงพ้ืนที่หาเสียงที่ตลาดคลองด่าน โดยเมื่อหลายปีที่
ผ่านมาตนก็เคยมาหาเสียงที่ตลาดคลองด่าน ชาวคลองด่านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เนื่องจากประชาชนรวมทั้งพ่อค้า
แม่ค้ายังจ าตนได้ โดยนโยบาย จะเน้นในเรื่องของการศึกษา รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชน สิ่งไหนที่ช่วยประชาชน
ได้เราก็ช่วย อะไรที่ไม่ขัดต่อระเบียบของ อบจ. เราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือ และในการหาเสียงแต่ละครั้งนั้น ไม่ว่าจะไปหา
เสียงที่จุดใดก็ตาม ก็ข้ึนอยู่กับประชาชน หากได้รับการไว้วางใจ เขาเห็นว่าเราท างานให้กับจังหวัดสมุทรปราการได้เขาก็
เลือกเรา ซึ่งเราก็ยังมีความมั่นใจว่าประชาชนยังให้การตอบรับ อย่างน้อยก็เป็นอีกทางเลือกของประชาชน ว่าเขาจะ
เลือกใครให้ท าหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ 
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ขณะเดียวกัน “ตู่” นันทิดา แก้วบัวสาย ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรปราการ หมายเลข 1 ในนามกลุ่มสมุทรปราการ
ก้าวหน้า พร้อมด้วย นายเฉลิมพล เรืองฤทธิ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.สมุทรปราการ เขต 2 เบอร์ 1 นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธนวัฒน์วงศ์ 
อดีตรองประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ และทีมงานกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ลงพ้ืนที่หาเสียงพบปะพ่ีน้อง
ประชาชนพ่อค้า แม่ค้า บริเวณวัดหลวงพ่อโตและตลาดโบราณบางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ เดิน 
แจกแผ่นพับแนะน าตัวผู้สมัคร และนโยบายกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ที่มีนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้า
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหัวเรือใหญ่ของกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า 

“ตู่” นันทิดา แก้วบัวสาย กล่าวว่า ตั้งใจสานงานต่อให้เสร็จ ให้สมุทรปราการ สู่เมืองทันสมัย คุณภาพชีวิตสู่
มาตรฐาน ภายใต้สโลแกน สมุทรปราการก้าวหน้า เปลี่ยนแปลง พัฒนาต่อเนื่อง 2554-2563 “เคยท า รู้งาน สานต่อ
ทันที” โดยได้รับการตอบรับจากพ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ที่มาเดินจับจ่ายซื้อของบริเวณตลาดโบราณบางพลี อย่าง
อบอุ่น พร้อมเชิญชวนพ่อค้า ประชาชน และกลุ่มเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.
และ ส.อบจ.สมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี ้
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/535118 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/639158 
 
  

https://www.naewna.com/local/535118
https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/639158
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เสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.49 น. 

'วิสฤษดิ์'ชูสร้างพ้ืนที่สาธารณะ-ขนส่งชุบชีวิตชีวา'ยโสธร' 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. เพจคณะก้าวหน้า เผยแพร่วิสัยทัศน์ของ นายวิสฤษดิ์ ประดับศรี ผู้สมัครนายก อบจ.ยโสธร 
เบอร์ 3 ในนามคณะก้าวหน้า สรุปได้ว่า นายวิสฤษดิ์ มี 2 นโยบายส าคัญที่จะเปลี่ยนจังหวัดยโสธร ให้กลับมามีชีวิตชีวา 
พลิกฟ้ืน 4 พ้ืนที่รกร้างให้เป็นพื้นท่ีสาธารณะสร้างสรรค์ ขนส่งสาธารณะเพ่ือเสรีภาพในการเดินทาง 5 บาท ตลอดสาย 

นโยบายแรก พ้ืนที่ 4 มุมเมือง ได้แก่ สวนสาธารณะริมชี สวนสาธารณะพญาแถน สวนสาธารณะพญาคันคาก 
ศูนย์โอทอปเดิม ซึ่งปัจจุบันไม่ถูกใช้อย่างเต็มศักยภาพ รกร้าง ว่างเปล่า  ทีม อบจ. คณะก้าวหน้า วางแผนจะเปลี่ยนจุด
ที่เป็นพ้ืนที่รกร้าง พ้ืนที่ถูกปล่อยปละละเลยไม่ได้ใช้ประโยชน์ บางจุดไม่มีกิจกรรมดึงดูด ให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ส่งเสริม
การท ากิจกรรมสร้างสรรค์ ให้คนยโสธรเข้าถึงได้ง่าย ดึงดูดนักท่องเที่ยว ใช้ศักยภาพของพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เต็มที่  บางแห่งเล็งสร้าง ลานสเกตบอร์ สนามบาสเก็ตบอล สนามตะกร้อ สถานที่ออกก าลังกาย เส้นทางวิ่ง ลานสีเขียว
ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ บางแห่งจะท าเป็นห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้ 

เมื่อมีพ้ืนที่สาธารณะให้ใช้สอย แต่ถ้าเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีรถส่วนตัว ไม่สามารถเดินทางมาใช้สอยพ้ืนที่ได้
สะดวก ก็ไม่มีความหมาย อีกนโยบายจึงถูกคิดขึ้นมาตอบโจทย์ เพ่ือท าให้ประชาชนมี "เสรีภาพในการเดินทาง" 

ทีม อบจ. คณะก้าวหน้า ยโสธร มีแผนจัดท าขนส่งสาธารณะ 2 เส้นทาง คือ เส้นรอบเมือง และ เส้นกลางเมือง 
ผ่านจุดส าคัญของเมืองยโสธร ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะทั้งหมดที่ตั้งใจจะ
พัฒนา ที่ส าคัญคือ รถโดยสารออกตรงเวลา สะอาด คิดค่าบริการย่อมเยาให้ทุกคนเข้าถึงได้ เพียง 5 บาทตลอดสาย ซึ่ง
จากการคิดค านวนอย่างรอบด้านแล้ว สามารถท าได้อย่างแน่นอน 

ด้วยงบประมาณของ อบจ. ยโสธร ทั้งหมดปีละประมาณ 480 ล้านบาท หนึ่งวาระ 4 ปีตกราว 1,920 ล้านบาท 
ที่จะต้องถูกน ามาใช้ตอบสนองความต้องการของคนยโสธร และพ้ืนที่สาธารณะสร้างสรรค์ กับขนส่งสาธารณะให้ทุกคนมี
เสรีภาพในการเดินทาง คือ สิ่งที่จะท าให้เมืองยโสธรพลิกฟ้ืนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/809647 
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วันท่ี 29 พ.ย. 2563 เวลา 19:29 น. 

"สมชาย"ช่วยผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ชูนโยบายท าได้จริง-ไม่ผิดสัญญา 
 

 
เมื่อวันที่ 29 พ.ย.พรรคเพ่ือไทย น าโดย นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี น าแกนน าพรรคลงพ้ืนที่

แนะน าตัวผู้สมัคร นายก อบจ.เชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร ผู้สมัครหมายเลข 1 ที่พรรคเพ่ือไทยให้การสนับสนุน 
บริเวณถนนคนเดินท่าแพ จ.เชียงใหม่ พร้อมรับฟังปัญหาด้านปากท้องและสภาพเศรษฐกิจ โดยพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกเป็น
เสียงเดียวกันว่า ค้าขายล าบาก ยอดขายลดลงกว่าเดิมมาก ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น มีแต่พ่อค้าแม่ค้าแต่ไม่มี
คนซื้อ ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศยังลดลงเป็นอย่างมาก ท าให้รายได้ลดลงหลายเท่าตัว 

นายสมชาย กล่าวว่า พรรคเพ่ือไทยมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ ดูแลนโยบายระดับชาติจนประสบความส าเร็จ
มาหลายยุคหลายสมัย พิสูจน์ได้จากทุกนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ล้วนท าได้จริง ไม่เคยผิดสัญญา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
มาตั้งแต่ยุคไทยรักไทย ไม่ว่าจะเป็นโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ซึ่งเป็นโครงการบุกเบิกค าว่ารัฐสวัสดิการได้อย่าง
สมบูรณ์แบบโครงการแรกของประเทศไทย ท าให้คนไทยทุกคนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล หรือ
โครงการกองทุนหมู่บ้าน ที่ท าให้คนในทุกจังหวัดได้น าเอางบประมาณที่ส่งตรงถึงท้องถิ่นน าไปพัฒนาต่อยอดอาชีพและ
ชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ประสบการณ์การท างานเหล่านี้ เป็นเพียงบางส่วนที่ท าส าเร็จมาแล้วและจะท าต่อไป โดยเชื่อ
ว่า จะท าให้ชาวเชียงใหม่ตัดสินใจเลือกนายพิชัย ซึ่งถือเป็นผู้ที่ท างานร่วมกับพรรคเพ่ือไทยมาโดยตลอด ทั้งยังมี ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในประชาธิปไตย มาเป็นนายก อบจ. เชียงใหม่ เพ่ือมาแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

นายพิชัย กล่าวว่า พร้อมผลักดันนโยบายเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสให้กับชาวเชียงใหม่ โดยจะ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยนโยบาย 1 อ าเภอ 1 แลนด์มาร์ค เพ่ือสร้างรายได้ พัฒนาแหล่งน้ า พัฒนาระบบสาธารณสุข 
การเดินทางสาธารณะ และการขนส่งในจังหวัด ลดขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆ พร้อมยืนยันจะบริหารงบประมาณ
ท้องถิ่นกว่า 2,000 ล้านบาทอย่างเหมาะสม เพ่ือประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ 

   
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/639156 
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วันอาทิตย์ ท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 21.03 น. 

 ‘อดีตนายกเล็กบ้านบางม่วง’ลุยขอคะแนนชิง ‘ส.อบจ.นนทบุรี’ ประกาศวาระด่วน ‘แก้รถติด’ 
 

 
 
29 พฤศจิกายน 2563 นายสุพจน์ ธูปแพ อดีตนายกเทศมนตรีต าบลบ้านบางม่วง ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นนทบุรี เบอร์ 3 เขต 4 อ.บางใหญ่ กลุ่มผึ้งหลวง พร้อมทีมงาน ลงพ้ืนที่ขอคะแนนเสียงกับพ่อค้า 
แม่ค้า และประชาชนในหมู่บ้านพฤกษาการ์เด้นท์โฮม หมู่ 6 , หมู่บ้านบุษราคัม หมู่ 14 และตลาดวัดพระเงิน หมู่ 8 ต.
บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พร้อมชูนโยบายเร่งการศึกษา พัฒนาศักยภาพคน ร่วมสร้างเมืองนนท์ให้น่าอยู่ , โรงเรียน
อินเตอร์ของชาวนนท์ , สร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล , ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน , จัดการขยะอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม , ระบบบ าบัดน้ าเสียร่วม , พัฒนาอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก และรถพยาบาลฉุกเฉินอุปกรณ์
ผู้ป่วยติดเตียง 

นายสุพจน์ กล่าวว่า หากตนได้รับเลือกให้เข้าไปรับใช้พ่ีน้องประชาชน เรื่องแรกที่จะท า คือ การแก้ไขปัญหารถติด
ภายใน ซ.วัดพระเงิน ตนจะน าเรื่องนี้เข้าสู่วาระการประชุมขององค์การบริหารจังหวัด (อบจ.) นนทบุรีอย่างเร่งด่วน 
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตนได้รับฟังปัญหาของชาวบ้านและประสบพบเจอมากับตัวเอง คิดว่าปัญหาการจราจรติดขัด เป็น
เรื่องท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง 

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายนโยบายที่กลุ่มผึ้งหลวง โดยมี พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ อดีตนายก อบจ.นนทบุรี 3 สมัย 
และรักษาการอีก 1 สมัย เป็นผู้น าทีมกลุ่มผึ้งหลวง และเป็นผู้สมัครนายก อบจ.นนทบุรี ในศึกเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งเรามีผู้น า
ที่มีประสบการณ์การท างานมากว่า 16 ปี ในการบริหารงานที่รู้ปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ และขอโอกาสเข้ามาสานต่อนโยบาย
ต่างๆเพ่ือมาพัฒนา จ.นนทบุรี ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และตอนนี้ตนพร้อมแล้วที่จะเข้าไปรับใช้พ่ีน้องประชาชนเพ่ือพัฒนาบ้าน
เกิดให้มีการเจริญมากขึ้นกว่าเดิม  
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/535163 
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วันอาทิตย์ ท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 21.28 น. 

สีสันยะลา! ‘โก๋บัง’ดึงกลุ่ม‘เวสป้า’ร่วมหาเสียง ชิงเก้าอี้ ส.อบจ. 
 

 
 

29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. นายภาษิต อับดุลกาเดร์ หรือ “โก๋บัง” ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ส.อบจ.) ยะลา เขต 1 ได้ลงหาเสียงเลือกตั้ง โดยการหาเสียงครั้งนี้ได้มีกลุ่มวัยรุ่นที่มีใจรักในรถเวสป้ากว่า 20 
คัน ร่วมคาราวานหาเสียงแห่รอบเมืองยะลา ซึ่งได้สร้างสีสันให้กับประชาชนผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก 

นายภาษิต กล่าวว่า การน าบรรดากลุ่มวัยรุ่นที่ชื่นชอบในรถเวสป้ามาหาเสียงครั้งนี้ เป็นเพราะเขามีความสนใจใน
การเมืองท้องถิ่นที่ก าลังจะเกิดขึ้น ซึ่งการตัดสินใจของตนเองในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ เนื่องจากมีความรู้สึกว่า
สิทธิต่างๆของประชาชนในพ้ืนที่แห่งนี้เริ่มจะไม่มี ไม่มีใครที่จะมาเป็นตัวแทนในการเป็นปากเป็นเสียงให้ ซึ่ งที่ผ่านมา
หลายคนท างานยังไม่ตอบสนองอ านาจของประชาชนอย่างที่ควรจะเป็น 

นายภาษิต กล่าวเพ่ิมเติมว่า หากตนเองมีโอกาสได้รับการเลือกตั้งจากพ่ีน้องประชาชน สิ่งแรกที่คิดจะท าคือ
ผลักดันให้การท างาน อบจ.เกิดความโปร่งใส เกิดความกระจ่างในการท างานด้วยการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
ให้ชาวบ้านได้รับรู้ และเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในสภาแห่งนี้บ้าง มีการเห็นชอบนโยบายหรือโครงการอะไรบ้าง จะพยายาม
ท าให้ประชาชนได้รับรู้ให้มากที่สุด นอกจากนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่พ้ืนฐาน หรือคุณภาพชีวิตของชุมชน
ตลาดเก่า เนื่องจากชุมชนตลาดเก่า ประชาชนมีศักยภาพ หากได้รับความช่วยเหลือช่วยเต็มที่จาก อบจ. 

“เสียงสะท้อนจากประชาชนขณะนี้ ทุกคนก าลังมองว่าเลือก ส.อบจ. ไปแล้ว สุดท้ายก็เป็นที่รองรับอ านาจของคน
เป็นนายกฯอยู่ดี ชาวบ้านจะเริ่มรู้สึกว่าเลือกให้ผ่านๆไปเท่านั้นเอง ผมมีความมั่นใจว่าประชาชนจะมีแนวคิดอะไร ใหม่ๆ
ขึ้นมาบ้าง อยากจะลองอะไรใหม่ๆบ้าง หากต้องการจะเห็นความโปร่งใส ต้องการเห็นการพัฒนาการเมือง ก็คิดว่า
ประชาชนจะให้โอกาสผมได้เข้ามาท างาน” นายภาษิต  กล่าว 

ส าหรับนายภาษิต อับดุลกาเดร์ หรือ “โก๋บัง” ประสบการณ์การท างาน เคยเป็นรองหัวหน้าพรรคตะวันใหม่ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง สมาชิกสภารามค าแหง ประธานกลุ่มนักศึกษายะลา ผู้ช่วย ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ และยังเป็น
รองหัวหน้าศูนย์ประสานงานคณะก้าวหน้าชายแดนใต้อีกด้วย 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/535164 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_830661/  

https://www.naewna.com/local/535164
https://www.innnews.co.th/regional-news/news_830661/
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วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2563 - 21:52 น. 

โค้งสุดท้าย “บิ๊กแจ๊ส”ช่วยลูกทีมลุยหาเสียง เน้นเดินตลาดแนะน าตัว-โชว์นโยบาย 

 

 
 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.)ปทุมธานี หมายเลข 2 พร้อมด้วย พลอากาศเอกสักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ประธานที่ปรึกษาครอบครัวคนรักปทุม 
/น าลูกทีมผู้สมัครส.อบจ. กลุ่มคนรักปทุม ลงพ้ืนที่แจกนามบัตรแนะน าตัว พบปะประชาชน เพ่ือขอคะแนนเสียง อาทิ 
นายสมพร บุญมา ผู้สมัคร ส.อบจ.ปทุมธานี เขต 6 อ.คลองหลวง หมายเลข 2 แนะน าตัวที่ตลาดหมู่บ้านพฤกษา 12 , 
น านายวิรัช แดงกลาง ผู้สมัครส.อบจ. เขต3 อ.ล าลูกกา หมายเลข 2 แนะน าตัวกับประชาชนที่ตลาดเช้า หมู่บ้านวรางกูล 
คลองสาม น านายสัญชาติ คุระนันท์ ผู้สมัครส.อบจ. เขต7 อ.คลองหลวง หมายเลข 2 ไปแนะน าตัว ที่ตลาดไทย
สมบูรณ์,ตลาดจัมโบ้ และ พา น.ส.นันธิดา เกียรติพัฒนาชัย ผู้สมัครส.อบจ. เขต 1 อ.ธัญบุรี น.ส.ณัฐธิดา เกียรติพัฒนา
ชัย ผู้สมัคร ส.อบจ. เขต3 อ.ธัญบุรี เดินหาเสียงที่ ตลาดRangsit Night market 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2464632 
 
  

https://www.matichon.co.th/region/news_2464632
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C5.jpeg
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วันจันทร์ ท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

 ‘พลังใหม่’งัดผลงาน มั่นใจรักษาแชมป์ สนาม อบจ.กาญจน ์
นางสาวล ายอง ยิ้มใหญ่หลวง อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย 3 

สมัย ผู้สมัคร ส.อบจ.กาญจนบุรี พร้อมทีมงานเดินพบปะพ่ีน้องประชาชนเพ่ือหาเสียงที่ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย 
ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวทั้งๆ ที่เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว แต่บรรยากาศการหาเสียงค่อนข้างคึกคักและได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดีจากประชาชน             

นางสาวล ายองเปิดเผยว่า พื้นที่รับผิดชอบในการหาเสียง อ.บ่อพลอย เขต 2 ประกอบไปด้วย ต.ช่องด่าน หลุมรัง 
หนองรีและ ต.หนองกร่าง ซึ่งอยากจะฝากไปถึงพ่ีน้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ออกไปใช้สิทธิกัน
เยอะๆ โดยการใช้สิทธิในครั้งนี้ประชาชนจะได้รับบัตรลงคะแนนคนละ 2 ใบ ใบแรกคือบัตรลงคะแนนให้กับผู้สมัคร
สมาชิก อบจ.ส่วนใบที่สองคือบัตรลงคะแนนให้กับผู้สมัครนายก อบจ.ซึ่งก็ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบบัตรลงคะแนน
ให้ดีเสียก่อนเพื่อความถูกต้อง 

นางสาวล ายองระบุอีกว่า ถ้าถามว่าการลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.ในครั้งนี้มีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนที่จะ
สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นั้น ตอบได้เลยว่าที่ผ่านมาพ้ืนที่ตรงนี้เราได้ท าโครงการต่างๆ เอาไว้เยอะมากพอสมควร 
และที่ส าคัญการที่เราเป็น ส.อบจ.มาแล้ว 3 สมัย ความผูกพันกับชาวบ้านและผู้น าชุมชนยังคงอยู่ดังนั้นเราจึงมีความ
มั่นใจมาก และเรามีความรู้สึกว่าทุกคนยังให้การตอบรับเราเป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะอดีตนายก รังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ผู้สมัครนายก อบจ.เบอร์ 2 หัวหน้าทีมพลังใหม่ ที่อยู่ในพ้ืนที่ด้วย
โครงการและงบประมาณที่ท าลงไปนั้นท าให้ชาวบ้านต่างก็ไม่ลืมเรา ถึงแม้นว่าคู่แข่งจะเป็นคนในพ้ืนที่และมีญาติพ่ีน้อง
อยู่บ้าง แต่การแข่งขันเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งมันก็เหมือนกับการแข่งขันของเกมกีฬา และเราจะขอสู้ด้วยผลงานและความ
ดีที่เราได้สร้างไว้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/535205 
 
  

https://www.naewna.com/local/535205
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วันอาทิตย์ ท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 09.02 น. 

ผู้สมัคร‘นายก อบจ.กาฬสินธุ์’ โวยถูกกลุ่มการเมืองใส่ร้าย แจ้ง กกต.สอบเช็คบิล 
 

 
 

29 พฤศจิกายน 2563 นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) 
กาฬสินธุ์ หมายเลข 4 สังกัดก้าวหน้ากาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตนเองลงลุยหาคะแนนจากประชาชน โดยเน้นความเป็น
เกษตรกร ถึงเวลาเปลี่ยนเพื่อชีวิตใหม่ชองขาวกาฬสินธุ์ด้วยนโยบาย “น้ าบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ถึงนา ไฟฟ้าถึงสวน 
ถนนดีถึงพ้ืนที่การเกษตร สร้างอาชีพ สร้างงานเพ่ือชาวบ้านทุกคน ถึงเวลาเปลี่ยนด้วยมือของชาวนา เลือกลูกชาวนา
เป็นนายก อบจ.กาฬสินธุ์” เอากระแสสู้กระสุน คนกาฬสินธุ์อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี เศษเงินของนายทุนทางการเมืองซื้อคน
เมืองน้ าด าไม่ได้ มีกระแสตอบรับจากประชาชน หรือเกษตรกรอย่างมากขึ้นทุกวัน เนื่องจากตนเป็นอดีตเกษตรอ าเภอส
หัสขันธ์ และเป็นเกษตรอ าเภอหลายอ าเภอ เกษตรต าบลมานานหลายปี มีแกนน าเกษตรกรให้การสนับสนุน 

นายวัชรินทร์ กล่าวอีกว่า มีคนของผู้สมัครนายก อบจ.บางราย มีความพยายามอย่างมากที่จะปล่อยข่าวตนลง
สมัครเล่นๆ ก็ถูกต้องเพราะตนลงสมัครเล่นการเมือง เพ่ือเป็นนายก อบจ.กาฬสินธุ์  และยังมีนักการเมืองบางราย
กล่าวหาว่าตนเป็นเป็นกลุ่มการเมืองที่ฝ่ายรัฐบาลส่งลงสมัคร ซึ่งไม่จริง เพราะกลุ่มของตน คือ กลุ่มก้าวหน้ากาฬสินธุ์ 
รวบรวมคนจากทุกสาขาอาชีพ ลงสมัครในนามกลุ่มก้าวหน้ากาฬสินธุ์ ซึ่งตนได้แจ้ง กกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ต รวจสอบ
เรื่องนี้แล้ว เพราะการกล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น มีโทษถึงขนาดได้ใบแดง ติดคุก เสียสิทธิ์ทางการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/535060 
 
  

https://www.naewna.com/local/535060
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วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2563 - 12:41 น. 

 “เทพไท” ไม่เห็นด้วยปมท าลายป้าย ช้ีเป็นการขัดขวางการหาเสียง อบจ. พร้อมชวน ปชช. 
ออกมาใช้สิทธิ 
 

 
 
“เทพไท” ไม่เห็นด้วยปมท าลายป้าย ชี้เป็นการขัดขวางการหาเสียง อบจ. พร้อมชวน ปชช. ออกมาใช้สิทธิ 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึง การ
เลือกตั้งผู้บริหารบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ว่า จนถึงวันนี้การเลือกตั้งได้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว บรรยากาศโดยรวมก็
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะมีเพียงบางจังหวัดบางพ้ืนที่เท่านั้น ที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้น จึงอาจก่อให้เกิดการกระท า
ผิดกฏหมายเลือกตั้งได้ เช่น การท าลายป้ายหาเสียง ของผู้สมัครบางคน และการต่อต้านขัดขวางการลงพื้นท่ีหาเสียงของ
กลุ่มคนบางคณะ ซึ่งเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพในการหาเสียง ย่อมไม่เป็นผลดีต่อ การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
จึงไม่อยากให้มีภาพการเมือง เรื่องการขัดขวาง และท าลายล้างทางการเมืองซึ่งกันและกัน 

ส่วนกรณีที่ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.)ได้มีค าสั่งให้กวาดล้างผู้มี
อิทธิพล ซุ้มมือปืนรับจ้าง กลุ่มฮาร์ดคอร์ ก่อนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.) นายเทพไท กล่าวว่า นับว่าเป็นเรื่องที่ดี เป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดความรุนแรง
เกิดขึ้นในช่วงมีการหาเสียงกัน แต่ส าหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช แม้จะเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ จับตามองของ
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง(บชก.)ก็ตาม แต่ในสภาพความเป็นจริง ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆ ที่บ่งบอกว่าจะ
น าไปสู่ความรุนแรง หรือการกระท าผิดกฏหมายเลือกตั้ง เพราะผู้สมัครทุกคนยังคงเดินหน้ารณรงค์หาเสียงภายใต้กรอบ
ของกฎหมายทั้งสิ้น ทั้งนี้ ตนในฐานะส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราชคนหนึ่ง ได้วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายใด และ
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ได้ส่งญาติพ่ีน้องหรือคนในครอบครัวลงสมัครรับเลือกตั้งแต่อย่างใด จึงสามารถแสดงความเห็น
ทางการเมืองได้อย่างตรงไปตรงมา และขอเชิญชวนให้พ่ีน้องประชาชนทุกคน ออกมาใช้สิทธิ์ ใช้เสียงเลือกตั้งอย่างเสรี 
เลือกคนดี มีความรู้ความสามารถ เข้ามาเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น ที่
ว่างเว้นการเลือกตั้งผู้บริหารมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2463625 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2463625
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C-1-696x392-1-1.jpg
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วันจันทร์ ท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 10.47 น. 

'ช่อ' เตรียมด าเนินคดีผู้ขัดขวางการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่อาคารไทยซัมมิท ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหาร
คณะก้าวหน้า แถลงข่าวเตรียมด าเนินคดีกับผู้ขัดขวางการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น กรณีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมแจ้ง
ความ ร้อง กกต.ผู้มีพฤติการณ์ข่มขู่ คุกคาม แสดงท่าทียั่วยุในระหว่างหาเสียงเลือกตั้ง อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่น และเตรียมฟ้องคดีหมิ่นประมาทแก่บุคคล จากกรณีการแถลงข่าวหรือปราศรัยกล่าวหา นาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/535259 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/809874 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/535259
https://www.dailynews.co.th/politics/809874
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อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.42 น. 

"วรชัย" ซัด "จตุพร" อย่าหาเสียงใส่ร้ายป้ายสี 
“วรชัย” โต้ “จตุพร” อย่าหาเสียงใส่ร้ายป้ายสี ยัน พท.สู้เพื่อประชาธิปไตยตลอด พร้อมฝากถึงชาวเชียงใหม่ 
ขอให้พิจารณาก่อนจะตัดสินใจว่าใคร คือ ตัวจริงท่ียึดม่ันในอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
 

 
เมื่อวันที่ 29 พ.ย. นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีที่นายจตุพร พรหม

พันธุ์  ประธาน นปช.  ปราศรัยที่  จ.เชียงใหม่  ช่วงหนึ่ งว่า พรรคเ พ่ือไทยทอดทิ้ งนักสู้ เ พ่ือประชาธิป ไตย  
ว่า การกระท าดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างเพ่ือโจมตีใส่ร้ายป้ายสีฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น เป็นกลยุทธ์การต่อสู้ เพ่ือดึงคะแนน
เสียงให้กับตนเอง ดูได้จากพฤติกรรมว่า ใครไปร่วมกับเผด็จการ ใครที่ยืนหยัดต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตยมาโดยตลอด ไม่
ทรยศประชาชน พรรคเพ่ือไทยเป็นตัวแทนของการต่อสู้กับเผด็จการมาโดยตลอด และไม่เคยทอดทิ้งมวลชน ทั้งนี้  การ
เลือกตั้งนายกอบจ.เชียงใหม่ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างอดีตผู้สมัครพรรคเพ่ือไทย กับนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัคร
จากพรรคเพ่ือไทย หมายเลข 1 ในครั้งนี้ ซึ่งมีคนบางกลุ่มกล่าวอ้างและพยายามใช้สัญลักษณ์ของพรรคเพ่ือไทยมาดึง
คะแนนเสียง 

"ขอยืนยันอีกครั้งว่า นายพิชัยเป็นบุคคลที่พรรคเพ่ือไทยมีมติให้เป็นตัวแทนในการสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.
เชียงใหม่ ครั้งนี้  ถึงแม้ก่อนหน้าจะไม่ได้ออกมาเปิดเผยตัว แต่นายพิชัยได้ท างานร่วมกับพรรคเพ่ือไทยมาโดยตลอด 
อยากฝากถึงชาวเชียงใหม่ ขอให้พิจารณาก่อนจะตัดสินใจว่าใครคือตัวจริงที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย แม้จะถูก
ข่มขู่ก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง คนบางคนอาจต่างความคิด ต่างจุดยืนได้ แต่ขอให้ดูที่การกระท าที่สวนทางกัน" นายวรชัย 
กล่าว. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/809793 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2464234 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/535128 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/809793
https://www.matichon.co.th/politics/news_2464234
https://www.naewna.com/politic/535128
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วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2563 - 15:55 น. 

ศาล รธน.นัดชี้ชะตา “บิ๊กตู่” พุธน้ี ลงมติเช้า ก่อนน่ังบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยบ่าย 3 
 

 
 
ศาล รธน.นัดชี้ชะตา “บิ๊กตู”่ พุธนี้ ลงมติเช้า ก่อนนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยบ่าย3 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ก าหนดนัด
แถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ รวมทั้งออกนั่งบัลลังก์อ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง กรณีที่ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรส่งค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็น
รัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5)และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5)ประกอบมาตรา 186 
วรรคหนึ่ง และมาตรา 184วรรคหนึ่ง (3)หรือไม่ ในเวลา 15.00 น. 

ส าหรับมาตรการรักษาความปลอดภัย เบื้องต้นขณะนี้ ทางสื่อมวลชนยังไม่ได้รับการประสานหรือแจ้งข้อมูล
จากส านักงานฯแต่อย่างใด แต่โดยธรรมเนียมการปฏิบัติของอ่านค าวินิจฉัยในคดีที่ผ่านมา เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ทางส านักงานฯไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้า-ออก บริเวณด้านหน้าส านักงานฯ ส่วนบริเวณฝั่งทางเข้า
โถงอาคาร A นั้น จะมีการน าแผงเหล็กมากั้นบริเวณแนวเขตทางเข้าของส านักงานฯ 

ส่วนบุคคลที่จะเข้าฟังค าวินิจฉัยนั้น จะมีจุดรับแลกบัตรและตรวจค้นอาวุธ ซึ่งจะอยู่บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นห้อง
พิจารณาคดี โดยผู้เข้าฟังค าวินิจฉัย จะต้องแลกบัตรและตรวจอาวุธ รวมทั้งฝากสิ่งของ อาทิ กระเป๋า โทรศัพท์มือถือ 
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ด้วย ส าหรับสื่อมวลชนและผู้ที่จะเดินทางมาให้ก าลังใจหรือติดตามรับฟังการอ่านค า
วินิจฉัยคดี ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดพ้ืนที่พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดจากห้องพิจารณาคดีลงมายังบริเวณชั้นล่างให้ได้รับฟัง
ด้วย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับค าร้องดังกล่าวนี้ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้าน ได้ยื่นค าร้องต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เพ่ือขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่ากรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ ได้ใช้บ้านพักในกรมทหารราบที่ 1 รักษา
พระองค์ ถ.วิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นบ้านพักของทางราชการทหาร เป็นที่พักอาศัยของตนเองและครอบครัว ตั้งแต่เมื่อครั้ง
ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน โดยไม่เสียค่าเช่าให้กับทางราชการทหาร 
ทั้งที่เกษียณอายุราชการมาตั้งแต่ 30 กันยายน 2557 อาจเข้าข่ายเป็นการรับประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

32 

 

หน่วยงานของรัฐ  อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 186 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 184(3) 
และเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง   ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่
รัฐธรรมนูญก าหนดให้น ามาใช้กับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองด้วย เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
หรือไม ่
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2464074 
 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2464074
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30 พ.ย. 2563 

"วิรัช" จ่อคุยพรรคร่วมฯ ปมศาล รธน.วินิจฉัยบ้านพักทหาร เชื่อไม่ต้องมีนายกฯส ารอง 

 
"วิรัช" ประธานวิปรัฐบาล จ่อคุย พรรคร่วมรัฐบาล ปมศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดีนายกฯ อาศัยบ้านพักทหาร 2 
ธันวาคมนี้ เชื่อผลออกมาดี ไม่เตรียมชื่อนายกรัฐมนตรีส ารอง 

30 พฤศจิกายน 2563 ประธานวิปรัฐบาล นายวิรัช รัตนเศรษฐ เปิดเผยถึงกรณี ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัย
คดีท่ีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อาศัยบ้านพักทหาร ในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ ว่า ก็รู้สึกกังวล ยอมรับว่าอาจจะ
ต้องคุยกันในพรรคร่วมรัฐบาล แต่ยังไม่ถึงขึ้นว่าจะต้องเตรียมรายชื่อนายกรัฐมนตรีส ารอง ขอให้รอดูค าวินิจฉัยก่อน 
อย่าเพ่ิงคิดไปกอ่นว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง เพราะผลที่ออกมาอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ 

ทั้งนี้ นายวิรัช ยังกล่าวถึงการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ฉบับของรัฐบาลที่รัฐสภาจะ
พิจารณาในวันพรุ่งนี้ ว่า ล่าสุดมีปัญหาความซ้ าซ้อน ที่ พรรคฝ่ายค้าน มีการเสนอ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติฉบับฝ่ายค้าน เพ่ิมเข้ามาให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วย แต่มีหลักการต่างกัน กับฉบับของรัฐบาล ที่เสนอ
เป็นกฎหมายปฏิรูปต้องพิจารณาในที่ประชุมร่วมรัฐสภา ซึ่งทางออกตรงนี้ต้องมีฉบับใดฉบับหนึ่งถอนออกไปเพ่ือไม่ให้
เกิดความซ้ าซ้อน 
นอกจากนี้ร่างของฝ่ายค้าน ที่เสนอมายังต้องเริ่มต้นใหม่เพราะเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับการเงิน จ าเป็นต้องส่งกลับไปให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนด้วย 

ส่วนการประชุมร่วมรัฐสภา เพ่ือพิจารณาญัตติของ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ นายไพบูลย์ นิติตะวัน และ สมาชิก
วุฒิสภา นายสมชาย แสวงการ ขอให้รัฐสภาส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ฉบับของ
พรรคร่วมฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล เพ่ือ ตั้ง ส.ส.ร. ว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ยืนยันว่า ในส่วนพรรคร่วม
รัฐบาล และ ส.ว. จะปล่อยให้มีการลงมติแบบฟรีโหวต ฝ่ายใดไม่เห็นด้วยสามารถงดออกเสียงได้ เพราะทราบว่าหลาย
พรรคมีความ กังวลใจบางพรรคอยากส่ง บางพรรคไม่อยากส่ง จึงไม่ต้องการให้เกิดความไม่เข้าใจกัน 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378808340?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378808340?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378808340?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันจันทร์ ท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 10.08 น. 

'ราเมศ'ติงอย่าชุมนุมข่มขู-่คุกคาม-กดดันศาล รธน. เหน็บความคิดไม่มีพัฒนา 
 

 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้

ประกาศจะเดินทางไปศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันที่จะมีการแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ 
และอ่านค าวินิจฉัยคดีที่มีการร้องนายกรัฐมนตรี ให้คู่กรณีฟัง ในวันที่ 2 ธ.ค.2563 เวลา 15.00 น.ว่า หลักการในเรื่องนี้
ควรให้เกียรติอ านาจตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยที่มีผู้ร้องคดีไปยังศาล มีขั้นตอนวิธี
พิจารณาที่ตรงไปตรงมาตรวจสอบได้ ทั้งค าวินิจฉัยส่วนตนและค าวินิจฉัยกลาง คดีของนายกรัฐมนตรีก็เช่นกัน เมื่อมีการ
ร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญ ก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาไปตามข้อเท็จจริง และเป็นดุลพินิจของศาล ขณะนี้ยังไม่มีใคร
ทราบว่าผลคดีจะมีค าวินิจฉัยออกมาในทิศทางใด ควรรอฟังค าวินิจฉัย 

นายราเมศ กล่าวว่า กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ควรไปชุมนุมเพ่ือข่มขู่ คุกคาม กดดัน การท าหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ผู้
ชุมนุมอ้างเป็นประจ าว่าต้องการเปลี่ยน ต้องการปฏิรูปสิ่งต่างๆ ในประเทศให้ดีขึ้น แต่การนัดไปชุมนุมที่ศาลรัฐธรรมนูญ
จะเห็นได้อีกเรื่องหนึ่งที่ชี้ให้เห็นได้ว่า เป็นความคิดๆ ที่ไม่มีพัฒนาการไปในเชิงสร้างสรรค์ ตัวอย่างมีให้เห็น การชุมนุม ปี 
2552 และ ปี 2553 ก็มีการไปชุมนุมกดดันศาลรัฐธรรมนูญ ถึงขั้นประกาศชื่อที่อยู่ของครอบครัวตุลาการ ข่มขู่ คุกคาม 
กดดัน ทุกรูปแบบ จนติดคุกกันไปหลายคน เหตุการณ์นั้นผ่านมาเป็น 10 ปี แต่ไม่น่าเชื่อว่าแนวคิดของกลุ่มที่อ้างตัวเอง
ว่าต้องการปฏิรูป กลับย้อนไปท าในสิ่งที่ไม่ดีแบบนั้น แกนน าซึ่งจะเรียกว่าแกนน าก็อาจจะอ้างว่าไม่ใช่ เพราะบางคนเป็น
แกนแอบ แอบอยู่ข้างหลังผู้ชุมนุม บางคนเคยเป็นอาจารย์สอนกฎหมาย ก็ยังให้กลุ่มผู้ชุมนุมท าแบบนี้ 

"จึงขอเรียกร้องให้แกนน า แกนแอบ และผู้ชุมนุม ไม่ควรเดินทางไปศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือ ข่มขู่ คุกคาม กดดัน การ
ท าหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ การอ้างว่าเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ได้หมายความให้ท าในสิ่งที่ผิดกฎหมายได้ 
ท้ายที่สุดอยากให้ตั้งใจฟังค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกันด้วยเหตุด้วยผล อย่าใช้อารมณ์ ความสะใจมาปิดกั้นเหตุและ
ผล และไม่อยากเห็นผู้ชุมนุมเดินตามรอยทางที่รุ่นพ่ีๆเคยเดิน" นายราเมศ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/535251 
  

https://www.naewna.com/politic/535251
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30 พฤศจิกายน 2020 - 07:24 

ปชป.รอวิปรัฐบาลเคาะคกก.สมานฉันท์วันนี้ก่อนคัดเลือกตัวบุคคล 
ปชป. รอวิปรัฐบาล สรุป คกก.สมานฉันท์ วันนี้ ก่อนคัดเลือกตัวบุคคล หวังขับเคลื่อนได้จริง น าไปสู่กระบวนการ
เจรจาอย่างสันติวิธี 
 

 
 

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยกับส านักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงความคืบหน้าการคัดเลือกตัวแทน ส.ส.
ฝ่ายรัฐบาล เข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ ว่า ทางวิปรัฐบาลก็ได้มีการพูดคุยกันบ้างแล้วถึงกรอบคณะกรรมการ
สมานฉันท์ ว่าจะท าอย่างไรให้สามารถขับเคลื่อนในการที่จะสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย และ น าไปสู่กระบวนการเจรจาอย่าง
สันติวิธีได้มีประสิทธิภาพที่สุด ในส่วนของตัวบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของรัฐบาลนั้นก็จะมีการหารือกันอีกครั้งในวันนี้ 

ทั้งนี้ เมื่อถามว่าตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์คือบุคคลใด นายชินวรณ์ กล่าวว่า ทางพรรคยังไม่ได้มีการคัดเลือก
ตัวบุคคลเข้าร่วมเนื่องจากจะต้องรอหารือกับทางวิปกันก่อน ซึ่งหากได้ข้อสรุปแล้วทางพรรคก็จะมีการจัดประชุมอีกครั้ง
หนึ่งว่าจะมอบหมายให้บุคคลใดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์ต่อไป 
 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_830763/ 

 

  

  

https://www.innnews.co.th/politics/news_830763/
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30 พ.ย. 2563 06:58 น. 

เลือกตั้ง อบจ.ครั้งแรก รอบ 6 ปี กกต.ไร้หนักใจ ฟันธง "ธนาธร" ช่วยหาเสียงได้ 
 

 
 

 เรื่องที่พ่ีน้องประชาชนต้องรู้ เข้าคูหาเลือกนายกอบจ.เที่ยวนี้ มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เลือกนายกอบจ. 1 ใบ เลือก
สมาชิกอบจ.อีก 1 ใบ  

 ยืนยัน ผู้สมัครอบจ. สังกัดพรรคการเมืองได้ แต่รมต.-ส.ส.ในพรรคลงช่วยหาเสียงไม่ได้ แม้นอกเวลาราชการ 
 เลขาฯกกต.ชี้ชัดๆ"ธนาธร" กับพรรคพวก ลงช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครได้ เหตุ ถูกศาลเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง 

ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง 
แล้ววันที่ 20 ธ.ค. 2563 ที่จะถึงนี้ ต้องจับตา การเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิก อบจ. ในการเลือกตั้งองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด “76 จังหวัด” ครั้งแรกในรอบ 6 ปี ภายหลังการรัฐประหารรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”  
การเลือกตั้งนายกอบจ.ทั่วประเทศในครั้งนี้ หลายคนอาจยังไม่รู้ ว่าเมื่อตัดสินใจเข้าคูหา จะต้องเจอกับบัตรเลือกตั้ง 

2 ใบ แน่นอนบัตรใบที่หนึ่ง เลือกนายกอบจ.ที่ชอบ ขณะที่บัตรอีกใบเลือกทีมสมาชิกอบจ.ที่ใช่ ทั้งนี้ต้องยอมรับว่า การ
เลือกตั้งนายกอบจ.ทั่วประเทศในครั้งนี้ เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ก าลังมีการชุมนุม ที่ใช้ชื่อกลุ่มม็อบราษฎร เรียกร้อง 3 
ข้อ กดดันรัฐบาลบิ๊กตู่กันอย่างต่อเนื่องขณะหากมองเข้าไปในสนามเลือกตั้งนายกอบจ.ขณะนี้ ตัวละครที่เห็นกันชัด 
และถือเป็นตัวที่มีความเคลื่อนไหว และสร้างสีสันในการเลือกตั้งนายกอบจ.ครั้งนี้ หนีไม่พ้น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
นายปิยบุตร แสงกนกกุล และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช จากคณะก้าวหน้า ที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่า อยู่เบื้องหลังการ
ชุมนุม และก าลังถูกประชาชนกลุ่มรักสถาบันขับไล่ ขณะลงพ้ืนที่ไปช่วยผู้สมัครนายกอบจ.หาเสียง  ผลสุดท้ายจะเป็น
เช่นไร ยังไม่มีใครรู้ ดังนั้นเรื่องสถานการณ์ร้อนการชุมนุมขอพักเอาไว้ก่อน ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ ขอพาทุกคน
มา "โฟกัส" ที่การเลือกตั้งนายกอบจ.ในครั้งนี้ ถึงวิธีการปฏิบัติ และแนวทางการเตรียมตัวของพ่ีน้องประชาชนที่ตั้งใจ
จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.วันนั้น รวมถึงการเตรียมตัวของผู้คุมกฎกติกา อย่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ดีกว่า เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปดูกันเลย... 

 

 
ย้ า บัตรเลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศ รอบนี้มี 2 ใบ ใบหนึ่งเลือกนายกอบจ. ส่วนอีกใบเลือกทีมสมาชิก  

https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.thairath.co.th&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=958513
https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.thairath.co.th&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=958513
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พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.  กล่าวกับไทยรัฐออนไลน์ ถึงการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 20 ธ.ค.ที่จะถึงนี้ กล่าวกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ ว่า บัตรเลือกตั้งในครั้งนี้มี 2 ใบ ใบหนึ่งเลือกนายกอบจ. ส่วน
อีกใบเลือกสมาชิก ฉะนั้นเขตหนึ่ง ประชาชนก็เลือกได้บัตรใบละคน แต่ละจังหวัด ส่วนเลือกนายกอบจ.ทั้งจังหวัดรวม
เป็น 1 เขตเลือกตั้ง ตอนนี้ กกต.ก็พร้อมด าเนินการ 
 
รายงานผลนับคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ได้รายงานตรงมาที่กกต. ชี้ อ านาจอยู่ท่ีท้องถิ่น  

เลขาฯกกต. เปิดเผยว่า ส่วนการรายงานผลคะแนน ต้องเข้าใจก่อนว่า การเลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศครั้งนี้ เขา
ไม่ได้รายงานตรงมาที่กกต.นะครับ เขาจะมีศูนย์แต่ละจังหวัด เมื่อนับคะแนนและรวมคะแนนเสร็จ เขาจึงรายงานมาที่
กกต.ภายใน 1 ถึง 2 วัน เชื่อว่าเมื่อนับคะแนนแล้ววันรุ่งขึ้นก็คงสามารถรายงานมาได้ แต่หากสื่อจะเอาแบบรายงานผล
คะแนนเหมือนตอนเลือกตั้งใหญ่ 24 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา ครั้งนี้ก็คงไม่มี และท าไม่ได้ เพราะอ านาจการจัดเลือกตั้งเป็น
ของท้องถิ่นเขา 
น่าหนักใจในการเลือกตั้งอบจ.ครั้งนี้หรือไม่ 

"ช่วงนี้อยู่ในช่วงหาเสียง เรื่องร้องเรียนก็มีมาบ้าง แต่ทุกอย่างยังอยู่ในกรอบดี" พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว... 
ยืนยัน ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองได้ แต่ห้าม "รมต.-ส.ส." ลงไปช่วยหาเสียง การสมัครเป็นเรื่องของบุคคลอยู่แล้ว ไม่ได้
สังกัดพรรคแล้วแต่ พรรคการเมืองจะส่งก็ได้ มีหลายพรรคไปช่วยหาเสียง พรรคเพื่อไทยก็ลงไปเยอะนะ ส่วนพลังประชา
รัฐ ตัวส.ส.เขาห้ามไปลงหาเสียงช่วยผู้สมัคร แต่ใช้ชื่อพรรคพปชร.ได้ ไม่ได้ห้ามพรรคการเมือง 
ชี้ "ธนาธร" ลงช่วยหาเสียงได้ เหตุถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง  

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า อย่างคุณธนาธร เขาถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ไม่ได้เพิกถอนสิทธิ์การเมือง 
ดังนั้นเขาไปสมัครลงการเมืองไม่ได้ ถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัคร ไม่ได้เพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง ฉะนั้นไปช่วยหาเสียงได้ ทั้งนี้
กฎหมายเลือกตั้งไม่ได้ห้าม ขึ้นอยู่กับพ่ีน้องประชาชนที่จะเลือกนายกอบจ. กับ สมาชิกอบจ. ได้ตามอัธยาศัย สามารถ
เลือกมาแล้ว อยู่ต่างพรรค ต่างผู้สนับสนุนก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องมาจากพรรคเดียวกัน 
เปิด 5 ขั้นตอน การลงคะแนนเลือกตั้ง 
1.ตรวจสอบรายชื่อ และล าดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง 
2.ยื่นหลักฐานแสดงตน แสดงหลักฐาน เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) บัตรหรือหลักฐานที่ทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน ต่อ กปน. พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์
ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ 
3.รับบัตรเลือกตั้งลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตร
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
4.ท าเครื่องหมายกากบาทเข้าคูหาลงคะแนน ท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องท าเครื่องหมาย ดังนี้ 
- บัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน 
- บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกิน
จ านวนสมาชิกที่แต่ละเขตเลือกตั้งนั้นพึงมี 
หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ท าเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วพับบัตรเลือกตั้ง 
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และ 5.หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง น าบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเวลา
ลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ขอให้จับตา หลังวันที่ 20 ธ.ค.ที่จะถึงนี้ ใครจะสมหวัง ใครจะผิดหวัง แน่นอน รวมไปถึงกลุ่มการเมืองทุกกลุ่ม 
ทั้งฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน และรวมไปถึง กลุ่มคณะก้าวหน้า ของพ่อของฟ้า อย่างนายธนาธร ที่ต้องยอมรับว่ามีการ
วางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพ่ือหมายมั่นเป้าหมาย ยึดสนามการเมืองท้องถิ่นให้ได้  งานนี้จะสมหวัง หรือจะผิดหวัง 
ไม่นานก็จะได้รู้แล้ว....  

ผู้เขียน:เดชจิวย่ี  
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1984120 
 
 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1984120
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เสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.35 น. 

เลือกตั้งท้องถิ่นวัดฝีมือ กกต. 
“เลือกตั้งอบจ.ครั้งนี้ ไม่น่าจะมีความขัดแย้งรุนแรงเท่ากับการเลือกตั้งปี 2557 ครั้งนั้นเป็นการเลือกตั้งระดับชาติ มี
การแบ่งฝ่าย ขัดแย้งมาก หากเกิดขึ้นจริงก็มีข้อกฎหมายรองรับ ไม่ท าให้การเลือกตั้งเสียไป”   
 

 
 

กลายเป็นการนับถอยหลังสู่การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) ท่ามกลางความขัดแย้งและความเห็นต่างทางการเมืองที่ในปัจจุบัน ก็ท าให้คนในสังคมกังวลว่าอาจจะมี
ผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง อบจ.ที่ก าลังจะเกิดขึ้นทั่วประเทศในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ วันนี้ “ทีมการเมืองเดลินิวส์” ถือ
โอกาสสนทนากับ “แม่บ้านกกต.” พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือหาค าตอบ
ของความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 

โดยเลขากกต.เปิดฉากกล่าวว่า  จากสถานการณ์ความเห็นต่างทางการเมืองในปัจจุบัน มีการแบ่งเป็นฝักฝ่าย
อย่างชัดเจน เป็นปัญหาการเมืองระดับชาติ คือ เรื่องปัญหาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่การเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นการที่รัฐ
กระจายอ านาจให้ท้องถิ่น โดยให้ประชาชนเลือกผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนั้นถึงแม้จะมีสถานการณ์ความ
แตกแยกระดับชาติ ก็คงไม่กระทบถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น เพียงแต่ว่าประเด็นต่างๆอาจจะเข้าถึงการรับรู้ของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในท้องถิ่น เขาอาจจะพิจารณาเลือกหรือไม่เลือกคนที่มีแนวคิดแก้รัฐธรรมนูญหรือคนที่มีแนวคิดที่จะคง
รัฐธรรมนูญเอาไว ซึ่งเป็นประเด็นที่จะเข้ามาปะปนกับการตัดสินใจของผู้ มีสิทธิเลือกตั้ง เพราะการรับรู้ทางการเมือง
ขณะนี้ค่อนข้างรวดเร็ว ดังนั้นก็คงมีผลกระทบเท่านั้น ส่วนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาต่อระบบ
การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นของเรา 

“ตอนนี้ทุกฝ่ายก็ลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่นเยอะพอสมควร แม้กระท่ังคนท่ีเห็นว่าเป็นคู่ขัดแย้ง หรือกลุ่มการเมือง
ต่างๆ ก็มุ่งสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะทุกคนเริ่มเห็นถึงความส าคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะเป็นการเมืองที่
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ตามวิถีทางการกระจายอ านาจตามหลักประชาธิปไตย” 
 
  
ท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ กกต.ก าชับให้เจ้าหน้าที่ท างานอย่างไร เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ไม่เกิดข้อบกพร่องจนกลายเป็นเงื่อนไขท่ีท าให้สถานการณ์การเมืองระดับชาติร้อนแรงขึ้น 
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ปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีแค่บางพ้ืนที่ อย่างเช่นการหาเสียงของผู้สมัคร ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของ กกต. และเจ้าหน้าที่
ต ารวจเข้าไปสังเกตการณ์อยู่แล้ว เราก็ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ดูว่าหากมีการท าผิดกฎหมายเลือกตั้งก็ต้องด าเนินการ แต่หาก
บางเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ กกต. ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการ นอกจากนั้นก่อนการเลือกตั้งจะมีการอบรม
กรรมการประจ าหน่วย ซึ่งค่อนข้างที่จะเข้มข้น และได้มีการเน้นย้ ากับวิทยากรจังหวัด และวิทยากรอ าเภอไปแล้ว
ว่า กรรมการประจ าหน่วยจะต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ตรวจสอบให้ดีก่อนจะปิดประกาศ การแจกจ่ายบัตร
เลือกตั้งกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปโดยรอบคอบ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา อย่างเรื่องจ านวนผู้ มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งกับจ านวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกัน ได้ก าชับไปแล้วทั้งวิทยากรจังหวัด และวิทยากรอ าเภอ ซึ่งเรื่องจ านวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ผ่านมามีเพียงไม่กี่หน่วย ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่จะมีข้อผิดพลาดบกพร่อง แต่ครั้งนี้
ก็ก าชับเพือ่ไม่ให้กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีก 
 บรรยากาศในเวลานี้เหมาะกับการเลือกตั้งหรือไม่ เพราะมีผู้ช่วยหาเสียของผู้สมัครบางคนไปหาเสียงในบางพื้นที่
ไม่ได้ 

ในส่วนของผู้สมัคร การลงพ้ืนที่หาเสียงไม่น่าจะมีปัญหา แต่กรณีที่เกิดขึ้นอย่างใน จ.นครศรีธรรมราช เป็นกรณี
ผู้ช่วยหาเสียงที่เข้าไปช่วยหาเสียง ซึ่งจะเกิดปัญหาในส่วนนี้มากกว่า ซึ่งในขอบเขตของกฎหมาย หากมีการขัดขวาง
ผู้ช่วยหาเสียง คงจะเป็นเรื่องความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเสรีภาพในชีวิตร่างกาย ส่วนตัวผู้สมัครคงหาเสียงได้ตามปกติ 
ยกเว้นบางพ้ืนที่มีการน าสีไปสาดป้ายหาเสียง ซึ่งก็ต้องว่ากันเป็นคดีๆไป เพราะการท าลายป้ายหาเสียงถือเป็นความผิด
อาญา เพราะเป็นการท าลายทรัพย์สินให้เสียหาย จริงๆไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะจะท าให้การเลือกตั้งดูไม่ดี อย่างไรก็
ตามในกรณีท่ีถึงข้ันขัดขวางผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ให้ไปหาเสียงนั้นยังไม่เห็น 
ท่ามกลางความเห็นต่างทางการเมือง จะแนะน าประชาชนอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ในการ
ตัดสินใจเลือกตั้งครั้งนี้  

ควรดูที่นโยบายเป็นหลัก เพราะผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ในพ้ืนที่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะรู้จักว่าผู้สมัครแต่ละคน
เป็นอย่างไร ก็เป็นการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเองว่าจะเลือกใคร อย่างเช่น ผู้สมัครบางคนมีนโยบายที่ดีใกล้ตัวผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง หรือในครั้งนี้ที่ให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครได้ ก็อาจจะมีเรื่องความนิยมพรรคการเมืองด้วย แต่อย่างไรก็
ตามอยากให้เลือกคนที่ดี ที่ไม่ทุจริต เข้าไปท าหน้าที่บริหารอบจ. 

“ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าจะเลือกใคร แต่อย่าตัดสินใจเพราะว่ามีเงินมาให้แล้วกัน เพราะ
เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย และอาจมีการถอนทุนในอนาคต” 
 
ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง กกต.มีการเตรียมการอย่างไรหากมีเหตุการณ์ล้อมหน่วยเลือกตั้ง
เกิดขึ้นเหมือนปี 2557 

การเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ หากไม่สามารถจัดเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอะไรต่างๆ กฎหมายก็เขียนไว้ว่าในกรณีที่
มีเหตุต่างๆ ให้กรรมการประจ าหน่วยประกาศงดการลงคะแนน หากมีการปิดล้อมหรือมีเหตุจลาจลต่างๆ เกิดขึ้น ก็
สามารถปิดหน่วยเลือกตั้งนั้นๆ และรายงานต่อปลัด อบจ. ในฐานะผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งรายงานต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และกกต.โดยเร็ว เพ่ือก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายใน 
15 วัน 
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“ในสถานการณ์อย่างนี้เชื่อว่าไม่น่าจะมีความขัดแย้งรุนแรงถึงขนาดที่เท่ากับการเลือกตั้งปี 2557 เพราะครั้งนั้น
เป็นการเลือกตั้งระดับชาติ มีการแบ่งกลุ่ม แบ่งฝักแบ่งฝ่าย มีความขัดแย้งมากพอสมควร แต่การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่น่าจะ
มีเหตุเกิดข้ึน แต่หากเกิดขึ้นจริงก็มีข้อกฎหมายรองรับ ไม่ท าให้การเลือกตั้งเสียไป” 
มีความกังวลว่าอาจจะเกิดการรัฐประหาร จะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ก าลังจะเกิดขึ้นหรือไม่ 

คงไม่อยากคาดการณ์อะไรที่รุนแรงถึงขนาดนั้น แต่ส าหรับการด าเนินการจัดการการเลือกตั้งท้องถิ่นเราก็
ด าเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อยู่แล้ว ซึ่งเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะประเด็นปัญหาทางการเมือ งต่างๆ ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพ ดังนั้นคิดว่าไม่น่าจะไปถึงขนาดนั้น 
ในพื้นที่โซเชียลมีเดีย กกต. เตรียมรับมือการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างไร 

การหาเสียงทางโซเชียลมีเดีย หรือการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายก าหนด ทางกกต.ก็มีศูนย์
บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-War room) ด าเนินการป้องกันการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งจะท าหน้าที่ตรวจสอบ เมื่อมีการรับแจ้งเบาะแสก็จะเข้าไปดู ซึ่งเป็นการควบคุมดูแลการหาเสียงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หากเป็นการหาเสียงที่มีลักษณะใส่ร้ายผู้สมัครรายอื่น ทางศูนย์ก็จะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อ กกต. เพ่ือให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยค า หรือในกรณีที่เป็นการหาเสียงผิดกฎหมายทางศูนย์ก็ต้องด าเนินการต่อไป 

ทั้งนี่ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนเพราะเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างจะไว มีกรณีที่เคยเกิดขึ้น ในการ
เลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ซึ่งเป็นกรณีท่ีประชาชนไปกดแชร์ข้อความถ้อยค าหาเสียงที่เป็นการใส่ร้ายผู้สมัคร
รายอ่ืน ซึ่งถือเป็นความผิด และศาลตัดสินลงโทษจ าคุกจากการแชร์ลักษณะนี้ เพราะฉะนั้นประชาชนจะต้องดูให้ดีว่า
เป็นข้อความที่ใส่ร้ายผู้สมัครรายอ่ืนก็ควรหลีกเลี่ยง อย่าไปกดแชร์ เพราะจะท าให้คนที่แชร์มีความผิด ส่วนการกดไลค์
แม้ยังไม่มีแนวค าวินิจฉัยของศาล แต่ก็เป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงอยู่ ดังนั้นอะไรที่มันไม่จริงหรือเป็นเรื่องใส่ร้ายในทางที่ไม่ดี ก็
อย่าไปแชร์อย่าไปไลค์ดีท่ีสุด. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/809594 
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อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. 

ชูนโยบายพัฒนาจังหวัดแบบจับต้องได้ 
นายอานุภาพ ลิขิตอ านวยชัย ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสงคราม เบอร์ 4 หัวหน้าทีมคณะก้าวหน้าสมุทรสงคราม 
 

 
 

นายอานุภาพ ลิขิตอ านวยชัย ที่คนสมุทรสงครามส่วนใหญ่จะเรียกชื่อเล่นว่า “กล้า” อายุ 41 ปี ผู้สมัครนายก 
อบจ.สมุทรสงคราม เบอร์ 4 หัวหน้าทีมคณะก้าวหน้าสมุทรสงคราม บอกว่า การลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.ครั้งนี้ 
ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถไม่น้อย เพราะเป็นคนหน้าใหม่แต่ก็มีทีมบริหารที่มีประสบการณ์ อีกทั้งมีนาย
อ านวย ลิขิตอ านวยชัย อดีตนายก อบจ.สมุทรสงคราม 2 สมัย ผู้เป็นบิดาคอยเป็นที่ปรึกษาให้ 

“กล้า” มีดีกรีวิศวกรชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาสารวมทีม ส.อบจ.ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ก็
เพ่ือต้องการจะท าการเมืองแบบใหม่ตามแนวทางของคณะก้าวหน้า โดยชูนโยบายการพัฒนาจังหวัดที่เป็นรูปธรรมจับ
ต้องได้ ที่ส าคัญจะเน้นเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นเรือธงหลักในการหาเสียง ทั้งเรื่องการบริหารการจัดการน้ า 
การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสนับสนุนสินค้าโอทอปและวิสาหกิจชุมชนให้มีตลาดรองรับ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง 
ๆ หลังสถานการณ์โควิค-19 คลี่คลายลงเพ่ือให้ประชาชนมีรายได้จากการค้าขายประกอบอาชีพ การจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องขยะมูลฝอย เนื่องจากปัจจุบันการดูแลจะอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. หรือ เทศบาล ซึ่ง
นโยบายของเราจะร่วมมือกับท้องถิ่นต่าง ๆ แก้ปัญหาที่เกินศักยภาพของเขา เพ่ือให้คุณภาพชีวิตของประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ จะพยายามไม่ให้มีขยะตกค้างเพราะจะท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมา รวมทั้งให้
ความส าคัญด้านการศึกษา และการกีฬาที่จะส่งผลให้ประชาชนเยาวชนมีสุขภาพที่ดี 

ส่วนการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยไตเรื้อรัง จะใช้พ้ืนที่บริเวณดอนหอยหลอด ที่เป็น
สิ่งปลูกสร้างของ อบจ.ที่ถูกละเลย น ากลับมาใช้ให้เต็มศักยภาพ การดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ต้องใช้คนดูแลเต็มเวลา บ้านไหน
มีผู้ป่วยจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนที่จะเสียโอกาสในการท ามาหากินเพ่ือดูแล การมีบริการนี้ จะช่วยลดภาระ
ครอบครัวที่ล าบากได้ เช่น หากต้องไปค้าขายค้างคืนต่างจังหวัด ก็สามารถน าผู้ป่วยมาฝากรับบริการได้ หรือบริการ
รายวัน มีบริการกายภาพบ าบัด มีห้องสันทนาการ มีพ้ืนที่กิจกรรม ในราคาเป็นมิตรและได้มาตรฐาน เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
ก าลังใจในการใช้ชีวิตที่ยืนยาวต่อไป และสุขภาพท่ีแข็งแรงสังคมก็จะมีความสุข 
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อย่างไรก็ตาม เรารู้ว่าศักยภาพของจังหวัดสมุทรสงครามมีสูงมาก และเราก็เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาจังหวัดบ้าน
เกิดให้เจริญก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่ได้อีก จึงขอโอกาสพ่ีน้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามเลือกกาเบอร์ 4 เพ่ือตนจะได้เข้าไป
บริหารท้องถิ่นในแบบนักการเมืองรุ่นใหม่ และพร้อมจะท างานได้ทันที 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/809717 
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29 พฤศจิกายน 2563 - 10:35 น. 

อบจ.เป็นเหตุ 'ตู่' ชน 'เจ๊แดง' 
 

 
 
อบจ.เชียงใหม่เดือด "จตุพร" เปิดหน้าเชียร์เสี่ยบุญเลิศ ไม่เกรงใจ "สมชาย" ยาใจเจ๊แดง ช่วยคนเพื่อไทยเต็มท่ี 

ถ้ามองอย่างเซียน สนามเลือกตั้งนายก อบจ.ทั้ง 76 จังหวัด ต้องยกให้สังเวียนเชียงใหม่ ระหว่าง “บุญเลิศ 
บูรณุปกรณ์” กับ “พิชัย เลิศพงษ์อดิศร” เป็นคู่เอกของประเทศ เนื่องจากทั้งคู่ ต่างก็เป็นนักมวยค่ายเดียวกัน แต่
สถานการณ์การเมืองยุค คสช. ท าให้ทั้งคู่ต้องแข่งขันกันเอง โดย “บุญเลิศ” อดีตนายก อบจ.เชียงใหม่ กลับไปใช้ชื่อค่าย
เดิม “กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม”ส่วน “พิชัย” หรือ “ชูชัย” ได้รับโอกาสสวมเสื้อพรรคเพ่ือไทย เป็นว่าที่ผู้สมัครนายก 
อบจ. เป็นคนแรก 

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2563 ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง น าทีมเพ่ือไทยไปปราศรัยใหญ่ ที่ลานพลาซ่า สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปี หาเสียงช่วย “พิชัย” ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย วันนั้น สมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีต
นายกรัฐมนตรี และสามีเจ๊แดง-เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ได้ขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงด้วย 

วันที่ 28 พ.ย.2563 จตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช.เดินทางไปช่วยหาเสียงให้ บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ หัวหน้า
กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ ท่ามกลางความประหลาดใจของคนเสื้อแดงหรือสมาชิกเพ่ือไทย 
ช่วยพ่อเลี้ยง 

ทุกเวทีปราศรัยของกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ที่มี “ตู่ จตุพร” ขึ้นเวทีจะต้องมีข้อความในฉากหลังว่า “เหตุ
ประชามติรัฐธรรมนูญ 60 ผมติดคุก 1 เดือน หยุดปฏิบัติหน้าที่ร่วม 2 ปี ไม่ซัดทอดใคร? หัวใจเกินร้อย” 
จตุพร พรหมพันธุ์ ให้สัมภาษณ์สื่อถึงเหตุผลการช่วยปราศรัยหาเสียงให้กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม เพราะซาบซึ้งใจในความ
เป็นนักสู้ประชาธิปไตยของ “บุญเลิศ” อดีตนายก อบจ.เชียงใหม่ ที่ถูก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้
ค าสั่งหัวหน้า คสช. มาตรา 44 ปลดออกจากต าแหน่ง แล้วยังถูกติดคุก 1 เดือน (ระหว่างรอการประกันตัว) กรณีรณรงค์
ประชามติรัฐธรรมนูญ 2560 จึงต้องมาช่วยงานการเมืองกัน คนเชียงใหม่หลายคนอาจลืมกรณีดังกล่าวนี้ไปแล้ว จตุพร 
จึงต้องเดินทางข้ึนเพื่อฟ้ืนความจ าเมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว 
คอการเมืองแถวล้านนาทราบดีว่า “คนแดนไกล” หมายม่ันปั้นมือที่จะยึดครองเก้าอ้ีนายก อบจ.เชียงใหม่ และ
เชียงราย ให้ได้ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

45 

 

เหนืออ่ืนใด บุญเลิศตกเป็นเป้าโจมตีจากคนเสื้อแดงว่า แปรพักตร์ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ทั้งท่ีหลานสาว-ทัศนีย์ บูรณุ
ปกรณ์ ยังเป็น ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย มิหน าซ้ า สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ที่เป็นเสมือนตัวแทน “คนแดนไกล” ทั้งสาม
พ่ีน้อง ได้เปิดหน้าหาเสียงช่วย “พิชัย” เต็มตัว เพ่ือตอกย้ าว่า พิชัยคือของจริง ดังนั้น ตู่ จตุพร จึงต้องมีภารกิจพิเศษ ตี
ตั๋วเครื่องบินมาเชียงใหม่อย่างเร่งด่วน 
คนกันเอง 

20 กว่าปีที่แล้ว ตระกูล  “บูรณุปกรณ์” จะใช้ “ร้านทัศนาภรณ์” ริมถนนเชียงใหม่ -สันก าแพง เป็น
กองบัญชาการการเมือง จากปกรณ์ บูรณุปกรณ์ (ผู้ล่วงลับ) ส่งไม้ต่อมาถึงบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ในวันนี้ ปกรณ์เป็นผู้
ก่อตั้ง “กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม” สมัยที่เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ 2 สมัย(ปี 2541-2543)  
ปี 2544 ปกรณ์เป็น ส.ส.เชียงใหม่ พรรคไทยรักไทย บุญเลิศก็สืบทอดต าแหน่งนายกเล็กเชียงใหม่ ปกรณ์ไม่หยุดการ
ขยายอาณาจักรการเมือง จึงปั้นหลาน 2 คนคือ “กุ้ง” ทัศนีย์ และ “ไก่” ทัศนัย ลูกของพรทัศน์ บูรณุปกรณ์ และผ่อง
ศรี บูรณุปกรณ์ เล่นการเมืองท้องถิ่น  
ปี 2546 ปกรณ์ส่งหลานสาว-ทัศนีย์ ไปยึดเทศบาลต าบลช้างเผือก และเป็นนายกเทศมนตรีหญิงคนแรกของเทศบาล
แห่งนี้ 
ปี 2551 บุญเลิศขยับไปยึดที่มั่น อบจ.เชียงใหม่ และดันหลานชาย- ทัศนัย เป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แทน 
 ปี 2554 ทัศนีย์ ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นครั้งแรก หลังปกรณ์เสียชีวิต ทัศนีย์ก็เป็นทายาททาง
การเมือง 
 จากปี 2544 จนถึงปี 2555 “บูรณุปกรณ”์ เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยแรงหนุนจาก “เจ๊แดง” เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ 
  สถานการณ์การเมืองเปลี่ยน ความสัมพันธ์ระหว่าง “บูรณุปกรณ์” กับเจ๊แดง” ก็เปลี่ยน จึงต้องเกิดศึกคน
กันเองในวันนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/450329 
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29 พฤศจิกายน 2563 - 13:05 น. 

ศึกสาคร ลูก 'เฮียม้อ' อ่วม เจอ พท.-ก้าวหน้า 
 

 
 

มหาชัยกลายเป็นถิ่น "เสื้อส้ม" ผสม "เสื้อแดง" ตระกูลใหญ่ "เฮียม้อ" จะรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่? 
พลันที่พรรคเพ่ือไทย ยกทัพใหญ่ไปปราศรัยหาเสียงที่บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ก็ส่งผล

ให้ “โต้” เชาวรินทร์ ชาญสายชล ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสาคร หมายเลข 1 ได้รับความสนใจคนเมืองสมุทรทันที 
ทัพใหญ่เพ่ือไทย ที่ยกขบวนไปปราศรัยวันนั้น น าโดย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง และพงศ์เทพ เทพกาญจนา 
“เฉลิม” ในฐานะแม่ทัพฝั่งธนฯ และเขตบางบอน ก็เป็นรอยต่อกับสมุทรสาคร จึงต้องไปดูแลพื้นที่ปริมณฑล ส่วน “พงศ์
เทพ” ถือว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขคนมหาชัย พงศ์เทพเป็นลูกชายของ สุรินทร์ เทพกาญจนา นักธุรกิจประมงและอดีต 
ส.ส.มหาชัย 2 สมัย 50 ปีที่แล้ว สุรินทร์เล่นการเมืองท้องถิ่น เป็นนายกเทศมนตรี ก่อนจะเป็น ส.ส. และรัฐมนตรี
อุตสาหกรรม สมัยรัฐบาลคึกฤทธิ์ 
4 ตัวเต็ง 

คนมหาชัยประเมินว่า สังเวียนเลือกตั้ง นายก อบจ.สมุทรสาคร หนนี้ สูสีคู่คี่กว่าในอดีต เพราะมีผู้สมัครหน้า
ใหม่ มีความสด และพ่ีเลี้ยงที่ดี หวังโค่นแชมป์เก่า “บ้านใหญ่มหาชัย” ตัวเต็งหน้าใหม่ ประกอบด้วย หมายเลข 1 เชาว
รินทร์ ชาญสายชล อดีตรอง นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ สังกัดพรรคเพ่ือไทย  หมายเลข 2 ไพศาล ส าราญทรัพย์ อดีต
รอง ผวจ.สมุทรสาคร ลงในนามทีมรักษ์สาคร หมายเลข 4 อวยชัย จาตุรพันธ์ นักธุรกิจด้านการค้าอาหารและรับจัด
ร้านค้า สังกัดคณะก้าวหน้า ส่วนทีมคนท างาน “เฮียม้อ” มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ วัย 81 ปี อดีตนายก อบจ.สมุทรสาคร 
ส่งลูกชาย “ปลัดแต” อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตที่ปรึกษาอดีตนายก อบจ.สมุทรสาคร ลงสนาม เพ่ือป้องกันแชมป์ สนาม
มหาชัย จึงกลายเป็น 3 รุม 1 หรือ 2 รุม 1 หรือคนหน้าใหม่สู้คนหน้าเก่า 
 ทายาทเฮียม้อ 

หนที่แล้ว “เฮียม้อ” ลงสนาม ด้วยแรงหนุนจากเพ่ือไทย และคนเสื้อแดงมหาชัย อ้อมน้อย และกระทุ่มแบน 
แต่มาถึงคราว “ปลัดแต” ท่าทางจะเหนื่อยเอาการ เนื่องจากเสื้อแดงส่วนใหญ่ไปหนุน “เสื้อส้ม” แถมค่ายเพ่ือไทยส่ง
คนลงสนามเองการเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรสาคร ปี 2562 ตระกูล “ไกรวัตนุสสรณ์” ย้ายจากค่ายเพื่อไทย ไปสังกัดค่ายชาติ
ไทยพัฒนา เจอกระแส “ธนาธร” ท าให้ค่ายเฮียม้อสอบตกยกจังหวัด ผู้สมัคร ส.ส.โนเนมจากพรรคอนาคตใหม่ ได้เป็น 
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ส.ส. 2 เขต และอีกเขตหนึ่ง ตกเป็นของพลังประชารัฐ ด้วยมั่นใจในฐานเสียงคนรุ่นใหม่ คณะก้าวหน้าของธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ จึงมีความหวังที่จะโค่นบ้านใหญ่มหาชัย ขณะที่พรรคเพ่ือไทย ก็หวังเบียดแทรก เพราะฐานคนเสื้อแดงพลัด
ถิ่นในอ้อมน้อย กระทุ่มแบน ยังทรงพลังอยู่ 
ศึก อบจ.สมุทรสาคร ในสถานการณ์ม็อบราษฎร น่าจับตายิ่ง จะเกิดปรากฎการณ์ “ล็อคถล่ม” เหมือนตอนเลือก ส.ส.
อีกหรือไม ่
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/450340 
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29 พฤศจิกายน 2563 - 19:30 น. 

อบจ.อ าพราง พรรครัฐบาล ไม่เปิดหน้าชก 
 

 
 

บิ๊กป้อม-เสี่ยหนู ไม่ส่งผู้สมัครนายก อบจ. แต่ส่องเจอสายเครือญาติแกนน าพรรครัฐบาลเพียบ 
พักนี้เห็น “พรรคเพื่อไทย” จัดทีมปราศรัยออกไปต่างจังหวัด ราวกับเทศกาลเลือกตั้ง ส.ส. รวมถึง  “คณะ

ก้าวหน้า” โดย 3 สหาย “ธนาธร-ปิยบุตร-ช่อ” แยกกันเดินสายหาเสียงอย่างคึกคัก พรรคเพ่ือไทย ส่งผู้สมัครนายก 
อบจ. 25 จังหวัด รวมถึงผู้สมัครที่ขอใช้โลโก้พรรคอีก 4-5 จังหวัด และคณะก้าวหน้า ส่งผู้สมัครนายก อบจ. 42 จังหวัด 
ตรงกันข้ามกับซีกพรรคร่วมรัฐบาล ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆในศึกเลือกตั้งท้องถิ่น 
 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ประชุมกรรมการบริหารพรรค และมีมติไม่ส่งผู้สมัครลงใน
นามพรรคพลังประชารัฐ และห้ามน ารูป พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปใช้หาเสียง 
 อนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แจ้งว่า พรรคไม่อนุญาตให้น าโลโก้ของพรรคไปใช้หาเสียงเลือกตั้ง นายก 
อบจ. และ สมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วในความเป็นจริง ผู้สมัครนายก อบจ.หลายสิบจังหวัด ล้วนเป็นเครือญาติแกนน า
พรรคร่วมรัฐบาล 
เงาพลังประชารัฐ 

ผู้สมัครนายก อบจ.หลายสิบจังหวัด เมื่อตรวจสอบประวัติแล้ว ก็รู้ทันทีว่า สังกัดพรรคไหน โดยเฉพาะพรรค
แกนน ารัฐบาลอย่างพลังประชารัฐ 
 พะเยา : อัครา พรหมเผ่า น้องชาย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ลงสมัครในนามกลุ่มฮักพะเยา 
 เพชรบูรณ์ : “นายกด๊อยซ์” อัครเดช ทองใจสด อดีตนายก อบจ.เพชรบูรณ์ 5 สมัย ลูกชาย เอ่ียม ทองใจสด ส.ส.
เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ ประกาศลงสมัครอิสระ ไม่สังกัดพรรค 
 ก าแพงเพชร : สุนทร รัตนากร อดีตนายก อบจ.ก าแพงเพชร พ่ีชาย วราเทพ รัตนากร แกนน ากลุ่มชากังราว พรรคพลัง
ประชารัฐ ลงสมัครในนาม “ทีมหมอทร” 
  
ชัยนาท : อนุสรณ์ นาคาศัย อดีตนายก อบจ.ชัยนาท น้องชาย อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ลง
สมัครอิสระ แถมไม่มีคู่แข่ง 
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 ราชบุรี : วิวัฒน์ นิติกาญจนา สามี บุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ลงสมัครในนามกลุ่มพัฒนา
ราชบุรี 
 ชลบุรี : วิทยา คุณปลื้ม พี่ชาย อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีวัฒนธรรม พรรคพลังประชารัฐ ลงสมัครในนามเรารักชลบุรี 
เงาภูมิใจไทย 
  ท านองเดียวกันกับพรรคพลังประชารัฐ แม้ว่า “อนุทิน” จะยืนยันว่า พรรคไม่ส่งผู้สมัครนายก อบจ. แต่ดูชื่อ/
นามสกุล ก็รู้ว่าสังกัดพรรคไหน 
 นครพนม : ศุพานี โพธิ์สุ ลูกสาว ศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย ลงสมัครอิสระ 
 บุรีรัมย์ : ภูษิต เล็กอุดากร หลานชาย เนวิน ชิดชอบ ลงสมัครในนาม “เราเพื่อนเนวิน เนวินเพื่อนเรา” 
 บึงกาฬ : แว่นฟ้า ทองศรี ภรรยา ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย พรรคภูมิใจไทย ลงสมัครในนาม “กลุ่มนคร
นาคา” 
 นครราชสีมา : ยลดา หวังศุภกิจโกศล ภรรยา วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ พรรคภูมิใจไทย ลงสมัคร
ในนาม “กลุ่มสร้างโคราชโฉมใหม่" 
ปราจีนบุรี : สุนทร วิลาวัลย์ บิดา กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยศึกษา พรรคภูมิใจไทย ลงสมัครอิสระ 
  นี่คือหนังตัวอย่างที่สะท้อนตัวตนผู้สมัครนายก อบจ. ซึ่งประกาศว่า ไม่สังกัดพรรค แต่ก็เป็นเครือญาติแกนน า
พรรคร่วมรัฐบาล 
 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/450356 
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วันจันทร์ ท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

 ‘น้องโอ๋’อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย์ ‘กลุ่มเพื่อนเนวิน’ ลุยหาเสียงรับฟังปัญหาพัฒนาบ้านเมือง 
 

 
 

เปิดใจ “ศิริรัตน์ บุญชัยสุข”-“น้องโอ๋” อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย์ 2 สมัย ผู้สมัคร ส.จ.บุรีรัมย์ เขต 1 อ.หนองกี่ “กลุ่ม
เพื่อนเนวิน” ลงพ้ืนที่ติดป้าย หาเสียง พร้อมเป็นผู้ประสานสิบทิศรับฟังปัญหา เข้ามาพัฒนาบ้านเมือง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)บุรีรัมย์ ทั้ง 42 เขต ใน 23 อ าเภอ ของ จ.บุรีรัมย์ นับตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 พ.ย.2563 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันนั้น บรรยากาศในการหาเสียงของผู้สมัคร ทั้งนายก อบจ. และส.
อบจ.นั้น เริ่มเป็นไปด้วยความคึกคัก ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ“กลุ่มเพ่ือนเนวิน” ซึ่งน าโดย 
นายภูษิต เล็กอุดากร อดีต สมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 8 หลานชาย นายเนวิน ชิดชอบ 
ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ยูไนเต็ด และทีมผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ ทั้ง 42 เขต ในนาม “กลุ่มเพ่ือนเนวิน” 
ได้ระดมติดแผ่นป้ายหาเสียงไปจนทั่วทุกพ้ืนที่ 

แต่ที่น่าสนใจ คือ นางสาวศิริรัตน์ บุญชัยสุข หรือ น้องโอ๋ อดีตสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์  2 สมัย ผู้สมัครสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 อ.หนองกี่ “กลุ่มเพ่ือนเนวิน” ได้น ารถหาเสียง พร้อมทีมงานลงพ้ืนที่ติด
ป้ายหาเสียงตามหมู่บ้าน ชุมชนในเขตพ้ืนที่เลือกตั้ง 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลเมืองไผ่, ต าบลบุกระสัง, ต าบลเย้ยปราสาท, 
ต าบลโคกสูง และต าบลโคกสว่าง 

นางสาวศิริรัตน์กล่าวว่า ได้ลงพ้ืนที่ติดป้ายหาเสียงตามหมู่บ้าน ชุมชนในเขตพ้ืนที่ เลือกตั้ง พร้อมกับพบปะพ่ีน้อง
ประชาชน ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีและอบอุ่น อยากเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
คุณภาพชีวิตที่ดี ชอบท างานเพ่ือมวลชน ประสานงานกับทุกภาคส่วน รับฟังปัญหา พร้อมให้การช่วยเหลือพัฒนาให้ดีขึ้น
กว่าเดิม ส่วนตัวชอบการเมืองมาตั้งแต่เด็ก ทั้งเป็นหัวหน้าชั้น และท ากิจกรรมโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมาตลอด 
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“ไม่รู้สึกหนักใจกับการเลือกตั้งครั้งนี้ ค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีกครั้ง เพราะที่ผ่านมาเป็น สจ.
มา 12 ปี ได้พัฒนาพื้นที่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นล าดับ เข้าถึงทุกชุมชน หมู่บ้าน สร้างมิติใหม่ เลือกคนท างานลูกหลาน
บ้านเรา โดยใช้สโลแกนว่า“สจ.รุ่นใหม่ รับใช้ใกล้ชิด เป็นมิตรทุกชุมชน” แต่คิดว่าจะท าอย่างไรเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชน
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด เพราะการรับรู้ของพ่ีน้องประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ จึงขออาสามาสานงานต่อก่องาน
ใหม่”นางสาวศิริรัตน์ กล่าว 

ส าหรับ นางสาวศิริรัตน์ บุญชัยสุข หรือ น้องโอ๋ ก่อนจะมาลงเล่นการเมือง ได้ท างานเป็นนักเทคนิคการแพทย์ อยู่
ที่โรงพยาบาลปะค า อ.ปะค า จ.บุรีรัมย์ เมื่อปี  2548 จนกระทั่งปี 2551 ได้มาลงเล่นการเมืองจากการชักชวนของ 
นางสาวอุษณีย์ ชิดชอบพ่ีสาวนายเนวิน ชิดชอบ ที่ลงสมัครนายก อบจ.บุรีรัมย์ และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบจ.
บุรีรัมย์ ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/535209 
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วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2563 - 08:00 น. 

 “ธนาธร-ก้าวหน้า” ล้มบ้านใหญ่ไม่หมู ใครคอนเน็กชั่นปึ้ก คนน้ันชนะ 
 

 
 

“ธนาธร-ปิยบุตร” แห่งคณะก้าวหน้า ชิงธง “เลือกตั้งท้องถิ่น” ท้ารบ “บ้านใหญ่” ปูพรม-ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงฟื้น
กระแส “ธนาธรฟีเวอร์” คว้าชัยชนะเป็น “ค ารบสอง” หลังสร้างประวตัิศาสตร์ในสนามเลือกตั้งใหญ่ 

20 ธันวาคม 2563 ชี้ชะตา 42 ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) คณะก้าวหน้า แบ่ง
ออกเป็น 
 ภาคเหนือ ประกอบด้วย 1.พะเยา 2.แพร่ 3.อุตรดิตถ์ 4.พิษณุโลก 5.ตาก 6.ก าแพงเพชร 7.พิจิตร 8.เพชรบูรณ์ 
ภาคกลาง 1.นครสวรรค์ 2.ลพบุรี 3.สระบุรี 4.สิงห์บุรี 5.อ่างทอง 6.พระนครศรีอยุธยา ปริมณฑล 1.นนทบุรี 2.นครปฐม 
3.สมุทรสงคราม 4.สมุทรสาคร 5.สมุทรปราการ ภาคตะวันตก ราชบุรี ภาคตะวันออก 1.ปราจีนบุรี 2.ฉะเชิงเทรา 3.
ระยอง 4.ชลบุรี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.หนองบัวล าภู 2.หนองคาย 3.อุดรธานี 4.บึงกาฬ 5.สกลนคร 6.นครพนม 7.มุกดาหาร 8.
ร้อยเอ็ด 9.ยโสธร 10.อ านาจเจริญ 11.อุบลราชธานี 12.สุรินทร์ และ 13.นครราชสีมา และ ภาคใต้ 1.สุราษฎร์ธานี 2.
นครศรีธรรมราช 3.พังงา 4.ภูเก็ต 5.นราธิวาส 

แม้ “ธนาธร-ปิยบุตร” จะลงชิมลาง “สนามเลือกตั้งระดับชาติ” และประสบความส าเร็จ-หักปากกาเซียน 
ทว่าสนามเลือกตั้งท้องถิ่น “คณะก้าวหน้า” ยังเป็น “หน้าใหม่” ต้อง “ฝ่าอิทธิพล” ขาใหญ่-บ้านใหญ่ภูธร 
ภาคเหนือ-คณะก้าวหน้ายึดใช้ยุทธศาสตร์หลบ-เลี่ยงบ้านใหญ่เพ่ือไทย พ่อเลี้ยง-แม่เลี้ยง เช่น บ้านใหญ่เตชะธีราวัฒน์ 
บ้านใหญ่วงศ์วรรณ บ้านใหญ่บูรณุปกรณ์ อาทิ แพร่ ต้องเจอ “ของแข็ง” กับ “บ้านใหญ่วงศ์วรรณ” นายอนุวัธ วงศ์
วรรณ อดีตนายก อบจ.-แชมป์เก่า ทายาท “พ่อเลี้ยงณรงค์” อดีตหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม อดีตว่าที่นายกฯที่ไปไม่ถึง
ฝั่งเช่นเดียวกับ พะเยา ที่หนักหนาไม่แพ้กัน เพราะต้องชนกับ “อัครา พรหมเผ่า” น้องชาย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  ภาคกลาง อาทิ นครปฐม ต้องเจอ “สาย
แข็ง” นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ หรือ “เสี่ยหนึ่ง” แห่ง “บ้านใหญ่สะสมทรัพย์” หัวแก้วหัวแหวนของ “ไชยา สะสม
ทรัพย์”อดีต ส.ส.นครปฐมหลายสมัย-อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง พระนครศรีอยุธยา ต้องแข่งกับ “สมทรง พันธ์
เจริญวรกุล” อดีตนายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา 3 สมัย “บังเกิดเกล้า” ของ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ส.ส.
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พระนครศรีอยุธยา ค่ายภูมิใจไทย ภาคตะวันตก ราชบุรี “ประกบคู”่ กับ “ก านันตุ้ย” นิวัฒน์ นิติกาญจนา สามี “บุญยิ่ง 
นิติกาญจนา” ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ 

ภาคตะวันออก อาทิ ปราจีนบุรี ต้องไขว้กับ “บ้านใหญ่วิลาวัลย์” ของ “สุนทร วิลาวัลย์” อดีต ส.ส.ปราจีนบุรี 
8 สมัย-“พ่ีชาย” “บังอร วิลาวัลย์” อดีตนายก อบจ.ปราจีนบุรีหลายสมัย ที่ส าคัญ ยังเป็นบิดา “กนกวรรณ วิลาวัลย์” 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แห่งค่ายภูมิใจไทย 

ขณะที่ระยอง ต้องเจอกับ “บ้านใหญ่ปิตุเตชะ” ของ “ปิยะ ปิตุเตชะ” อดีตนายก อบจ.ระยองหลายสมัย ที่มี
เครือข่าย-สาขาในพ้ืนที่ เช่น นายเศรษฐา ปิตุเตชะ หรือ “ส.จ.เปี๊ยก” อดีตประธานสภา อบจ.ระยอง นายธารา ปิตุเตชะ 
ส.ส.ระยอง-“หมอตี๋” สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แห่งพรรคสีฟ้า-ประชาธิปัตย์ 

ภาคใต้ อาทิ นราธิวาส ต้องเจอกับ “กูเซ็ง ยาวอหะซัน” อดีตนายก อบจ. และ “ร ารี มามะ” อดีต ส.ส.
นราธิวาส สังกัดพรรคสะตอ-ประชาธิปัตย์ 4 สมัย 

นครศรีธรรมราช เจอแซนด์วิชจากประชาธิปัตย์ ที่ส่งเครือญาติลง ทั้ง “พิชัย บุณยเกียรติ” น้องชาย “ชินวรณ์ 
บุณยเกียรติ” และ “กนกพร เดชเดโช” มารดา “ชัยชนะ เดชเดโช” 

หาก “คณะก้าวหน้า” จะงัด “มุขเดิม” เหมือนที่เคยใช้มาแล้วในการเลือกตั้งระดับชาติ โดยการใช้กระแส “คน
รุ่นใหม่” อาจต้องใช้พลังมหาศาล 

ประกอบกับกระแสการชุมนุมของ “ม็อบราษฎร” ซึ่งดูเหมือนจะเป็น “จุดอ่อน” มากกว่า “จุดแข็ง” จนเกิด
ปรากฏการณ์ “ไล่-ทุบธนาธร” กลายเป็นกระแส “ตีกลับ” เข้าใส่ผู้สมัครนายก อบจ.ของคณะก้าวหน้าเต็ม ๆ 
“ดร.สติธร ธนานิธิโชติ” นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า วิเคราะห์จุดชี้ขาดแพ้-ชนะในการแข่งขันเลือกตั้ง อบจ.ในรอบ 
8 ปีว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นมีหลายแบบ แต่ละแบบมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งลักษณะเฉพาะ หรืออ านาจหน้าที่ของ อบจ. เป็น
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ ไม่มีภารกิจโดยตรงในการให้บริการประชาชน 

อารมณ์ของ “โหวตเตอร์” จึงไม่ใช่เรื่องนโยบายใกล้ตัว-จับต้องได้ แต่เป็นท้องถิ่นแบบโครงสร้าง มีหน้าที่
เป็น “พี่เลี้ยง” ให้กับท้องถิ่นขนาดเล็กในจังหวัด มีความห่างกับประชาชนในระดับหนึ่ง ไม่ใช่หน่วยบริการ 

ถึงแม้จะมีงบประมาณจ านวนมาก แต่เป็นเพียงสนับสนุนท้องถิ่นขนาดเล็ก เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) แต่จะมีความอุปถัมภ์-ค้ าจุน ท้องถิ่นขนาดเล็ก จึงหล่อเลี้ยงกันด้วยเครือข่าย-ความสัมพันธ์ 
“นายก อบจ.เป็นลูกพ่ีคุมนายกเทศมนตรีบางที่ นายก อบต.บางต าบล ดังนั้น การข้ึนมาเป็นนายก อบจ.ได้จะต้องมีการ
สร้างเครือข่ายในจังหวัด ร้อยรัดกันข้ึนมา ต้องมีพวก” 

การก่อตัว-ขึ้นรูปของโครงข่ายการเลือกตั้งท้องถิ่น พัฒนาตัวเองมาจากนายกเล็ก มาสู่นายกใหญ่ของจังหวัด 
หล่อเลี้ยงเครือข่าย แพ็กกับ อบต. 3-4 อ าเภอ หนุนเป็นหัวคะแนนเพื่อดันขึ้นมาเป็นนายก อบจ.  
 และท างานเป็นเครือข่าย-พ้ืนที่เดียวกันระหว่างเทศบาล-ต าบล และจังหวัด เพ่ือช่วยเหลือ-เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็น
ความสัมพันธ์กันถึง “3 ชั้น” 

“ปัจจัยชี้ขาด คือ ใครที่สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้นได้ คนนั้นมีโอกาส
ชนะ ผู้สมัครนายก อบจ.มีเครือข่ายระดับต าบล คือ เทศบาล และ อบต. และเทศบาลกับ อบต.ก็มีหัวคะแนนเพ่ือดีลกับ
ผู้เลือกตั้ง” 
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แม้ว่าสิ่งที่ “คณะก้าวหน้า” ก าลังท า คือ การสร้างกระแส เป็นการ “ตีโจทย์ผิด” แต่ก็ “ยังได้ลุ้น” เพราะสถิติ
ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นท่ีผ่านมาออกมาน้อย ท าให้เครือข่าย-ฐานอ านาจเก่าแพ็กกันแน่น 
“ถ้าท ากระแสให้คนออกมาเยอะ คนที่ไม่เคยออกออกมา แต่กระแสจะแรงพอท าให้คนที่ไม่เคยออกมาเลือก ให้ออกมา
เลือกได้จ านวนมากขนาดไหน ถึงจะเปลี่ยนเกมได้ ถึงจะล้มบ้านใหญ่ได้” 
ความหวัง-ความฝันของธนาธร-คณะก้าวหน้า ที่จะ “ล้มบ้านใหญ่” จึง 50 : 50 เพราะคลื่นโหวตเตอร์ต้องออกมา
ถล่มทลาย-เหมือนวันเลือกตั้งใหญ่ และ “ทุกเสียง” ต้องตรงข้ามบ้านใหญ่ทุกเสียง 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-563299 
 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-563299
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30 พ.ย. 2563 05:01 น. 

จะเลือก ส.ส.ร.มาท าอะไร 
 

 
 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ก าลังเร่งรัดกันอยู่ขณะนี้ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ชี้แจง
ว่าอย่าห่วงความจริงใจของรัฐบาล รับรองว่าจะไม่ท าให้ร่างตกแน่ คาดว่าจะพิจารณาเสร็จ ในกลางเดือนมกราคม 2564 
แต่ก็ขึ้นอยู่กับ กมธ. จะให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด หากไม่มีประเด็นมากคิดว่าจะจบ  แต่คาดว่าอาจจะมีประเด็น
ปัญหามาก ประเด็นแรกท่ีเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว ที่ประชุมคณะท างานร่วมระหว่าง ป.ป.ช.กับอัยการสูงสุด ได้แจ้งค าสั่ง
อัยการสูงสุด ให้ฟ้องนายวิรัชกับพวก รวมทั้ง ส.ส.นครราชสีมาจากพรรคพลังประชารัฐ 2 คน กรณีการทุจริตจัดสรร
งบประมาณก่อสร้าง สนามฟุตซอลเมื่อปี 2555 

เป็นผลจากการแปรญัตติงบประมาณกว่า 4,459 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างสนามฟุตซอลให้โรงเรียนต่างๆในพ้ืนที่ 
จ.นครราชสีมา ปัญหาก็คือรัฐธรรมนูญมาตรา 235 ระบุว่าถ้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง ประทับรับฟ้องให้ผู้
ถูกกล่าวหา “หยุดปฏิบัติหน้าที่” จนกว่าจะมีค าพิพากษา จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานกมธ.หรือไม่? ประเด็น
ส าคัญอีกอย่าง ซึ่งอาจกระทบต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้แก่ค าให้ สัมภาษณ์ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ และรองประธาน กมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเสนอต่อ กมธ.ห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายหมวด และ
ต้องมีบทเฉพาะกาล ให้มาตรา 269, 272 และ 279 ใช้บังคับต่อไป เรื่องนี้รับรองว่าดุเดือดแน่ เพราะถ้าห้ามแก้ไขมาตรา 
272 ก็จะมีค่าเท่ากับไม่ได้แก้ไขหลักการส าคัญ ของรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรานี้คือกลไกส าคัญของการสืบทอดอ านาจ
รัฐประหาร โดยให้หัวหน้า คสช.แต่งตั้ง 250 ส.ว. มีอ านาจเลือกหัวหน้า คสช.เป็นนายกรัฐมนตรี ถ้าห้ามแก้ไขประเด็นนี้ 
รับรองว่า กมธ.เถียงกันมันหยดแน่ ดีไม่ดีอาจถึงวงแตกได้รวมทั้งการห้ามแตะ ห้ามแก้ไขในอีกหลายประเด็น ห้ามแตะ
หมวด 1 และหมวด 2 เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้ว แต่ห้ามแตะประเด็นอ่ืนๆด้วย เช่น มาตรา 279 คือการด ารงไว้ซึ่งกฎหมาย
มรดกเผด็จการ ถ้าห้ามมากมายอย่างนี้ จะให้เลือกตั้ง ส.ส.ร. 200 คน มาท าไม เพราะเท่ากับมัดมือมัดเท้า ส.ส.ร. ซึ่ง
เป็นผู้แทนปวงชน 

เหตุผลที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ต้อง แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้มี ส.ส.ร.ขึ้นมาจัดท าร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้เป็น
รัฐธรรมนูญ “ของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน” ไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ “ดีไซน์มาเพ่ือพวกเรา” ตามที่บาง
พรรคกล่าวอ้าง แต่นั่นยังไม่พอ ยังจะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ทั้งสิ้นทั้งปวงที่ท ามาขัดรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่? 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1985563 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1985563
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วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 - 07:58 น. 

สถานะ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลักษณะ อันสถิต และสถาพร 
 

 
 

แม้พรรคเพื่อไทยจะมีความม่ันใจว่า ชะตากรรมของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม จะเดิน
ไปบนเส้นทางเดียวกันกับ ของ นายสมัคร สุนทรเวช คือต้องพันจากต าแหน่ง แต่หากมองจากด้านของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา มองจากด้านของพรรคพลังประชารัฐก็มีความมั่นใจไปในทางตรงกันข้าม  นั่นก็คือ สถานะ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา จะยังเหมือนเดิม 

กระนั้น ค าว่า “เหมือนเดิม” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะด าเนินไปเช่นเดียวกับในห้วงหลังรัฐประหาร
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 หรือในห้วงหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 หรือไม่ ในทางเป็นจริงจะสามารถมี
ความมั่นใจเช่นนั้นได้หรือไม่ เพราะการเมืองไทยนับแต่การปรากฏขึ้นของ “เยาวชนปลดแอก” เมื่อเดือนกรกฎาคม 
2563 ไม่สามารถฟันธงลงไปได้เลยว่าอะไรต่อมิอะไรจะยังคง “เหมือนเดิม” แม้แต่สถานะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ก็ตาม ค าวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงมิได้เป็นการยุติหาก แต่เท่ากับเข้าสู่บทใหม่ของปัญหาหรืออาจจะ
เป็น “วิกฤต” ด้วยซ้ า 

นี่มิได้เป็นความเชื่ออย่างเลื่อนลอย ไร้รากฐานความเป็นจริงรองรับ หากติดตามดูสภาพการณ์อันเกี่ยวกับ 
“รัฐธรรมนูญ” มาเป็นตัวอย่างก็จะสัมผัสได้ในมิติที่เปลี่ยนแปลงและมิอาจควบคุมได้ ความเชื่อในเดือนเมษายน 2560 
คือ ความเชื่อที่ว่ารัฐธรรมนูญนี้เป็นรัฐธรรมนูญ “ฉบับถาวร” ถาวรเพราะเป็นความมุ่งมั่นในการสถาปนาขึ้นมาโดย
อ านาจของคสช.ที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างสูง เป็นรัฐธรรมนูญที่ DESIGN เพ่ือ “พวกเรา” กระนั้น นายวิษณุ เครืองาม 
ก็รู้อยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ด้วยซ้ าไป และขณะนี้ก็
ก าลังอยู่ระหว่างพิจารณาเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง เป็นการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศแห่งกรรมการสมานฉันท์ เป็น
กรรมการสมานฉันท์ท่ีแม้กระท่ัง นายชวน หลีกภัย ก็ไม่มีความมั่นใจแม้แต่น้อยว่าจะบรรลุสัมฤทธิภาพได้โดยราบรื่น 

ไม่ว่าจะมองไปยัง “รัฐธรรมนูญ” ไม่ว่าจะมองไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงมิได้เป็นการมองอย่าง 
“สถิตสถาพร” ตรงกันข้าม จ า เป็นต้องมองอย่างเห็น “พลวัต” เพียงแต่ “พลวัต” นั้นมีรากฐานมาจากที่ใดและอย่างไร
เท่านั้น นี่จึงเป็นสภาพการณ์ “ใหม่” ในทางสังคม ในทางการเมือง อันแตกต่างเป็นอย่างสูงจากความเชื่อมั่นเดิมตั้งแต่
หลังรัฐประหารเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้น เป็นสภาพการณ์อันยืนยันความเป็นจริงแห่งอนิจจัง ไม่เที่ยง 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2464788 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2464788
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C.jpg
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30 พฤศจิกายน 2563 

เปิดข้อชี้แจง “บิ๊กแดง-บิ๊กบี”้ปมบ้านพักทหาร  
จับสัญญาณ“ประยุทธ์”ได้ไปต่อสูงลิบ 
 

 
  
“ศาลรัฐธรรมนูญ” ยังคาใจประเด็น ค่าน ้า-ค่าไฟ ซึ่งในส่วนนี จะถูกน้ามาพิจารณาว่า “พล.อ.ประยุทธ์” ควักเงิน
ตัวเองจ่าย หรือเป็นเงินที่ทางราชการจ่ายให้ โดย “พล.อ.ณรงค์พันธ์” ชี แจงว่าระเบียบปี 2548 ให้กองทัพ
พิจารณาจ่ายค่าน ้าค่าไฟตามความเหมาะสม 

ศาลรัฐธรรมนูญนัดหมาย 2 ธ.ค.นี้ อ่านค าวินิจฉัยคดี "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.
กลาโหม "บ้านพักทหาร" ที่พรรคเพ่ือไทยยื่นผ่าน "ชวน หลีกภัย” ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งให้ศาลรัฐธรรมูญ
วินิจฉัย 

พรรคเพ่ือไทยใช้ประเด็นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีแล้ว  โดยตั้งธงว่าเมื่อ ”พล.อ.
ประยุทธ์” เกษียณราชการและพ้นจากต าแหน่ง  “ผู้บัญชาการทหารบก” ในเดือน  ก .ย . ปี  2557 ต่อมามี
รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ประกาศใช้ ซึ่งมีบทบัญญัติในมาตรา 184 (3) ที่ห้าม ส.ส.-ส.ว. รับเงินหรือประโยชน์อ่ืนใด
จาก หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ และบังคับใช้กับ นายกรัฐมนตรี –รัฐมนตรี ด้วย 

ดังนั้นเมื่อ “พล.อ.ประยุทธ์” อาศัยในบ้านพักทหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พรรคเพ่ือไทยจึงเห็นว่าอาจจะเข้าข่าย
ที่ถือว่าเป็นการรับประโยชน์ใดจากหน่วยงานราชการ จึงขัดรัฐธรรมนูญ ปี 2560 หรือไม ่

ทว่าฝากฝั่ง “พล.อ.ประยุทธ์-กองทัพบก” มีช่องทางให้ต่อสู้อยู่เหมือนกัน เนื่องจากการเข้าอาศัย “บ้านพัก
ทหาร” ของข้าราชการทหารบก มีระเบียบของกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักบ้านพักทหาร น ามาใช้ชี้แจงกับ “ศาล
รัฐธรรมนูญ” เพ่ืออ้างความชอบธรรมที่ “พล.อ.ประยุทธ์” สามารถอาศัยอยู่ในบ้านพักทหารได ้
“พล.อ.ประยุทธ์” ท าหนังสือชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า ได้อยู่ในบ้านพักทหารจริง ส่วนที่ไม่ได้ไปอาศัยบ้านพัก
รับรอง ที่บ้านพิษณุโลก เพราะอยู่ระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุง ขณะเดียวกันทีมรักษาความปลอดภัยประจ าตัว 
ให้ค าแนะน าว่าบ้านพักทหารที่อาศัยอยู่สะดวกในเรื่องการดูแลความปลอดภัยมากกว่า 

โดย “พล.อ.ประยุทธ์” เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเอาไว้ว่า “ผมเป็นนายกฯ มีปัญหาเรื่องการรปภ. ต้องมี
สถานที่ที่เหมาะสมในการรปภ. ในฐานะเป็นผู้น าประเทศ แต่ผมก็เตรียมการไปอยู่บ้านของผมอยู่แล้ว” ฉะนั้นข้อชี้แจง
ของ “พล.อ.ประยุทธ์” จึงมุ่งไปที่การรักษาความปลอดภัยมากกว่าที่จะให้น้ าหนักไปที่สิทธิในการเข้าอยู่  “บ้านพัก
ทหาร” เพราะสิทธิในการให้เข้าพักอาศัยอยู่ที่ “กองทัพบก” จึงเป็นหน้าที่ของ “กองทัพบก” ที่ต้องชี้แจงกับศาล
รัฐธรรมนูญ มีรายงานว่า “บิ๊กแดง” พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการกองทัพบก ท าหนังสือชี้แจงว่า ตาม
ระเบียบของกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักบ้านพักทหารปี 2555 พล.อ.ประยุทธ์อยู่ในบ้านพักรับรอง ไม่ใช่บ้านพัก
สวัสดิการ และในฐานะที่ท าคุณประโยชน์ต่อประเทศ ท าให้เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบบ้านพักทหาร ให้สามารถอาศัย
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อยู่ต่อได้ ในประเด็นดังกล่าวมีการระบุประเภทของ “บ้านพักทหาร” เอาไว้ดังนี้ 1.บ้านพักทหาร : ใช้ส าหรับเป็นที่พัก
ของทหารตามต าแหน่ง เช่น จ่า, ร.อ., พ.อ. 2.บ้านรับรอง : ใช้ส าหรับ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เช่น นายผล, 5 เสือทบ., ผบ.
ทบ., อดีตผบ.ทบ., อดีต 5 เสือ ทบ. 
โดย “พล.อ.อภิรัชต์” การันตีว่า “พล.อ.ประยุทธ์” อาศัยอยู่ในบ้านพักรับรอง ซึ่งมีสิทธิตามที่ระเบียบของกองทัพบกว่า
ด้วยการเข้าพักบ้านพักทหารปี 2555 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ 
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” ยังคาใจประเด็น ค่าน้ า-ค่าไฟ ซึ่งในส่วนนี้จะถูกน ามาพิจารณาว่า 
“พล.อ.ประยุทธ์” ควักเงินตัวเองจ่าย หรือเป็นเงินที่ทางราชการจ่ายให้ เพราะหากตีความว่าทางราชการจ่ายให้ 
“พล.อ.ประยุทธ์” อาจจะเข้าข่ายรับเงินหรือประโยชน์อ่ืนใดจาก หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ หรือไม่ 

ท าให้ในช่วงต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา “บิ๊กบี้” พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการกองทัพบก ต้องส่งห
หนังชี้แจงประเด็นดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญอีกรอบ  โดยหนังสือของ “พล.อ.ณรงค์พันธ์” ระบุตอนหนึ่งว่า ตาม
ระเบียบของกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักบ้านพักทหารปี 2548 ข้อ 11 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ว่า ให้กองทัพบกพิจารณา
ความเหมาะสมในการสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าและน้ าประปา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นต่อการพัก
อาศัย เมื่อทั้ง “พล.อ.อภิรัชต์-พล.อ.ณรงค์พันธ์” ต่างท าหนังสือชี้แจงยืนยันต่อ “ศาลรัฐธรรมนูญ” ว่า “พล.อ.
ประยุทธ์” เข้าอยู่บ้านพักทหาร-บ้านพักรับรอง ตามระเบียบของกองทัพบก ด่านต่อไปอยู่ที่ “ศาลรัฐธรรมนูญ” จะเชื่อ
ค าชี้แจงของทั้งสองบิ๊กหรือไม ่

โดยมีรายงานว่าแนวโน้มการตัดสินของ “ศาลรัฐธรรมนูญ” มีโอกาสสูงที่ “พล.อ.ประยุทธ์” จะไม่ถูกวินิจฉัยให้
พ้นจากเก้าอ้ีนายกรัฐมนตรี โดยจุดเปลี่ยนหลักคือค าชี้แจงของ “พล.อ.ณรงค์พันธ์” เกี่ยวกับ ค่าน้ า-ค่าไฟ เพราะ
ภายหลัง “พล.อ.ณรงค์พันธ์” ส่งหนังสือชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ท าให้ศาลรัฐธรรมนูญออกมาระบุว่ามีหลักฐาน
เพียงพอสรุปคดีได้แล้ว 
อย่างไรก็ตามหากเผื่อใจไว้นิด “พล.อ.ประยุทธ์” ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากต าแหน่งนายกรัฐธรรมนูญ 
“พล.อ.ประยุทธ์” ไม่จะติดโทษแบนทางการเมืองทันทีเป็นเวลา 2 ปี 

ซึ่งกรณีของ “พล.อ.ประยุทธ์” ต่างจากกรณีของ “สมัคร สุนทรเวช” ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวิจนิจฉัยให้พ้นจาก
ต าแหน่งนายกรัฐธรรมนูญ ชื่อของ “สมัคร” ยังมีสิทธิน ากลับมาโหวตให้รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีก แต่ครั้งนั้น
ภายในพรรคพลังประชาชน เกิดการเปลี่ยนแปลงส่งชื่อ “สมชาย วงศ์สวัสดิ์” เข้ามาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน 
ดังนั้น “ฝ่ายค้าน” จึงมีลุ้นเล็กๆ หาก “พล.อ.ประยุทธ์” พ้นจากต าแหน่ง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอให้ชิงเก้าอ้ีนายกรัม
นตรี จะหมดคู่แข่งคนส าคัญไป และแอบลุ้นรายชื่อคนที่เหลือได้ โดยพรรคเพ่ือไทยมีชื่อของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา
พันธุ์, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์, นายชัยเกษม นิติสิริ ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลจะมีชื่อของ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รอง
นายกรัฐมนตรี รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
แต่จับสัญญาณทางการเมืองแล้ว มีโอกาสน้อยมากที่ “พล.อ.ประยุทธ์” จะไม่ได้ไปต่อ??? 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910228 
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