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ข่าวประจ าวันที่ 4 ธันวาคม 2563 
 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 67/2563 กกต. ย ้ำผู้ที่ย้ำยทะเบียน
บ้ำนข้ำมจั งหวัดไม่ถึ ง 
1 ปี ไม่มีสิทธิเลือกตั ง 

มติชนออนไลน์ กกต.เตือน ปชช.ย้ำยทะเบียนบ้ำน
ข้ ำมจั งหวัด ไม่ถึ ง  1  ปี  ไม่ มี สิ ทธิ
เลือกตั ง อบจ. 

17 
 

   INNNews ออนไลน์ กกต.แจ้งผู้ ย้ ำยทะเบียนบ้ำนข้ำม
จังหวัดไม่ถึง 1 ปีไม่มีสิทธิ์ ลต.อบจ. 

18 

 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 INNNews ออนไลน์ 

เนชั่นออนไลน์ 
 นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย กรรมกำรกำรเลือกตั ง กล่ำวว่ำ
หลังจำกที่เดินทำงมำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั ง สอบถำมปัญหำและอุปสรรค 
กำรปฏิบัติงำนของผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรเลือกตั งและหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง ตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งยัง 
ไม่พบปัญหำหรืออุปสรรคในกำรเลือกตั ง ในครั งนี แต่อย่ำงไร 
และพร้อมเต็มที่ในกำรเลือกตั งที่จะมำถึงอีกไม่กี่วัน ในวันที่ 20 ธ.ค.63 
นี อีกด้วย 

19 
20 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ดึงคนพิกำรบ้ำนบำงปะกงใช้สิทธิเลือกตั ง อบจ. 22 
2 แนวหน้ำออนไลน์ เปิดโรงแรมติวเข้มวิทยำกรอ้ำเภอเตรียมพร้อมเลือกตั ง อบจ.มหำสำร

คำม 
23 

3 แนวหน้ำออนไลน์ เผยคนกำญจน์ตืนตัวเลือกตั ง อบจ.'ก้ำนันดัง'แนะดูแลปำกท้อง ปชช.
ก่อนสร้ำงถนน 

24 

4 แนวหน้ำออนไลน์ กกต.บุรีรัมย์เตรียมจัดเลือกตั ง อบจ.แบบนิวนอร์มอล ป้องกันโควิด-19 26 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
5 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "แก้ปำกท้องก่อนสร้ำงถนน" ก้ำนันดังกำญจน์ต้ำนซื อเสียงเลือกตั ง

ท้องถิ่น 
27 

6 แนวหน้ำออนไลน์ ศึก อบจ.สตูลเดือด 2 ผู้ท้ำชิง 'นำยกใหญ่' ร้องเรียน กกต.กล่ำวหำกัน
ผิด พรบ.เลือกตั ง 

28 

7 แนวหน้ำออนไลน์ ศึกชิงเก้ำอี นำยก อบจ.สลกนครคึกคัก 2 ผู้สมัครตัวเต็งเร่งท้ำแต้มลุย
หำเสียงอย่ำงหนัก 

30 

8 แนวหน้ำออนไลน์ มำแนวใหม่! ผู้ท้ำชิงนำยก อบจ.สระแก้วใช้โลกโซเชียลหำเสยีงเจำะถึง
กลุ่มเป้ำหมำย 

32 

9 แนวหน้ำออนไลน์ 'ดร.ยลดำ' เผยลุยหำเสียงครบ 32 อ้ำเภอพร้อมขึ นนั่งเก้ำอี  'นำยก 
อบจ.' พัฒนำโครำช 

34 

10 สยำมรัฐออนไลน์ ท่ำฉลอม “ดุ” พังป้ำยเงำด้ำเบอร์ 4 ผู้สมัครชิง ส.อบจ.มหำชัย 
ไล่เปลี่ยนป้ำยใหม่เผยโฉม 

36 

11 บ้ำนเมืองออนไลน์ คึกคัก! หำเสียงชิง นำยก อบจ.สกลนคร "ชัยมงคล-ชูพงษ์" ลุยขอ
คะแนนหนัก 

37 

12 สยำมรัฐออนไลน์ วันเดียว 3 จว.! “พรรณิกำร”์ ลุย “สมุทรสำคร-นครปฐม-นนทบุรี” 
ชู นโยบำยขอคะแนนเสียง ปลุก ปชช. ไปใช้สิทธ์เลือกตั ง 20 ธ.ค.นี  

38 

13 แนวหน้ำออนไลน์ 'ช่อ'ลุยหำเสียง อบจ.ปริมณฑล ปลุก นศ. กลับบ้ำนร่วมเปลี่ยนแปลง 
ปท. 

40 

14 แนวหน้ำออนไลน์ ผู้สมัคร ส.อบจ.หน้ำใหม่เขต 4 โพธำรำมเมืองโอ่งลุยหำเสียงจับเข่ำคุย
กับชำวบ้ำน 

41 

15 แนวหน้ำออนไลน์ ‘สมชำย’น้ำทัพหำเสียง อบจ.เชียงใหม่ เทียบยุค ทรท.-พท. รัฐบำล
‘บิ๊กตู’่ท้ำคนไร้อนำคต 

42 

16 บ้ำนเมืองออนไลน์ “ธนำธร” ย่องเงียบเข้ำสุรำษฎร์ฯ พบปะผู้สมัครนำยก อบจ.-ส.อบจ. 43 
17 แนวหน้ำออนไลน์ เลือกตั งสตูลเดือด 2ผู้สมัครร้องกกต. ผิด พ.ร.บ.เลือกตั ง 44 
18 แนวหน้ำออนไลน์ 2 ตัวเต็งนำยก อบจ.สกลนครเร่งเครื่องอ้อน ปชช. 45 
19 บ้ำนเมืองออนไลน์ แรงไม่มีตก! “ดร.อัษฎำงค์” ขึ นเวทีดีเบต เปิดวิสัยทัศน์แรงจูงใจสมัคร

นำยก อบจ.ขอนแก่น 
46 

20 สยำมรัฐออนไลน์ ทีมสงขลำประชำรัฐ เดินสำยขอเสียงพ่ีน้องชำวบ้ำนทุ่งลุง 48 
21 แนวหน้ำออนไลน์ 'ช่อ'เยือนแปดริ ว ปรำศรัยหำเสียง อบจ. ชู'ยศสิงห์'ทีมก้ำวหน้ำคน

พื นที่ 
49 

22 เดลินิวส์ออนไลน์ "ธนำธร" บุก "อยุธยำ-อ่ำงทอง" ช่วยหำเสียง"วสัพงศ์ - โยธนิ" 51 
23 INNNews ออนไลน์ ผู้สมัคร อบจ.เริ่มยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ กกต.บุรีรัมย์ 53 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
24 แนวหน้ำออนไลน์ กกต.บุรีรัมย์เร่งตรวจสอบเอำผิดกลุ่มบุคคลใช้-จ้ำงวำนให้คนมำลง

สมัคร อบจ. 
54 

25 เนชั่นออนไลน์ จี  กกต.ตรวจสอบกลุ่มบุคคลท้ำผิด กม.เลือกตั ง ก่อน 20 ธ.ค.นี  55 
26 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ผู้สมัครนำยก อบจ.บุรีรัมย์ร้อง กกต.จัดดีเบต-สอบ จนท.รัฐไม่เป็นกลำง 56 
27 เนชั่นออนไลน์ "ทนำยอั๋น"ร้อง กกต.เปิดเวทีดีเบต-จนท.รัฐวำงตัวไม่เป็นกลำง 57 
28 แนวหน้ำออนไลน์ มึน! กกต.ท้องถิ่นเตะถ่วงไม่วินิจฉัยค้ำร้องผู้สมัครนำยก อบจ.

แม่ฮ่องสอนอ้ำงให้รอ กกต.กลำง 
58 

29 เนชั่นออนไลน์ "นันทิยำ วงศ์วำนิชย์"เหน็บ กกต.เตะถ่วงวินิจฉัยคุณสมบัติ 60 
30 เดลินิวส์ออนไลน์ ระดมกวำดล้ำงซุ้มมือปืน รักษำควำมปลอดภัยเลือกตั ง อบจ. 62 
31 สยำมรัฐออนไลน์ ผบ.ตร.ก้ำชับกวำดล้ำง "ซุ้มมือปืน-ผู้มีอิทธิพล" รับเลือกตั ง อบจ. 

ทั่ว ปท. 
64 

32 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ทักษิณ'อ้อน'อย่ำได้ทิ งผมนะ' โอ่ท้ำเศรษฐกิจเชียงใหม่พุ่ง 65 
33 ข่ำวสดออนไลน์ ‘ทักษิณ’ร่อน จม. อ้อนชำวเชียงใหม่หนุน‘สว.ก้อง’ บอกเฉยๆ 

โดนนักกำรเมืองบำงคนทิ ง 
66 

34 คมชัดลึกออนไลน์ "ทักษิณ" โพสต์ช่วยหำเสียง นำยก อบจ. อ้อนคนเชียงใหม่ "อย่ำทิ งผม
นะครับ" โอดอำจจะถูกทิ งโดยนักกำรเมืองบำงคน 

67 

35 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “ทักษิณ” โพสต์อ้อนชำวเชียงใหม่เลือก “ส.ว.ก้อง” นั่งนำยก อบจ. 68 
36 ไทยโพสต์ออนไลน์ กลัวแพ้จตุพร? 'ยิ่งลักษณ์' ก็มำอ้อนจำวเจียงใหม่ หลัง 'แม้ว' โผล่หำ

เสียงช่วย 'พิชัย' ชิงนำยก อบจ.เชียงใหม่ 
69 

37 แนวหน้ำออนไลน์ 'จตุพร' เดือดพลั่ก! ถอนหงอก 'สุนัย' ลำกไส้ประจำน 'คนขี ขลำดตำ
ขำว' หนีตลอด 

70 

38 เดลินิวส์ออนไลน์ ด่วน! 'ฟิล์ม' ประกำศทิ งพท.ขอยืนเคียงข้ำง 'หญิงหน่อย' 72 
 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Thai PBS ออนไลน์ ก่อน! 20 ธ.ค.นี  ไปใช้สิทธิเลือกตั ง อบจ.ไม่ได้ ท้ำอย่ำงไร? 73 
2 ประชำชำติธุรกิจ

ออนไลน์ 
6 สิทธิ์ที่ต้องเสีย หำกไม่ไป “เลือกตั งท้องถิ่น” 20 ธ.ค. 75 

3 มติชนสุดสัปดำห์
ออนไลน์ 

ถึงเวลำหรือยัง “ยุติรัฐรำชกำรรวมศูนย์ คืนอ้ำนำจให้ท้องถิ่น” 20 
ธันวำคม เลือกนำยก อบจ.-ส.อบจ. 

77 
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บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ เข้มข้นสนำมเลือกตั ง อบจ.ตรัง 'บุ่นเล้ง-สำธร' แตกคอ 'ภูผำ' รอเสียบ 79 
5 คมชัดลึกออนไลน์ อบจ.ฝั่งโขง 3 คน 3 ค่ำย โตมำจำกทักษิณ 81 
6 คมชัดลึกออนไลน์ ศึกล้ำนนำ'แม้ว' ไม่ทน สยบเกม 'จตุพร' 83 
7 สยำมรัฐออนไลน์ “คลื่นใต้น ้ำ” ในพลังประชำรัฐ! 85 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'สำมมิตร' คิดหนัก ไปต่อ-พอแค่นี !? 87 
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วันที่ 3 ธันวำคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมรับเสด็จพระบำทสมเด็จ 
พระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี และร่วมในพิธีสวดเจริญมหำมงคลรวมศำสนำ สืบสำน 
พระรำชปณิธำน “ธรรมรำชินี” เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 5 ธันวำคม 2563 ณ พระลำนพระรำชวังดุสิต 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
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วันที่ 4 ธันวำคม 2563 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยม 
ศูนย์ประสำนงำนกำรเลือกตั งประจ้ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระแก้ว และเป็นประธำนในพิธีเปิด  "โครงกำร
ประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั งท้องถิ่น" กิจกรรมประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำรบริกำรส่วนจังหวัดและ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระแก้ว แก่เครือข่ำยของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง (กลุ่มสตรี)  โดยมี 
นำยพงษ์เกตุ เติมกิจธนสำร ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ 
นำยนรินทร์ เเช่มช้อย ผู้อ้ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ้ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะ ร่วมให้กำรต้อนรับ 
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระแก้ว 
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการประชาสมัพนัธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น" 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 3 ธันวำคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ พบปะหำรือนำยกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยภูมิ 
เกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ และปัญหำ อุปสรรค กำรด้ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั งท้องถิ่นในพื นที่จังหวัดชัยภูมิ  โดยมี 
นำยสิริพงษ์ พงษ์พำนิช ผู้ตรวจกำร นำยวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจกำร และ เรือเอก ไตรสรณ์ ผำสุข รักษำกำรในต้ำแหน่ง
ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพบปะหำรือด้วย ณ ศำลำกลำง  
จังหวัดชัยภูมิ 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
พบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 3 ธันวำคม 2563  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นำยสมดี คชำยั่งยืน อนุกรรมกำรกลั่นกรองระเบียบและประกำศ 
ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง และคณะ ร่วมประชุมกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั งและพบปะหำรือ
หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ จ้ำนวน 145 คน เกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นและปัญหำอุปสรรคของผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรเลือกตั ง ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 พร้อมด้วย นำยประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดชัยภูมิ ในฐำนะประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำยสิริพงษ์ พงษ์พำนิช 
ผู้ตรวจกำร นำยวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจกำร เรือเอก ไตรสรณ์ ผำสุข รักษำกำรในต้ำแหน่งผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมรับฟังกำรชี แจงด้วย ณ หอประชุมส้ำนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

กรรมการการเลือกตั้ง  
พบปะหารือหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถ่ิน จังหวัดชัยภูม ิ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 3 ธันวำคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ พบปะหำรือผู้ตรวจกำรเลือกตั ง จังหวัดชัยภูมิ ชี แจงแนวทำง
กำรปฏิบัติงำน แนวทำงกำรสืบสวนหำข่ำว และรูปแบบกำรประเมินผลกำรรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั ง เพ่ือด้ำเนินกำรให้กำรเลือกตั งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และโดยชอบด้วยกฎหมำย พร้อมด้วย
นำยสิริพงษ์ พงษ์พำนิช ผู้ตรวจกำร นำยวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจกำร เรือเอก ไตรสรณ์ ผำสุข รักษำกำรในต้ำแหน่ง
ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมด้วย ณ ส้ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดชัยภูมิ 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
พบปะหารือผู้ตรวจการเลือกตั้ง จังหวัดชัยภมูิ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 3 ธันวำคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัด
ชัยภูมิ พบปะหำรือเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ และปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติ โดยมี นำยสิริพงษ์ พงษ์พำนิช ผู้ตรวจกำร 
นำยวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจกำร เรือเอก ไตรสรณ์ ผำสุข รักษำกำรในต้ำแหน่งผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดชัยภูมิ และพนักงำนของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดชัยภูมิ 
ร่วมประชุมด้วย ณ ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดชัยภูมิ 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจังหวัดชัยภูม ิ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 4 ธันวำคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี 
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ พบปะหำรือนำยวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
นครรำชสีมำ และรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ เกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั ง  
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ และปัญหำอุปสรรค 
กำรด้ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั งท้องถิ่นในพื นที่จังหวัดนครรำชสีมำ โดยมี นำยสิริพงษ์ พงษ์พำนิช ผู้ตรวจกำร นำยวีระ ยี่แพร 
ผู้ตรวจกำร พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนำลักษณ์ รักษำกำรในต้ำแหน่งผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง
ประจ้ำจังหวัดนครรำชสีมำ ร่วมพบปะหำรือ ณ ศำลำกลำงจังหวัดนครรำชสีมำ 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
พบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 4 ธันวำคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีเปิด 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพด้ำนเทคโนโลยี (SWOT Analysis) โดยมี 
นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักทุกส้ำนัก ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัด จ้ำนวน 5 จังหวัด และพนักงำนของส้ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ เข้ำร่วม
ประชุม ณ ห้องแมกโนเลีย 1 ชั น 4 โรงแรม ทีเค พำเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านเทคโนโลยี (SWOT Analysis) 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 4 ธันวำคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเสวนำหัวข้อ "พรรคกำรเมือง 
กับกำรเลือกตั งท้องถิ่น"  จัดโดยนักศึกษำหลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั งระดับสูง (พตส.11) 
โดยมี ดร.สติธร ธนำนิธิโชติ ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักนวัตกรรมเพ่ือประชำธิปไตย สถำบันพระปกเกล้ำ นำยนิกร จ้ำนง 
ผู้อ้ำนวยกำรพรรคชำติพัฒนำ นำยวิรัตน์ ผำสุข นำยกเทศมนตรีต้ำบลบำงน ้ำเปรี ยว ร่วมเสวนำด้วย ณ ห้องประชุม 704 
ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง 
 
 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมเสวนาหัวข้อ "พรรคการเมือง กับการเลอืกตั้งท้องถิ่น" 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

14 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 3 ธันวำคม 2563 นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีปิดกำรอบรม
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชั่นใหม่ รุ่นที่ 3 โดยมี พนักงำนของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง 
ทั งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค  เข้ำรับประกำศนียบัตรพร้อมถ่ำยภำพร่วมกัน ณ ห้องประชุม 202 ชั น 2 ส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เวอร์ชั่นใหม่ รุ่นที ่3 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

16 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

17 

 

 
 วันที่ 4 ธันวำคม 2563 - 12:17 น. 
กกต.เตือน ปชช.ย้ายทะเบียนบ้านข้ามจังหวัดไม่ถึง 1 ปี ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 
กกต.เตือน ปชช.ย้ายทะเบียนบ้านข้ามจังหวัดไม่ถึง 1 ปี ไม่มีสิทธิเลือกตั้งอบจ. 
 เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง (กกต.) แจ้งว่ำ ตำมที่
ผู้อ้ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ้ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ได้ประกำศก้ำหนดให้มีกำรเลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ในวันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคม เวลำ 08.00 -17.00 น. ในกรณีที่
มีกำรย้ำยทะเบียนบ้ำนออกจำกเขตเลือกตั งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั งหนึ่งภำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน ท้ำ
ให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเลือกตั งเป็นเวลำติดต่อกันน้อยกว่ำ 1 ปีนับถึงวันเลือกตั ง ให้บุคคลนั นมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั งในเขตเลือกตั งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนครั งสุดท้ำยเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  และ
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกำรเลือกตั งเฉพำะผู้บริหำรท้องถิ่น หรือมีกำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่น และ
ผู้บริหำรท้องถิ่นพร้อมกันให้บุคคลนั นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั งผู้บริหำรท้องถิ่นในเขตเลือกตั งที่ตนมี
ชื่ออยู่ และให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นในเขตเลือกตั งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนครั ง
สุดท้ำยเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
 ทั งนี  กำรเลือกตั งครั งนี เป็นกำรเลือกตั งสมำชิกและนำยกฯพร้อมกันจึงมีเขตเลือกตั ง 2 ประเภท ที่ก้ำหนด
ไว้ในกำรเลือกตั ง คือ กำรเลือกตั งนำยกฯให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั ง กำรเลือกตั งสมำชิกฯ ให้ถือเขตอ้ำเภอเป็นเขต
เลือกตั ง กรณีที่อ้ำเภอใดมีสมำชิกได้เกินกว่ำ 1 คนให้แบ่งเขตอ้ำเภอเป็นเขตเลือกตั งเท่ำกับจ้ำนวนสมำชิกที่จะพึงมีใน
อ้ำเภอนั น ดังนั น บุคคลที่ย้ำยทะเบียนบ้ำนภำยในจังหวัด จำกอ้ำเภอหนึ่งไปอีกอ้ำเภอหนึ่ง จึงมีสิทธิเลือกตั งนำยกอบจฯ 
ณ ที่อ้ำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในปัจจุบัน โดยจะได้รับบัตรเลือกตั ง 1 ใบ) ส่วนกำรเลือกตั งสมำชิกอบจ. บุคคลดังกล่ำวจะต้อง
มีชื่ออยู่ ณ อ้ำเภอเดิมติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 1 ปี แต่ได้ย้ำยไปมีชื่ออยู่ ณ อ้ำเภอใหม่ไม่ครบ 1 ปี ถ้ำประสงค์ที่จะใช้สิทธิ
เลือกตั ง ส.อบจ.ต้องไปร้องขอเพ่ิมชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั ง ณ อ้ำเภอเดิม ภำยในวันที่ 9 ธันวำคม 
 ส้ำหรับบุคคลที่มีชื่ออยู่ในอ้ำเภอหนึ่งติดต่อกันครบ 1 ปี โดยไม่ย้ำยทะเบียนบ้ำนเลย จึงมีสิทธิเลือกตั งทั ง
สมำชิก อบจ. และนำยก อบจ. ณ ที่อยู่ปัจจุบัน โดยจะได้รับบัตรเลือกตั ง 2 ใบ คือ นำยก อบจ. 1 ใบ และ สมำชิก อบจ. 
1 ใบ กรณีบุคคลที่ย้ำยทะเบียนบ้ำนจำกจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในจังหวัดใหม่น้อยกว่ำ 
1 ปี นับถึงวันเลือกตั ง จึงไม่มีสิทธิเลือกตั งในจังหวัดใหม่ และบุคคลนั นจะไม่มีสิทธิเลือกตั งในจังหวัดเดิม เนื่องจำกในวัน
เลือกตั งไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2471808 
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 4 ธันวำคม 2020 - 12:44 
กกต.แจ้งผู้ย้ายทะเบียนบ้านข้ามจังหวัดไม่ถึง1ปีไม่มีสิทธิ์ ลต.อบจ. 
กกต. แจ้ง ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านข้ามจังหวัดไม่ถึง 1 ปี ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ที่จะมีการเลือกตั้ง อบจ. 20 ธค.นี้ 76 
จังหวัดทั่วประเทศ 
 

 
 
 ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง (กกต.) เผยแพร่เอกสำร บุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั ง ที่มี
รำยละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่ย้ำยทะเบียนบ้ำนออกจำกเขตเลือกตั ง ดังนี  ในกรณีที่มีกำรย้ำยทะเบียนบ้ำนออกจำกเขต
เลือกตั งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั งหนึ่งภำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน อันท้ำให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน
ในเขตเลือกตั งเป็นเวลำติดต่อกันน้อยกว่ำหนึ่งปี นับถึงวันเลือกตั ง ให้บุคคลนั นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั งในเขต
เลือกตั งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนครั งสุดท้ำยเป็นวลำติตต่อกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี และกรณีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใด มีกำรเลือกตั งเฉพำะผู้บริหำรท้องถิ่น หรือมีกำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นพร้อมกันให้
บุคคลนั น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั งผู้บริหำรท้องถิ่นในเขตเลือกตั งที่ตนมีชื่ออยู่ และให้มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นในเขตเลือกตั งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนครั งสุดท้ำยเป็น เวลำติดต่อกันไม่น้อย
กว่ำหนึ่งปี 
 ดังนั น บุคคลที่ย้ำยทะเบียนบ้ำนภำยในจังหวัด (จำกอ้ำเภอหนึ่งไปอีกอ้ำเภอหนึ่ง) จึงมีสิทธิเลือกตั งนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ณ ที่อ้ำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในปัจจุบัน (จะได้รับบัตรเลือกตั ง 1 ใบ) ส่วนกำรเลือกตั งสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด บุคคลดังกล่ำวจะต้องมีชื่ออยู่ ณ อ้ำเภอเดิมติดต่อกัน ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี แต่ได้ย้ำยไปมีชื่ออยู่ 
ณ อ้ำเภอใหม่ไม่ครบ 1 ปี ถ้ำประสงค์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั ง ส.อบจ.ต้องไปร้องขอเพ่ิมชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั ง ณ อ้ำเภอ
เดิม ภำยในวันที่ 9 ธันวำคม 2563 
 ส้ำหรับบุคคลที่มีชื่ออยู่ในอ้ำเภอหนึ่งติดต่อกันครบ 1 ปี โดยไม่ย้ำยทะเบียนบ้ำนเลย จึงมีสิทธิเลือกตั งทั ง
สมำชิก อบจ. และนำยก อบจ. ณ ที่อยู่ปัจจุบัน (จะได้รับบัตรเลือกตั ง 2 ใบ) กรณีบุคคลที่ย้ำยทะเบียนบ้ำนจำกจังหวัด
หนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในจังหวัดใหม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับถึงวันเลือกตั ง จึงไม่มีสิทธิเลือกตั งใน
จังหวัดใหม่ และบุคคลนั น จะไม่มีสิทธิเลือกตั งในจังหวัดเดิม เนื่องจำกในวันเลือกตั งไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_835091/ 
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3 ธันวำคม 2020 - 19:34  
กกต.กลางเยี่ยม จนท.เลือกตั้งนายก อบจ.ชัยภูมิ 
ชัยภูมิ กกต.กลางตรวจเยี่ยม จนท.การเลือกตั้งนับเวลานับถอยหลังชิง นายกอบจ.- ส.อบจ.ชัยภูม ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.กลาง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะหัวหน้าส่วน
พนักงานส่วนท้องถิ่นของจังหวัดชัยภูมิ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 
 โดยมี น.ส.จริยำ ศิริพันธ์ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ รักษำรำชกำรแทนนำยก อบจ.ชัยภูมิ ใน
ฐำนะ ผอ.กำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดชัยภูมิ ให้กำรต้อนรับ และ รำยงำนเกี่ยวกับกำรรับสมัครกำรเลือกตั งนำยก อบจ.
ชัยภูมิ และ ส.อบจ.ชับยภูมิ โดยจังหวัดชัยภูมิ แบ่งออกเป็นเขตเลือกตั งจ้ำนวน 36 เขตเลือกตั ง ส่วนนำยก อบจ.ชัยภูมิ 
แบ่งออกเป็น 1 หน่วยเลือกตั ง 
 นำยก อบจ.ชัยภูมิ ผ่ำนกำรตรวจคุณสมบัติจ้ำนวน 4 ท่ำน และ ส.อบจ.ชัยภูมิ ผ่ำนกำรตรวจคุณสมบัติ
จ้ำนวน 151 ท่ำน และ ไม่ผ่ำนกำรตรวจคุณสมบัติจ้ำนวน 1 ท่ำน เนื่องจำกไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั งและไม่แจ้งเหตุเมื่อ
กำรเลือกตั งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เมื่อวันที่24มีนำคม2562ที่ผ่ำนมำ โดยจังหวัดชัยภูมิมีผู้มีสิทธ์เลือกตั งจ้ำนวน 
891,928 คน หน่วยเลือกตั งจ้ำนวน 1,940 หน่วย และ ได้แต่งตั งกรรมกำรประจ้ำหน่วยเลือกตั ง กรรมกำรประจ้ำหน่วย
เลือกตั ง เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย และ เจ้ำหน้ำที่ อสม. รวมทั งหมด 23,280 คน และ ได้ด้ำเนินกำรประกำศ
ก้ำหนดให้มีกำรเลือกตั ง ประกำศผู้สมัครรับเลือกตั ง ประกำศหน่วยเลือกตั งและที่เลือกตั ง ประกำศผู้มีสิทธิเลือกตั งตำม
ระเบียบก้ำหนดแล้ว อีกทั งได้ด้ำเนินกำรส่งหนังสือแจ้งเจ้ำบ้ำนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน 
 ด้ำนนำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย กรรมกำรกำรเลือกตั ง กล่ำวว่ำหลังจำกที่เดินทำงมำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั ง สอบถำมปัญหำและอุปสรรคกำรปฏิบัติงำนของผู้รับผิดชอบ
กำรจัดกำรเลือกตั งและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริห ำรท้องถิ่น
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งยังไม่พบปัญหำหรืออุปสรรคในกำรเลือกตั งในครั งนี แต่อย่ำงไรและพร้อม
เต็มในกำรเลือกตั งที่จะมำถึงอีกไม่กี่วันในวันที่20 ธ.ค.2563 นี อีกด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_834646/ 

https://www.innnews.co.th/regional-news/news_834646/
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3 ธ.ค. 2563 
กกต.กลางลงพื้นที่ติวเข้มจัดเลือกตั้งนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 

 
 
กกต.กลางลงพ้ืนที่ติวเข้มจัดเลือกตั้งนายก อบจ.ชัยภูมิ ระบุภาพรวมพบการร้องเรียนทั่วประเทศ65 เรื่อง ส่วนใหญ่
เป็นเรื่องการร้องตรวจสอบการขาดคุณสมบัติของผู้สมัคร ขณะนี้ กกต. พิจารณาไปได้มากว่าครึ่งแล้ว และคาดว่า
จะด าเนินการเสร็จสิ้น ไม่เกินวันที่ 9 ธ.ค.63 นี้ 
 3 ธันวำคม 2563 นำยธวัชชัย  เทอดเผ่ำไทย กรรมกำรกำรเลือกตั ง หรือ กกต.กลำง เดินทำงมำตรวจ
เยี่ยมและจัดอบรมควำมรู้ในกำรเตรียมกำรจัดกำรเลือกตั ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ (นำยก อบจ.) และ
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ ( ส.อบจ.)ให้กับหัวหน้ำส่วนพนักงำนส่วนท้องถิ่นของจังหวัดชัยภูมิ ณ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชั น 3 โดยมี น.ส.จริยำ  ศิริพันธ์ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ รักษำรำชกำร
แทนนำยก อบจ.ชัยภูมิ ในฐำนะ ผู้อ้ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดชัยภูมิ รำยงำนเกี่ยวกับกำรรับสมัครกำรเลือกตั ง
นำยก อบจ.ชัยภูมิ และ ส.อบจ.ชับยภูมิ โดยจังหวัดชัยภูมิ แบ่งออกเป็นเขตเลือกตั งจ้ำนวน 36 เขตเลือกตั ง ในทั่วทั ง
จังหวัดใน 16 อ้ำเภอ  
 ซึ่งมีกำรรับสมัครนำยก อบจ.ชัยภูมิ ที่ผ่ำนกำรตรวจคุณสมบัติจ้ำนวน 4 คน และ ส.อบจ.ชัยภูมิ ผ่ำนกำร
ตรวจคุณสมบัติจ้ำนวน 151 คน และ ไม่ผ่ำนกำรตรวจคุณสมบัติจ้ำนวน 1 คน เนื่องจำกไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั งและไม่
แจ้งเหตุเมื่อกำรเลือกตั งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562 ที่ผ่ำนมำ  
 โดยจังหวัดชัยภูมิมีผู้มีสิทธิเลือกตั งจ้ำนวน  891,928 คน หน่วยเลือกตั งจ้ำนวน 1,940 หน่วย และ ได้
แต่งตั งกรรมกำรประจ้ำหน่วยเลือกตั ง ทั งหมดในกำรจัดกำรเลือกตั งนำยก ส. อบจ.ชัยภูมิ ครั งนี  รวม 23,280 คน และ 
ได้ด้ำเนินกำรประกำศก้ำหนดให้มีกำรเลือกตั ง ประกำศผู้สมัครรับเลือกตั ง ประกำศหน่วยเลือกตั งและที่เลือกตั ง 
ประกำศผู้มีสิทธิเลือกตั งตำมระเบียบก้ำหนดเสร็จสิ นแล้ว อีกทั งได้ด้ำเนินกำรส่งหนังสือแจ้งเจ้ำบ้ำนให้ตรวจสอบรำยชื่อ
บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั งไปทั งหมดแล้ว  
 ด้ำนนำยธวัชชัย  เทอดเผ่ำไทย กรรมกำรกำรเลือกตั ง กล่ำวว่ำ หลังจำกที่เดินทำงมำตรวจเยี่ยมและจัด
อบรมบุคคลกรที่เกี่ยวข้องในพื นที่ในกำรจัดกำรเลือกตั งนำยก อบจ.ชัยภูมิ และ ส.อบจ.ชัยภูมิ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมใน
กำรจัดกำรเลือกตั ง สอบถำมปัญหำและอุปสรรคกำรปฏิบัติงำนของผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรเลือกตั งและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งก็อยำกเน้นย ้ำขอให้เจ้ำหน้ำที่ประจ้ำหน่วยทุกคน คือหัวใจส้ำคัญในกำรจัดกำรเลือกตั งที่จะผ่ำนไปได้ด้วยดี
และขอให้ด้ำเนินกำรตำมขั นตอนข้อปฏิบัติตำมหน้ำที่ของตนเองอย่ำงเข้มงวดเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำในกำรจัดกำรเลือกตั ง
ในทุกขั นตรวจให้ผ่ำนไปด้วยดีได้  
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 ส่วนปัญหำภำพรวมในกำรร้องเรียนในกำรเลือกตั งครั งนี ในทั่วประเทศล่ำสุดมีทั งหมดกว่ำ 65 เรื่อง ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องกำรร้องตรวจสอบกำรขำดคุณสมบัติของผู้สมัครที่ขณะนี ทำงคณะ กกต.เองก็ด้ำเนินกำรพิจำรณำไป
ได้มำกว่ำครึ่งแล้ว และคำดว่ำจะด้ำเนินกำรเสร็จสิ นได้ทันก่อนวันเลือกตั งภำยในไม่เกินวันที่ 9 ธ.ค.63 นี  
 
อ้ำงอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378808811?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=region 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378808811?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
https://www.nationtv.tv/main/content/378808811?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
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พฤหัสบดีที่ 3 ธันวำคม 2563 เวลำ 10.08 น. 
กกต.ดึงคนพิการบ้านบางปะกงใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. 
นายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผอ.กกต.ฉะเชิงเทรา หารือกับ นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคน
พิการบางปะกง 
 

 
 
 นำยวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผอ.กกต.ฉะเชิงเทรำ เปิดเผยว่ำ จำกกำรที่ได้ร่วมหำรือกับ นำงสำวจิรัชยำ เข็มศิริ 
ผู้ปกครองสถำนคุ้มครองและพัฒนำคนพิกำรบำงปะกง เพ่ือหำแนวทำงเกี่ยวกับกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้สิทธิ
เลือกตั ง และกำรอ้ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้พิกำร จ้ำนวน 264 คน ในกำรลงคะแนนเลือกตั ง สมำชิกสภำ อบจ.และ
นำยก อบจ.ฉะเชิงเทรำ ที่จะมีขึ นในวันที่ 20 ธ.ค.นี  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน ของสถำนคุ้มครอง
และพัฒนำคนพิกำรบำงปะกง และเพ่ือเป็นกำรอ้ำนวยควำมสะดวก ในกำรเดินทำงไปลงคะแนนโดยอำจต้องจัดรถรับส่ง 
ระยะทำงประมำณ 1 กม. เพ่ือไปยังหน่วยเลือกตั งที่ 5 รร.แสมขำววิทยำคำร ต.สองคลอง อ.บำงปะกง เพ่ือให้ทุกคนไป
ใช้สิทธิ ตำมหน้ำที่ ที่กฎหมำยก้ำหนด 
 นำยวิรัตน์ กล่ำวว่ำ ส้ำหรับกำรอ้ำนวยควำมสะดวก แก่คนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ ในกำร
ลงคะแนนเลือกตั งอบจ.ฉะเชิงเทรำ กกต. ได้สั่งกำรให้หน่วยเลือกตั งทุกแห่ง มีกำรอ้ำนวยควำมสะดวกแก่คนกลุ่มนี ไว้
เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีกำรช่วยเหลือในกำรลงคะแนน ภำยใต้กำรก้ำกับดูแลของ กปน. ทั งนี ในกำรช่วยเหลือดังกล่ำว 
ต้องให้บุคคลนั น ได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง เว้นแต่ลักษณะทำงกำยภำพ ท้ำให้ไม่สำมำรถท้ำเครื่องหมำยลงใน
บัตรเลือกตั งได้ สำมำรถให้บุคคลอ่ืน หรือ กปน. เป็นผู้กระท้ำกำรแทน โดยควำมยินยอม และเป็นไปตำมเจตนำของคน
พิกำร หรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุนั น ทั งนี ให้ถือว่ำเป็นกำรออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/810556 
 
  

https://www.dailynews.co.th/regional/810556
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วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 14.08 น. 
เปิดโรงแรมติวเข้มวิทยากรอ าเภอเตรียมพร้อมเลือกตั้ง อบจ.มหาสารคาม 
 

 
 
 วันที่ 3 ธ.ค.63 ที่ห้องประชุมตักสิลำบอลรูม โรงแรมตักสิลำ จังหวัดมหำสำรคำม นำยธรรมนูญ แก้วค้ำ 
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมหำสำรคำม เป็นประธำนเปิดกำรอบรมให้ควำมรู้วิทยำกรอ้ำเภอส้ำหรับกำรเลือกตั งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้วิทยำกรอ้ำเภอมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
เลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น ตลอดจนสำมำรถน้ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปถ่ำยทอดให้แก่เจ้ำ
พนักงำนผู้ด้ำเนินกำรเลือกตั งประจ้ำหน่วยเลือกตั งให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเลือกตั ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล โดยมีวิทยำกรอ้ำเภอเข้ำร่วมอบรม
จ้ำนวน 201 คน 
 นำยธรรมนูญ แก้วค้ำ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมหำสำรคำม ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม กล่ำวว่ำ กำรเลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วน จังหวัดมหำสำรคำม ในครั งนี  นับเป็นครั งแรกตั งแต่มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบกับกำรเลือกตั งครั งที่อยู่ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID 19)  
 ดังนั น กำรเลือกตั งให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมำยภำยใต้สถำนกำรณ์ดังกล่ำว จึง
ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำย ดังนั น ทุกท่ำน ณ ที่นี จึงเป็นก้ำลังส้ำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนภำรกิจในกำร
เลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม ให้ประสบ
ควำมส้ำเร็จ และผลกำรเลือกตั งเป็นที่ยอมรับของประชำชน  
 นำยแสวง ส้ำรำญดี ผู้อ้ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ้ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวังมหำสำรคำม กล่ำวว่ำ กำร
อบรมวิทยำกรอ้ำเภอ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม ในวันนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้วิทยำกรอ้ำเภอมี ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำย และ
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่น โดยด้ำเนินกำรผ่ำนรูปแบบของกำรอบรม 2 รูปแบบ  
ประกอบด้วยรูปแบบที่ 1 กำรบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร เลือกตั งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น รูปแบบที่ 2 กำรฝึกปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนผู้ด้ำเนินกำรเลือกตั งประจ้ำหน่วยเลือกตั ง
โดยแบ่งเป็น 3 ฐำนได้แก่ ฐำนที่ 1 กำรรับมอบวัสดุอุปกรณ์กำรเลือกตั ง ฐำนที่ 2 กำรจัดสถำนที่นับคะแนน กำรนับ
คะแนน และกำรรำยงำนผลคะแนน ฐำนที่ 3 กำรจัดท้ำและตรวจสอบแบบพิมพ์ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/local/536108 

https://www.naewna.com/local/536108
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วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 15.44 น. 
เผยคนกาญจน์ตืนตัวเลือกตั้ง อบจ.'ก านันดัง'แนะดูแลปากท้อง ปชช.ก่อนสร้างถนน 
 

 
 
ผอ.กกต.กาญจน์ เผย ปชช.ผู้มีสิทธิลงคะแนนสุดตื่นตัว เชื่อเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.20 ธ.ค.นี้ เข้าคูหามาก
ถึง 80-90 % ส่วนเรื่องร้อนเรียนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานส่งส่วนกลางพิจารณา ด้าน "ก านันตึ๋ง" ฝากบอกผู้ลง
สมัครหากได้รับการเลือกตั้งขอให้พัฒนาด้านปากท้องประชาชนก่อนเป็นอันดับแรกก่อนสร้างถนน เพราะหากสร้าง
ถนนก่อน แต่ปากท้อง ปชช.ไม่ดีขึ้น ถนนก็ไม่มีความหมาย 
 วันที่ 3 ธ.ค.63 ที่ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง (กกต.) จังหวัดกำญจนบุรี นำยขวัญเพชร ถนอม
นำม อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง (ผอ.กกต.) ประจ้ำจังหวัดกำญจนบุรี เปิดเผยว่ำส้ำหรับกำรหำ
เสียงเลือกตั งของผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (นำยก อบจ.) กำญจนบุรี และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด (ส.อบจ.) กำญจนบุรีทั ง 30 เขต ภำพรวมในกำรหำเสียงเลือกตั งมำจนถึงปัจจุบัน จำกกำรติดตำมข่ำวและลง
พื นที่พบว่ำกำรหำเสียงนั นเป็นไปอย่ำงคึกคักและเป็นไปอย่ำงสร้ำงสรรค์โดยมีกำรลงพื นที่เพ่ือพบปะพ่ีน้องประชำชนเพื่อ
ขอคะแนนเสียงซึ่งก็เป็นวิธีกำรปกติของกำรหำเสียงเลือกตั ง 
 ส้ำหรับข้อมูลกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท้ำผิดเกี่ยวกับกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั งหรือกำรหำ
เสียงที่ไม่ถูกต้องนั น ก็มีกำรร้องเรียนกันเข้ำมำบ้ำง ซึ่งทำงส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดกำญจนบุรี 
อยู่ระหว่ำงกำรลงพื นที่เพ่ือสืบสวนหำข่ำวในกรณีดังกล่ำว แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีกำรด้ำเนินกำรใดๆ เกี่ยวกับกำรกระท้ำ
ผิดกฎหมำยเลือกตั ง เนื่องจำกว่ำยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกำรกระท้ำผิดกฎหมำยกำรเลือกตั งเข้ำมำ แต่ทั งนี เรำได้ท้ำกำรลง
พื นที่เพ่ือสืบสวนสอบสวนหำข่ำวอยู่ตลอดเวลำ 
 โดยได้ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบังคับใช้กฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำหน้ำที่ต้ำรวจ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
ปกครอง รวมทั งหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงคือทหำรและได้มีกำรพบปะกับกลุ่มเครือข่ำยที่มีส่วนร่วมกับ กกต.คือ
เครือข่ำยภำคประชำชน ในกำรสืบสวนสอบสวนหำข่ำวในครั งนี  ซึ่งขออนุญำตกรำบเรียนในเรื่องของกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือข้ำรำชกำร ทำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็นกระทรวงมหำดไทย หรือกระทรวงทบวงกรม
ต่ำงๆ ท่ำนได้สั่งก้ำชับข้ำรำชกำรในสังกัดไปแล้ว 
 ในส่วนของจังหวัดกำญจนบุรี ทำงนำยจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่ำรำชกำรจั งหวัดกำญจนบุรี ได้มีหนังสือ
ส่งไปถึงอ้ำเภอทุกๆ อ้ำเภอ เพ่ือให้อ้ำเภอสั่งก้ำชับให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องวำงตัวเป็นกลำง ไม่ว่ำจะเป็นข้ำรำชกำรฝ่ำย
ปกครอง รวมถึงก้ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกประเภทจะต้องวำงตัวเป้นกลำง เนื่องจำกว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ทุกประเภทจะไปด้ำเนินกำรใดๆให้เป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครไม่ได้ 
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 นำยขวัญเพชร ถนอมนำม กล่ำวด้วยว่ำ ขอฝำกประชำสัมพันธ์ไปถึงพ่ีน้องประชำชนชำวจังหวัดกำญจนบุรี
ทุกคนว่ำ ในวันที่ 20 ธ.ค.63 ที่จะถึงนี เป็นวันเลือกตั ง ส.อบจ.และนำยก อบจ.ขอให้ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั งออกไปใช้
สิทธิกันให้เยำะๆ ซึ่งปัจจุบันส้ำนักงำน กกต.ได้มีหนังสือแจ้งไปถึงครัวเรือนต่ำงๆว่ำใครมีสิทธิเลือกตั ง ซึ่งจะต้องท้ำกำร
ตรวจสอบรำยชื่อในครัวเรือนให้ละเอียด หำกพบว่ำมีกำรแจ้งจ้ำนวนผู้มีสิทธิไม่ครบ หรือแจ้งจ้ำนวนผู้มีสิทธิเกินกว่ำ
จ้ำนวนที่มีอยู่ ท่ำนสำมำรถไปแจ้งเพ่ิมหรือถอนรำยชื่อได้ที่ส้ำนักทะเบียน หรือที่ที่ว่ำกำรอ้ำเภอ หรือที่ส้ำนักงำน
เทศบำลต่ำงๆได ้
 โดยส่วนตัวในฐำนะที่ท้ำงำนเกี่ยวกับกำรเลือกตั งและมำอยู่ที่จังหวัดกำญจนบุรีนำนพอสมควร จึงมองเห็น
ถึงศักยภำพของพ่ีน้องประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั งของชำวจังหวัดกำญจนบุรี ส่วนตัวแล้วจึงตั งเป้ำเอำไว้ว่ำวันที่ 20 ธ.ค.นี 
จะมีผู้ออกมำใช้สิทธิเลือกตั งมำกถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจำกว่ำปัจจุบันประชำชนเริ่มมีกำรตื่นตัวกับกำรเลือกตั งใน
ครั งนี เป็นอย่ำงมำก 
 ส้ำหรับประเด็นกำรตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัคร ส.อบจ.และนำยก อบจ.
กำญจนบุรี ปลัด อบจ.กำญจนบุรี ในฐำนะ ผอ.ส่วนท้องถิ่น ท่ำนได้ตรวจสอบและประกำศรำยชื่อของผู้รับสมัครและไม่
รับสมัครไปแล้ว ส่วนกรณีที่มีบุคคลยื่นค้ำร้องขอให้ตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครรำยหนึ่ง ทำงส้ำนักงำน กกต.
ประจ้ำจังหวัดกำญจนบุรี จะได้รวบรวมเอกสำรหลักฐำนต่ำงเพ่ือที่จะส่งให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งส่วนกลำงเป็นผู้
พิจำรณำต่อไป 
 ด้ำนนำยวสันต์ สุนจิรัตน์ ก้ำนันต้ำบลช่องสะเดำ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี เปิดเผยก่อนเข้ำประชุมที่อำคำร
ชมรมก้ำนันผู้ใหญ่บ้ำนอ้ำเภอเมืองกำญจนบุรีว่ำ กำรเลือกตั ง ส.อบจ.และนำยก อบจ.ที่ก้ำลังเกิดขึ นในวันที่ 20 ธ.ค.63 
นี  ถือเป็นเรื่องที่ดีส้ำหรับพ่ีน้องประชำชนคนไทย ในฐำนะที่เป็นก้ำนันก็ได้มีกำรประสำนกับพ่ีน้องประชำชนในท้องที่
รวมทั งผู้ใหญ่บ้ำน เพ่ือให้ประชำชนได้รับรู้รับทรำบเกี่ยวกับกำรเลือกตั ง อบจ.และขอให้ประชำชนออกมำใช้สิทธิในครั ง
นี ให้มำกท่ีสุด เพรำะมันเป็นหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิที่จะท้ำให้บ้ำนเมืองของเรำเป็นประชำธิปไตย และจะท้ำให้ผู้ที่ได้รับเลือก
เข้ำไปนั่งในสภำ อบจ.ได้มีศักยภำพที่มั่นคงและจะได้เข้ำไปท้ำงำนให้กับพ่ีน้องประชำชนชำวจังหวัดกำญจนบุรีและ
ประเทศชำติให้เจริญรุ่งเรืองได้ 
 ต้ำบลช่องสะเดำจะมีกำรประชุมประจ้ำเดือนทุกเดือน โดยตั งแต่มีประกำศ พ.ร.บ.กำรเลือกตั งท้องถิ่น
ออกมำ เรำก็ได้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชำชนออกมำใช้สิทธิกันให้มำกที่สุด ส่วนเรื่องกำรซื อสิทธิขำยเสียงนั น
เรำได้พยำยำมบอกกับพ่ีน้องประชำชนว่ำมันจะเป็นภัยต่อแผ่นดินและชำติไทยของเรำ และเรำจะไปใช้สิทธิเลือกตั งใน
ครั งนี ด้วยเสียงอันบริสุทธิ์ เพ่ือที่เรำจะได้คนดีมำพัฒนำจังหวัดกำญจนบุรีของเรำให้เจริญรุ่งเรือง 
 แต่อย่ำงไรก็ตำม อยำกจะฝำกไปถึงผู้ที่ก้ำลังจะได้เข้ำมำเป็นนำยก อบจ.และ ส.อบจ.ว่ำเริ่มแรกเลยคือเรำ
ต้องกำรให้เข้ำมำพัฒนำเรื่องปำกท้องและควำมเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชำชนควบคู่กับกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคหรือ
สิ่งปลูกสร้ำงไปด้วย เพรำะที่ผ่ำนมำส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของกำรก่อสร้ำงถนนหนทำง แต่ถ้ำควำมเป็นอยู่ของพ่ีน้อง
ประชำชนไม่ดีขึ น ถนนหนทำงก็ไม่มีควำมหมำย เพรำะต้ำบลช่องสะเดำ ของเรำส่วนใหญ่มีอำชีพทำงด้ำนกำรเกษตร 
และมีจุดเด่นในด้ำนกำรท่องเที่ยว หำกพัฒนำสิ่งเหล่ำนี ได้ ก็จะท้ำให้ประชำชนอยู่ดีกินดีขึ น 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/local/536167 
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วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 16.40 น. 
กกต.บุรีรัมย์เตรียมจัดเลือกตั้ง อบจ.แบบนิวนอร์มอล ป้องกันโควิด-19 
 

 
 
ผอ.กกต.บุรีรัมย์ เผยเตรียมประสาน สาธารณสุขจังหวัด-อบจ. ตั้ง อสม.ประจ าหน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง นายก 
อบจ.-ส.อบจ.บุรีรัมย์ ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดใน
วันลงคะแนนเลือกตั้ง 
 วันที่ 3 ธ.ค.63 นำงสำวปิยนำฎ กลำงพนม ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง (ผอ.กกต.) 
ประจ้ำจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยถึงกำรเตรียมควำมพร้อมเกี่ยวกับกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั งนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด (นำยก อบจ.) และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) บุรีรัมย์ ในวั นที่ 20 ธ.ค.ที่จะถึงนี ว่ำ จ.
บุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่มีผู้สนใจลงรับสมัครเป็นนำยก อบจ.และ ส.อบจ.บุรีรัมย์ มำกที่สุดกว่ำทุกจังหวัดทั งประเทศ โดยมี
ผู้สมัครนำยก อบจ.ถึง 8 คนและมีผู้สมัครเป็นสมำชิก อบจ.ทั ง 42 เขตเลือกตั ง มำกถึง 343 คน รวมทั งสิ น 351 คน 
 ผอ.กกต.ประจ้ำจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยด้วยว่ำ เพ่ือให้กำรจัดกำรเลือกตั งเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเพ่ือเป็นกำรสนองนโยบำยด้ำนกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโควิด-19 ทำง กกต.
บุรีรัมย์ ได้มีมำตรกำรในกำรป้องกัน โดยกำรจัดวัสดุอุปกรณ์ป้องกันกำรแพร่ระบำดไว้ประประจ้ำทุกหน่วยเลือกตั งตำม
มำตรกำรป้องกันของกระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด โดยจะมีกำรจัดเจลแอลกกอฮอล์ส้ำหรับล้ำงมืออย่ำงน้อย
หน่วยละ 3 ขวด ถุงมืออนำมัย เฟชชิวและหน้ำกำกอนำมัยส้ำหรับกรรมกำรประจ้ำหน่วย ซึ่งจะได้มีกำรประสำนควำม
ร่วมมือกับสำธำรณสุขจังหวัด และ อบจ.บุรีรัมย์ในกำรแต่งตั ง อสม.หน่วยละ 3 คนมำท้ำหน้ำที่ตรวจคัดกรองประชำชน
ผู้มำลงคะแนนเลือกตั งด้วย 
 ในส่วนของประชำชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั งที่จะเดินทำงมำลงคะแนนเลือกตั ง ทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ำกำก
อนำมัย และทุกคนจะต้องผ่ำนกระบวนกำรตรวจคัดกรอง ตำมมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัดทุกคน
ด้วย และส้ำหรับประชำชนผู้ที่ถูกตรวจพบว่ำมีอุณหภูมิในร่ำงกำยเกินกว่ำ 37.5 องศำฯ ก็จะมีกำรแยกออกไปให้รออยู่
ยังจุดพักคอยที่ได้มีกำรจัดไว้ และจะมีกำรตรวจวัดอุณหภูมิอีกครั ง ถ้ำอุณหภูมิกลับมำปกติก็จะให้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแน น
ตำมปกติและถ้ำยังพบว่ำมีอุณหภูมิยังอยู่ที่ 37.5 องศำฯ หรือเกินกว่ำนี  ก็จะอนุญำตให้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั ง แต่จะ
ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั งในคูหำพิเศษ ซึ่งแยกออกมำจำกคูหำปกติ เมื่อเสร็จแล้วจะให้เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขรับตัวไป
ด้ำเนินกำรตรวจรักษำตำมขั นตอนต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/local/536185 
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วันที่ 03 ธ.ค. 2563 เวลำ 16:44 น. 
"แก้ปากท้องก่อนสร้างถนน"ก านันดังกาญจน์ต้านซื้อเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 
กาญจนบุรี -ก านันดังต้านซื้อสิทธิ์ขายเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นชี้เป็นภัยต่อแผ่นดิน แนะว่าที่นายก  อบจ.และ  
ส.อบจ.แก้ปัญหาปากท้องก่อนสร้างถนน 
 นำยวสันต์ สุนจิรัตน์ ก้ำนันต้ำบลช่องสะเดำ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี เปิดเผยว่ำ กำรเลือกตั ง ส.อบจ.และ
นำยก อบจ.ที่ก้ำลังจะมีขึ นวันที่ 20 ธ.ค.63ถือเป็นเรื่องที่ดีส้ำหรับพ่ีน้องประชำชนคนไทย ในฐำนะที่เป็นก้ำนันได้มี
ประสำนกับพ่ีน้องประชำชนในท้องที่รวมทั งผู้ใหญ่บ้ำน เพ่ือให้ประชำชนได้รับรู้รับทรำบเกี่ยวกับกำรเลือกตั ง อบจ.และ
ขอให้ประชำชนออกมำใช้สิทธิในครั งนี ให้มำกที่สุด เพรำะเป็นหนึ่งเสี ยงหนึ่งสิทธิ์ที่จะท้ำให้บ้ำนเมืองของเรำเป็น
ประชำธิปไตย และจะท้ำให้ผู้ที่ได้รับเลือกเข้ำไปนั่งในสภำ อบจ.ได้มีศักยภำพที่มั่นคงและจะได้เข้ำไปท้ำงำนให้กับพี่น้อง
ประชำชนชำวจังหวัดกำญจนบุรีและประเทศชำติให้เจริญรุ่งเรืองได้ 
 ต้ำบลช่องสะเดำจะมีกำรประชุมประจ้ำเดือนทุกเดือน ตั งแต่มีประกำศ พ.ร.บ.กำรเลือกตั งท้องถิ่นได้มีกำร
ประชำสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชำชนออกมำใช้สิทธิ์กันให้มำกท่ีสุด ส่วนเรื่องกำรซื อสิทธิ์ขำยเสียงได้พยำยำมบอกกับพ่ีน้อง
ประชำชนว่ำกำรกระท้ำดังกล่ำวเป็นภัยต่อแผ่นดินและชำติไทยของเรำ และเรำจะไปใช้สิทธิเลือกตั งใ นครั งนี ด้วยเสียง
อันบริสุทธิ์ เพ่ือที่เรำจะได้คนดีมำพัฒนำจังหวัดกำญจนบุรีของเรำให้เจริญรุ่งเรือง 
 แต่อย่ำงไรก็ตำมอยำกจะฝำกไปถึงผู้ที่ก้ำลังจะได้เข้ำมำเป็น นำยกอบจ.และสมำชิก อบจ.ว่ำเริ่มแรกเรำ
ต้องกำรให้เข้ำมำพัฒนำเรื่องปำกท้องและควำมเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชำชนควบคู่กับกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคหรือ
สิ่งปลูกสร้ำงที่ผ่ำนมำส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของกำรก่อสร้ำงถนนหนทำง แต่ถ้ำควำมเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชำชนไม่ดี
ขึ น ถนนหนทำงก็ไม่มีควำมหมำย เพรำะต้ำบลช่องสะเดำของเรำส่วนใหญ่มีอำชีพด้ำนกำรเกษตร และมีจุดเด่นในด้ำน
กำรท่องเทีย่ว หำกพัฒนำสิ่งเหล่ำนี ได้ ก็จะท้ำให้ประชำชนอยู่ดีกินดีขึ น 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/639509 
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วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 11.57 น. 
ศึก อบจ.สตูลเดือด 2 ผู้ท้าชิง 'นายกใหญ่' ร้องเรียน กกต.กล่าวหากันผิด พรบ.เลือกตั้ง 
 

 
 
"ซอลีฮีน อิสมาแอน" ผู้สมัครนายก อบจ.สตูล หมายเลข 4 ร้อง กกต.ถูกกลั่นแกล้งกล่าวหาว่าแอบอ้างใช้ช่ือและโล
โก้พรรคพื่อไทย ประกาศลั่นจะเอาเรื่องผู้ที่กล่าวหาถึงที่สุด เพราะถูกกระท าก่อนในมาตรา 118 กล่าวเท็จกับผู้ลง
สมัครท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสับสน ขณะที่ กกต.เผยรายงานปัญหาไปยัง กกต.ส่วนกลางแล้ว  
 จำกกรณีที่นำยนำวี พรหมทรัพย์ ผู้สมัครรับเลือกตั งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (นำยก อบจ.) สตูล 
หมำยเลข 3 เข้ำร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง (กกต.) ประจ้ำจังหวัดสตูลให้ตรวจสอบกรณีที่นำยซอลีฮีน อิส
มำแอน ผู้สมัครนำยก อบจ.สตูล หมำยเลข 4 ได้ไปลงสมัครรับเลือกตั งนำยก อบจ.สตูลในวันรับสมัครด้วยกำรจัดขบวน
แห่หำเสียงและระบุในป้ำยหำเสียงว่ำตนเองเป็นผู้สมัครหมำยเลข 4 ทั งที่ยังไม่ได้ยื่นใบสมัคร นอกจำกนี นำยนำวี ยัง
กล่ำวหำนำยซอลีฮีนว่ำ ลงสมัครในนำมพรรคเพื่อไทย ทั งท่ีทำงพรรคเพื่อไทยยังไม่มีมติส่งลงสมัครนั น 
 ควำมคืบหน้ำล่ำสุดนำยซอลีฮีน อิสมำแอน ผู้สมัครนำยก อบจ.สตูล หมำยเลข 4 พร้อมทีมงำนเดินทำงไป
ยังส้ำนักงำน กกต.สตูล และยื่นหนังสือร้องเรียนกล่ำวโทษนำยนำวี พรหมทรัพย์ ต่อนำงพะเยีย ศีริโชติ ผู้อ้ำนวยกำร
ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง (ผอ.กกต.) ประจ้ำจังหวัดสตูล 
 โดยนำยซอลีฮีน อิสมำแอน ได้เปิดเผยถึงสำเหตุที่ไปร้องเรียนต่อ กกต.สตูล ว่ำ พ.ร.บ.เลือกตั งท้องถิ่นก็ได้
ก้ำหนดแล้วว่ำ "ห้ำมมีกำรกล่ำวเท็จกับผู้ลงสมัครท้ำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งสับสน" ในฐำนะที่ตนเป็นผู้สมัครนำยก อบจ.สตูล
หมำยเลข 4 ที่โดนกระท้ำเต็มๆ โดยกำรที่ถูกนำยนำวี พรหมทรัพย์ กล่ำวหำว่ำแอบอ้ำงชื่อ พรรคเพ่ือไทย และใช้โลโก้
พรรคเพ่ือไทยในกำรหำเสียงลงสมัครนำยก อบจ.สตูล แต่แท้จริงลงในนำมของ "ทีมเพ่ือไทยอนำคตสตูล" ไม่ได้ลงในนำม
พรรคเพ่ือไทย และตนมีหนังสืออนุญำตจำกพรรคเพ่ือไทยในวันที่ 5 ต.ค.63 ให้ใช้เสื อของพรรคโลโก้ของพรรคมำยืนยัน
ให้รู้ว่ำไม่ได้ท้ำผิด พ.ร.บ.เลือกตั ง   
 ส่วนหมำยเลขประจ้ำตัวผู้สมัครที่นำยนำวี กล่ำวหำว่ำได้หมำยเลขประจ้ำตัวคือหมำยเลข 4 ก่อนยื่นใบ
สมัครนั นไม่ได้เป็นประเด็นเพรำะตนเชื่อว่ำไม่มีใครไปสมัครแล้วและตนเป็นคนสุดท้ำยเพรำะเช็คข่ำวมำก่อนแล้ว ซึ่งเรื่อง
นี ไม่ผิด อะไรและสิ่งที่เสียหำยมำกที่สุดคือนำยนำวี ให้สัมภำษณ์กล่ำวหำว่ำ "จะเป็นนำยกท้ำให้ถูกกฎหมำย" เป็น
ประเด็นหลักที่ท้ำให้เสียหำย คนฟังเข้ำใจว่ำตนเองไม่เคำรพกฎหมำย แอบอ้ำงพรรคผิด พ.ร.บ.เลือกตั ง จึงได้เข้ำ
ร้องเรียน กกต.จะเอำเรื่องให้ถึงที่สุด เพรำะถูกกระท้ำก่อนในมำตรำ 118 กล่ำวเท็จกับผู้ลงสมัครท้ำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั ง
สับสน 
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 ด้ำนนำงพะเยีย ศีริโชติ ผอ.กกต.สตูล กล่ำวว่ำ หลังจำกรับร้องเรียนแล้วจะด้ำเนินกำรตำมระเบียบ กกต.
ว่ำด้วยกำรสืบสวนและสอบสวนมอบให้เจ้ำหน้ำที่สืบสวนและไต่สวนตรวจสอบเอกสำรข้อเท็จจริงเป็นอย่ำงไรหรือ
อำจจะต้องสอบสวนเพิ่มเติมถ้ำมีมูลครบก็รับเป็นเรื่องร้องเรียน ส่วนที่นำยนำวี พรหมทรัพย์ ร้องนำยซอลีฮีน อิสมำแอน 
มำก่อนหน้ำนี แล้วนั นทำง กกต.สตูลรับเป็นค้ำร้องเรียนและรำยงำนไปทำงส่วนกลำงแล้วตอนนี ก้ำลังด้ำเนินกำรอยู่ 
 ผอ.กกต.สตูล กล่ำวด้วยว่ำ ส้ำหรับควำมพร้อมในกำรเลือกตั งครั งนี พื นที่ห่ำงไกลอย่ำงเกำะหลีเป๊ะ เกำะบุ
โหลน เกำะสำหร่ำย ได้เตรียมไว้พร้อมแล้ว 20 หน่วยเลือกตั งจำกทั งหมด 377 หน่วยเลือกตั งทั งแผนรองรับหำกเกิด
คลื่นลมแรงโดยใช้เรือสปีดโบ๊ทในกำรขนถ่ำยหีบบัตรเลือกตั ง พร้อมกันนี ฝำกประชำสัมพันธ์ในกำรใช้บัตรเลือกตั ง 2 ใบ
เลือกนำยกอบจ.และสมำชิก อบจ.จะไม่ท้ำให้ผู้มีสิทธิ์สับสนแน่นอนเนื่องจำกที่หน่วยเลือกตั งมีเจ้ำหน้ำที่ กปน.คอยให้
ค้ำแนะน้ำและเชื่อว่ำจะมีประชำชนตื่นตัวมำใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/local/536074 
 
  
  

https://www.naewna.com/local/536074
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วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 13.17 น. 
ศึกชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.สลกนครคึกคัก 2 ผู้สมัครตัวเต็งเร่งท าแต้มลุยหาเสียงอย่างหนัก 
 

 
 
 วันที่ 3 ธ.ค.63 นำยชัยมงคล ไชยรบ ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (นำยก อบจ.) สกลนคร 
หมำยเลข 1 และนำงอมรำวดี พรหมสำขำ ณ สกลนคร ผู้สมัครสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) 
สกลนคร เขต 1 อ้ำเภอเมืองสกลนคร กลุ่มคิดต่ำงสร้ำงเมือง น้ำรถขยำยเสียง ป้ำยแนะน้ำแผ่นพับผู้สมัครลงพื นที่หำ
เสียงในตลำดสดเทศบำลนครสกลนคร โดยเป็นย่ำนเศรษฐกิจที่มีกลุ่มนักธุรกิจจ้ำนวนมำก  
 โดยมีกำรแนะน้ำนโยบำยด้ำนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจให้ประชำชนได้รับทรำบ พร้อมกับขอคะแนน
ชำวสกลนคร เลือกหมำยเลข 1 กลับไปสำนงำนต่อที่ยังค้ำงคำในหลำยเรื่อง ที่จะยกระดับคุณภำพชีวิตให้ดีขึ น เช่น เจำะ
บ่อบำดำลใช้พลังงำนแสงอำทิตย์เพรำะน ้ำคือชีวิต และกำรพัฒนำหนองหำรอย่ำงยั่งยืน โดยระหว่ำงหำเสียงได้รับกำร
สนใจจำกประชำชน พร้อมระบุว่ำกำรเลือกตั ง อบจ.ครั งนี กำรเมืองท้องถิ่นคึกคักเป็นอย่ำงยิ่ง หลังจำกห่ำงหำยกำร
เลือกตั งนำยก อบจ.มำนำนแล้ว  
 นำยชัยมงคล ไชยรบ ระบุด้วยว่ำสังคมในปัจจุบันมีควำมหลำกหลำยในควำมคิด ทุกคนมีควำมคิดที่คิด
ต่ำงกันจึงสร้ำงทีมคิดต่ำงสร้ำงเมือง เพ่ือน้ำเอำควำมคิดต่ำงที่หลำกหลำยนี  มำวิเครำะห์หำทำงแก้ไขปัญหำให้ตรงจุด
ที่สุดและดีที่สุด เพ่ือเมืองสกลนครบ้ำนเกิดของเรำ ตนจะขออำสำเข้ำไปท้ำอย่ำงเต็มที่ กำรเมืองท้องถิ่นต้องเป็นอิสระ
จำกกำรชี น้ำ หรือครอบง้ำจำกผู้อ่ืนหรือพรรคใดๆ ตนจึงไม่สังกัดพรรคกำรเมืองระดับประเทศ นี่คือเหตุผลของกำรไม่
สังกัดพรรคกำรเมืองระดับประเทศ 
 ส่วนที่ตลำดพีซี เขตเทศบำลนครสกลนคร วันเดียวกันนำยชูพงษ์ ค้ำจวง ผู้สมัครนำยก อบจ.เบอร์ 2 กลุ่ม
เพ่ือไทยสกลนคร พร้อมด้วยนำยพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย และนำยพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์ ได้มำช่วย
ปรำศรัยหำเสียงพร้อมทั งเปิดตัวผู้สมัคร ส.อบจ.รวม 32 เขต โดยขอโอกำสได้เข้ำไปพัฒนำสกลนครให้เจริญรุ่งเรือง ที่
ผ่ำนมำชำวบ้ำนแทบจะไม่รู้จัก อบจ. 
 ดังนั นหำกตนได้เข้ำไปบริหำรจะจัดเจ้ำหน้ำที่ออกไปอ้ำเภอละ 20 นำยเพ่ือให้บริกำรโดยจะมีเครื่องจักร
ออกไปด้วย งบประมำณในแต่ละปีก็จะท้ำประชำคมว่ำมีควำมต้องกำรส่วนใดก่อน ยังมีเรื่องแหล่งท่องเที่ยวมำกมำย 
ส่วนสินค้ำโอท็อปตนจะเป็นผู้ขำยสินค้ำระดับประเทศและระดับโลกให้ รับรองว่ำในระดับประเทศเศรษฐกิจจะดีขึ นหำก
ให้เพ่ือไทยเข้ำไปแก้ไข ส่วนระดับจังหวัดต้องนำยชูพงษ์เท่ำนั นที่จะแก้ไขได้ ส้ำหรับแหล่งน ้ำจะจัดให้มีธนำคำรน ้ำใต้ดิน
ทุกหมู่บ้ำน ในขณะเดียวกันจะส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำให้ทัดเทียม  
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 ทำงด้ำนนำยพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย กล่ำวปรำศรัยว่ำ ที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี เพรำะ
รัฐบำลบริหำรงำนไม่เป็น พล.อ.ประยุทธ์ ถนัดแต่กู้มำแจก ท้ำให้เป็นหนี เพ่ิมขึ น รำคำข้ำว ยำงพำรำตกต่้ำไม่เหมือนกับ
ตอนหำเสียง ดังนั น ทำงพรรคเพื่อไทยจะเป็นโซ่เชื่อมกับทำงท้องถิ่นเพ่ือให้กำรพัฒนำควบคู่กันไป  
ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กำรปรำศรัยในวันนี มีประชำชนจำกอ้ำเภอเมืองสกลนคร มำฟังจ้ำนวนมำก 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/local/536089 
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วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 13.41 น. 
มาแนวใหม่! ผู้ท้าชิงนายก อบจ.สระแก้วใช้โลกโซเชียลหาเสียงเจาะถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 

 
 
การหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) สระแก้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ส.อบจ.) สระแก้ว ที่จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 นี้ เหลือเพียงอีกแค่ 10 กว่า
วันเท่านั้น แต่การออกหาเสียงของผู้สมัครในพื้นที่ จ.สระแก้ว กลับดูเงียบเหงามีแต่การติดป้ายหาเสียงตามข้างถนน 
ส่วนการลงเดินพบปะขอคะแนนเสียงกับประชาชนแทบไม่มีให้เห็นไม่เหมือนการเลือกตั้งต่างๆ ที่ผ่านมา ที่จะมีการ
ออกหาเสียงกันอย่างคึกคัก ท าให้มีการมองกันว่าท าไมสระแก้วไม่มีการออกหาเสียง 
 แต่ที่จริงแล้วกำรหำเสียงไม่ได้เงียบเหงำตำมที่หลำยคนสังเกต แต่ควำมคึกคักกับไปอยู่ในโลกโซเชียลแทน 
เพรำะผู้สมัครนำยก.อบจ.และ ส.อบจ.สระแก้ว ได้เน้นหำเสียงแนวใหม่สู่คนรุ่นใหม่ในโลกของกำรเปลี่ยนแปลงใช้
โซเชียลให้เป็นประโยชน์สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มประชำชนได้หลำกหลำยกลุ่มโดยไม่ต้องเดินออกหำเสียง ไม่ต้องเสี่ยงกับกำร
ท้ำผิดกฎหมำยเลือกตั ง ดังนั นทั งในกลุ่มไลน์และเฟสบุ๊ก ในกลุ่มของจังหวัดสระแก้ว จึงมีแต่กำรหำเสียงของผู้สมัคร มี
ทั งกำรลงประวัติ แนะน้ำตัว แนะน้ำแนวนโยบำยมำใช้ในกำรพัฒนำจังหวัดสระแก้ว ท้ำให้กำรหำเสียงจึงไปคึกคักในโลก
โซเชียลซึ่งมีทั งกำรอัดเทปท้ำสปอร์ตลงในกลุ่มไลน์และเฟสบุ๊ก และกำรประชำสัมพันธ์ภำพสไลด์กำรลงพบปะประชำชน
ในพื นที่ของผู้สมัครเอง  
 ดร.สมำน บูชำรัตนชัย ผู้สมัครเลือกตั งนำยก อบจ.สระแก้ว เบอร์ 2 อดีตนำยกเทศมนตรีเทศบำลต้ำบล
ฟำกห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ก็เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่ใช้โลกโซเชียลในกำรหำเสียงเป็นหลัก โดยเผยว่ำปัจจุบัน
โลกโซเชียลก้ำลังมำแรงคนส่วนใหญ่เข้ำถึงอินเตอร์เน็ตหมดแล้วทั งชำวไร่ชำวนำ พ่อค้ำ แม่ค้ำ แม้แต่กรรมกรยังเข้ำถึง
อินเตอร์เน็ตแล้ว ดังนั นเมื่ออินเตอร์เน็ตมีบทบำทกับชีวิตประจ้ำวันกับทุกคนทั งได้ควำมรู้และควำมบันเทิงดังนั นกำรหำ
เสียงยุคนี จึงต้องเข้ำถึงอินเตอร์เน็ตเต็มที่เพรำะอินเตอร์เน็ตอยู่ในมือถือของทุกคนอยู่แล้ว และเชื่อว่ำอินเตอร์เน็ตมี
อิทธิพลสำมำรถน้ำเสนอทั งแนวนโยบำยกำรพัฒนำจังหวัดสระแก้ว และก็เป็นช่องทำงที่จะสื่อสำรกับประชำชนได้
ตลอดเวลำ ซึ่งผลตอบรับทำงอินเตอร์เน็ตดีมำก  
 ส่วนทำงด้ำนนำงขวัญเรือน เทียนทอง ผู้สมัครเลือกตั งนำยก อบจ.สระแก้ว เบอร์ 3 และนำยกฤษณ สุนทร
กิจพำนิชย์ ผู้สมัครเลือกตั ง นำยก อบจ.สระแก้ว เบอร์ 1 ถึงแม้จะอำยุมำกแล้ว แต่ก็ยังให้ทีมงำนใช้โลกโซเชียลในกำร
หำเสียงและอัพเดตภำพกำรลงพื นที่หำเสียงเป็นบำงครั งน้ำมำลงอัพเดตให้ประชำชนในโลกโซเชียลได้เห็นกำรลงพื นที่หำ
เสียงด้วยเหมือนกัน  
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 ทำงด้ำนพ่อค้ำ แม่ค้ำชำว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เผยว่ำกำรใช้โลกโซเชียลดูแนวนโยบำยของผู้สมัคร
ต่ำงๆ ได้ง่ำยขึ นอยู่ตรงไหนก็ดูได้ท้ำให้ง่ำยต่อกำรตัดสินใจ เพรำะแต่เดิมผู้สมัครมำเดินหำเสียงเรำท้ำกำรค้ำขำยยุ่งๆ ก็
ไม่ได้ฟังหรือสนใจนโยบำยอะไรเลย แต่เมื่อมีโลกโซเชียลเวลำว่ำงๆก็สำมำรถเปิดดูนโยบำยของผู้สมัครได้   
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/local/536097 
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วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 14.49 น. 
'ดร.ยลดา' เผยลุยหาเสียงครบ 32 อ าเภอพร้อมขึ้นนั่งเก้าอี้ 'นายก อบจ.' พัฒนาโคราช 
 

 
 
 กำรหำเสียงเลือกตั งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (นำยก อบจ.) นครรำชสีมำ และผู้สมัครสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นครรำชสีมำ ที่ก้ำลังเป็นที่จับตำมมองกันมำกและเป็นตัวเต็งว่ำที่นำยก อบจ.
นครรำชสีมำ คือ ดร.ยลดำ หวังศุภกิจโกศล หรือ "เจ๊หน่อย" ผู้สมัครนำยก อบจ.หมำยเลข 2 กลุ่มสร้ำงโครำชโฉมใหม่ 
วิสัยทัศน์ "สังคมไทย กำรเมืองไทย จะเจริญรุ่งเรืองได้คนในชำติต้องรู้รักสำมัคคี มีวินัย ร่วมสร้ำงโครำชโฉมใหม่" ได้ลง
พื นที่หำเสียงกับประชำชน และ อสม.พร้อมแนะน้ำตัว  
 โดยลงพื นที่พร้อมทีมงำนอำทิ นำงจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล (น้องสำว) อดีต ส.ส.นครรำชสีมำ , นำย
สมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล (น้องเขย) อดีต ส.ว.นครรำชสีมำ รวมทั งผู้สมัคร ส.อบจ.ที่สนับสนุนร่วมลงพื นที่โดยกำรลง
พื นที่ช่วงนับถอยหลังวันเลือกตั ง 20 ธ.ค.63 ครบทั ง 32 อ้ำเภอตำมที่ตั งใจแล้วและตอนนี อยู่ระหว่ำงลงพื นที่อ้ำเภอ
ขนำดใหญ่รอบที่ 2 เช่น อ.ปำกช่อง, อ.เสิงสำง, อ.เมืองนครรำชสีมำ, อ.สูงเนิน และกำรลงพื นที่ 90 ชุมชน อ.เมืองฯ 
อำทิ ชุมชนวัดบูรณ์, ชุมชนวัดหนองบัวรอง, ชุมชนหนองไผ่ล้อม, ชุมชนสวำยเรียง, ชุมชนวัดท่ำตะโก, ชุมชนวัดสำมัคคี 
เป็นต้น แบบเดินเคำะประตูบ้ำนท้ำให้เสียงตอบรับจำกพ่ีน้องประชำชนคึกคักมำกทวีคูณ 
 ขณะที่กำรปรำศรัยหำเสียงที่ชุมชนวัดบูรณ์ มีผู้ร่วมฟังกว่ำ 200 คนที่ศำลำกำรเปรียญวัดบูรณ์ ชุมชนวัด
บูรณ์ และชุมชนวัดหนองบัวรอง อ.เมืองฯ ในจ้ำนวนนี มีผู้สูงอำยุที่ร่วมนั่งฟังกำรปรำศรัยหำเสียง คือ คุณตำสง่ำ ศรีรัตน
สัตย์ อำยุ 98 ปี ชำวชุมชนวัดบูรณ์ บอกว่ำ ในวันที่ 20 ธ.ค.นี แม้อำยุมำกแล้วตนก็จะไปเข้ำคูหำใช้สิทธิที่โรงเรียน
เทศบำล 1 วัดบูรณ์และที่ผ่ำนมำเลือกตั ง ส.ส. และทุกครั งก็ไปใช้สิทธิ์ ไม่เคยหนี ตนอยำกเชิญชวนพ่ีน้องประชำชน
ออกไปใช้สิทธิใช้เสียงกัน เพื่อให้ผู้ได้รับเลือกตั งไปพัฒนำบ้ำนเมือง และต้องไปท้ำตำมที่หำเสียงไว้ ส่วนเลือกตั งเขำจะท้ำ
หรือไม่ท้ำหรือท้ำได้แค่ไหนก็แล้วแต่ เพรำะควำมสำมำรถของแต่ละคนไม่เท่ำกัน 
 ดร.ยลดำ หวังศุภกิจโกศล หรือ เจ๊หน่อย เบอร์ 2 กล่ำวว่ำ ตนมีควำมพร้อม มีควำมตั งใจและมุ่งมั่นที่ขอ
อำสำมำท้ำงำนรับใช้พ่ีน้องประชำชนชำว จ.นครรำชสีมำ ตนอยำกฝำกบอกชำว จ.นครรำชสีมำ ทั ง 32 อ้ำเภอ ตนรู้สึกดี
ใจอย่ำงมำกพร้อมดูแลท้ำงำนในฐำนะลูกหลำยคุณย่ำโม ท้ำทุกอย่ำงทุกมิติให้ดีขึ นและเสียงสะท้อนที่ประชำชนว่ำ
ต้องกำรอะไร แบบไหน ร่วมคิดร่วมท้ำร่วมตรวจสอบในกำรท้ำงำน เรำจะมำร่วมกันสร้ำงคน  
 โดยโครงสร้ำงนโยบำยที่ใช้ คือ ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนกำรสร้ำงสุขภำพ ด้ำนกำรศึกษำสร้ำงอนำคตของ
โครำช กำรสนับสนุนสตำร์ทอัพ ด้ำนกำรเกษตรสร้ำงรำยได้ ด้ำนเศรษฐกิจดี กำรเติบโตของเศรษฐกิจโครำชที่เรำต้อง
รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว เช่น มอเตอร์เวย์ รถไฟควำมเร็วสูง เป็นต้น ด้ำนโลจิสติกส์ภูมิภำค และขนส่งเพ่ือคุณ, ด้ำนกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำสร้ำงสรรค์-โครำชเที่ยวได้ทุกเดือน ด้ำน E-Sport เมืองโอโซนสร้ำงสุข, สำธำรณูปโภคสร้ำงคุณภำพ
ชีวิต ด้ำนสำธำรณูปโภค ขยะสร้ำงมูลค่ำ รวมทั งกำรบูรณำกำร 3 พ่ีน้องท้องถิ่น Co-Working Space เป็นต้น   
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 ส่วนเรื่องเร่งด่วน อำทิ สำธำรณูปโภคสร้ำงคุณภำพชีวิต สร้ำงและซ่อมถนนหนทำงให้ดีขึ นเพ่ือคุณภำพ
ชีวิตที่ดีของคนโครำช สิ่งที่จะน้ำควำมเจริญไปสู่ทุกพื นที่ได้ก็คือถนน ตนไปมำครบทั ง 32 อ้ำเภอทั่วโครำชรับฟัง
ข้อเสนอแนะจำกพ่อแม่พ่ีน้อง ปัญหำเรื่องของถนนที่ซ่อมแล้วซ่อมอีก ซึ่งตนคิดว่ำถนนหนทำงที่ดีเป็นสิ่งจ้ำเป็นต่อกำร
สัญจรที่จะสำมำรถอ้ำนวยควำมสะดวก คล่องตัว และควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงของพี่น้องประชำชน พร้อมกันนี ตน
อยำกผลักดันโครงกำรที่เก่ียวกับถนนให้กำรสร้ำงกำรซ่อมแซมที่อยู่ในขอบเขตของ อบจ.ให้มีสภำพที่ใช้งำนได้ดี แข็งแรง 
คงทน และปลอดฝุ่นเพ่ือให้พ่ีน้องประชำชนสำมำรถเดินทำงท้ำงำนประกอบอำชีพได้อย่ำงปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ
ด้วย 
 ส่วนเรื่องของสตำร์ทอัพ (Startup) ประเทศไทยพูดถึง Thailand 4.0 มำตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็น
ยุคที่ประเทศต้องถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม แต่องค์ประกอบที่ส้ำคัญในกำรสร้ำงนวัตกรรมให้เกิดขึ นอย่ำงสตำร์ทอัพ
ของคนโครำชยังมีไม่มำกนัก ในส่วนของนโยบำยคนโครำชสร้ำงฯจึงอยำกจะส่งเสริมผู้ประกอบกำรยุคใหม่หรือสตำร์ท
อัพของคนโครำชให้เพิ่มมำกขึ น จัดอบรมทักษะในกำรท้ำธุรกิจด้ำนต่ำงๆ ที่จ้ำเป็นร่วมคิด ร่วมท้ำ ร่วมตรวจสอบ โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท้ำให้โปร่งใส และกำรใช้งบประมำณของ อบจ.เกิดจำกกำรร่วมกันคิดและเสนอโครงกำรมำ
จำกพ่ีน้องประชำชนเพ่ือให้กำรใช้งบประมำณส้ำหรับโครงกำรต่ำงๆ สำมำรถน้ำไปแก้ปัญหำของพ่ีน้องประชำชนได้
อย่ำงตรงจุด  
 ที่ส้ำคัญที่สุดต้องสำมำรถตรวจสอบกำรใช้เงินงบประมำณนั นได้อย่ำงถูกต้อง และโปร่งใสที่สุด โดย
อยำกจะพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีพ่ีน้องประชำชนสำมำรถเข้ำถึงเพ่ือตรวจสอบงำนที่ใช้จ่ำยงบประมำณ โดย
ผลักดันให้มี 1. Mobile Application หรือ Web Application ส้ำหรับตรวจดูสถำนะกำรจัดซื อจัดจ้ำง ผลกำรตรวจรับ
งำน ระยะเวลำรับประกัน รำยละเอียดผู้รับเหมำ หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ้ำเป็น , 2. ให้มีระบบ QR Code ส้ำหรับทุกงำน
จัดซื อจัดจ้ำง เมื่อแสกน QR Code ระบบจะต้องแสดงข้อมูลทั งหมดได้โดยง่ำย และ 3.ให้มีระบบแจ้งข้อร้องเรียนผ่ำน 
Mobile Application หรือ Web Application จำกพ่ีน้องประชำชน  
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/local/536126 
  

https://www.naewna.com/local/536126
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3 ธันวำคม 2563 15:46 น.   
ท่าฉลอม“ดุ”พังป้ายเงาด าเบอร์4 ผู้สมัครชิง ส.อบจ.มหาชัย” ไล่เปลี่ยนป้ายใหม่เผยโฉม 
 

 
 
 วันที่ 3 ธ.ค. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ “ที่ ต.ท่ำฉลอม อ.เมืองสมุทรสำคร” จำกกรณีที่มีเสียง “ฮือฮำ” 
ท่ำมกลำงควำมสนใจของชำวท่ำฉลอม ในควำมแปลกใหม่ของป้ำยหำเสียงผู้สมัครคนหนึ่ง ที่ประกำศชิงต้ำแหน่ง (ส.
อบจ.) สมุทรสำคร ทั งนี  โดยป้ำยแนะตัวนั น ไม่มีภำพใบหน้ำ มีเพียงแต่รูปเงำสีด้ำสังกัด “คณะก้ำวหน้ำ” ซึ่งระบุเพียง
ชื่อ (บูลย์) หมำยเลข 4 ท่ำมกลำงควำมน่ำสนใจของผู้ได้พบเห็น กระทั่งต่อมำไปติดตำมสืบหำเจ้ำของป้ำยดังกล่ำว 
กระทั่งทรำบว่ำ คือนำยชัยวัฒน์ เจนกิตติวัฒนำ (เสี่ยบูลย์) ผู้สมัครเป็นชำวท่ำฉลอม ในกลุ่ม “คณะก้ำวหน้ำ หมำยเลข 
4” 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ “ล่ำสุด”ได้รับแจ้งจำกนำยชัยวัฒน์ เจนกิตติวัฒนำ (เสี่ยบูลย์) ซึ่งยึดอำชีพค้ำขำยและ
ผลิตอำหำรทะเล ว่ำ ทั งนี ได้ถูกมือดีแอบพังท้ำลำยป้ำยหำเสียงไปจนเกิดควำมเสียหำยจ้ำนวนหนึ่ง ทั งนี ทั งนั นจึงถือ
โอกำสนี ท้ำกำรไล่ทยอยเปลี่ยนป้ำยใหม่โดยเพ่ือให้มีรูปภำพแสดงตัวตนผู้สมัครฯตนเองอย่ำงชัดเจนซึ่งอำจจะทั งหมด
ต่อไป 
 “แนวป้ำยที่ท้ำขึ นแปลกๆเช่นนี  ก็หวังจะกระตุ้นผู้คนหันมำสนใจออกมำลงคะแนนกันมำกๆ และดึงดูดให้
คนมำเที่ยว ทั งนี กำรเลือกตั งขององค์กรส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของต้ำบลท่ำฉลอมนี  ขอให้มำใช้สิทธิ์เลือกเฟ้นตัวแทน
ชำวบ้ำนของเขำอย่ำงเต็มที่ในกำรพัฒนำพื นที่ ซึ่งส่วนตัวเองก็ชอบมีแนวคิดใหม่ๆ ดังนั นจึงตัดสินใจลงแข่งเพ่ือหวังเข้ำ
ไปเป็นปำกเสียงให้กับชำวท่ำฉลอม อย่ำงไรก็ดีศึกเลือก ส.อบจ. ครั งนี ของตน คือ เขต 7 มีพื นที่ดูแลได้แก่ ต.ท่ำฉลอม
ทั งต้ำบล และกินที่อีกส่วนคือ ม.4 -5 -6 ของต้ำบลบำงหญ้ำแพรก” 
 ด้ำนนำยสุวิทย์ ประทุมดี รอง ผอ.กกต.ประจ้ำสมุทรสำคร กล่ำวว่ำ เกี่ยวกับกับเรื่องกำรจัดเลือกตั ง
ดังกล่ำวครั งนี  ไม่มีเปิดให้หย่อนบัตรเลือกตั งล่วงหน้ำและเลือกตั งนอกเขต ก่อนวันที่ 20 ธ.ค.63 นี  แต่สำมำรถยื่นแจ้ง
เหตุที่ไม่ออกไปใช้สิทธิ์ตำมกฎหมำยที่ก้ำหนดให้ประชำชนต้องลงคะแนนเสียง ทั งนี ตำมประกำศเขตเลือกตั งของกำร
เลือกตั ง นำยกฯ และสมำชิกฯ (ส.อบจ.) สมุทรสำคร รวมทั งสิ น 30 เขตเลือกตั ง ประกอบด้วยพื นที่ อ.เมืองฯ อ.กระทุ่ม
แบน และบ้ำนแพ้ว 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/201777 
 
  

https://siamrath.co.th/n/201777
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วันพฤหัสบดี ที่ 03 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 17.49 น. 
คึกคัก! หาเสียงชิง นายก อบจ.สกลนคร "ชัยมงคล-ชูพงษ์" ลุยขอคะแนนหนัก 
 

 
 
 วันที่ 3 ธันวำคม 2563 นำยชัยมงคล ไชยรบ ผู้สมัครนำยก อบจ.สกลนคร หมำยเลข 1 และนำงอมรำวดี 
พรหมสำขำ ณ สกลนคร ผู้สมัคร ส.อบจ.สน. เขต 1 อ้ำเภอเมืองสกลนคร กลุ่มคิดต่ำงสร้ำงเมือง น้ำรถขยำยเสียง ป้ำย
แนะน้ำแผ่นพับผู้สมัคร ลงพื นที่หำเสียงในตลำดสดเทศบำลนครสกลนคร โดยเป็นย่ำนเศรษฐกิจที่มีกลุ่มนักธุรกิจจ้ำนวน
มำก จึงแนะน้ำนโยบำยด้ำนต่ำงๆในกำรพัฒนำเศรษฐกิจให้ทรำบ พร้อมกับขอคะแนนพ่ีน้องชำวสกลนคร เลือก
หมำยเลข 1 กลับไปสำนงำนต่อที่ยังค้ำงคำในหลำยเรื่อง ที่จะยกระดับคุณภำพชีวิตให้ดีขึ น เช่น เจำะบ่อบำดำลใช้
พลังงำนแสงอำทิตย์เพรำะน ้ำคือชีวิต และกำรพัฒนำหนองหำรอย่ำงยั่งยืน   โดยระหว่ำงหำเสียงได้รับกำรสนใจจำก
ประชำชน และระบุว่ำเลือกตั งรอบนี  กำรเมืองท้องถิ่นคึกคักเป็นอย่ำงยิ่ง หลังจำกห่ำงหำยกำรเลือกตั งนำยก อบจ.มำ
นำนแล้ว โดยนำยชัยมงคล ไชยรบ ระบุว่ำสังคมในปัจจุบันมีควำมหลำกหลำยในควำมคิด ทุกคนมีควำมคิดที่คิดต่ำงกัน
จึงสร้ำงทีมคิดต่ำงสร้ำงเมือง เพ่ือน้ำเอำควำมคิดต่ำงที่หลำกหลำยนี  มำวิเครำะห์หำทำงแก้ไขปัญหำให้ตรงจุดที่สุดและดี
ที่สุด เพ่ือเมืองสกลนครบ้ำนเกิดของเรำ ตนจะขออำสำเข้ำไปท้ำอย่ำงเต็มที่ กำรเมืองท้องถิ่นต้องเป็นอิสระจำกกำรชี น้ำ 
หรือครอบง้ำจำกผู้อ่ืนหรือพรรคใดๆ  ตนจึงไม่สังกัดพรรคกำรเมืองระดับประเทศ นี่คือเหตุผลของกำรไม่สังกัดพรรค
กำรเมืองระดับประเทศ 
 ส่วนที่ตลำดพีซี เขตเทศบำลนครสกลนคร วันเดียวกัน นำยชูพงษ์ ค้ำจวง ผู้สมัคร นำยก อบจ.เบอร์ 2 
กลุ่มเพ่ือไทยสกลนคร พร้อมด้วย  นำยพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย นำยพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์ ได้มำช่วย
ปรำศรัยพร้อมทั งเปิดตัวผู้สมัคร ส.อบจ.รวม 32 เขต โดยขอโอกำสได้เข้ำไปพัฒนำสกลนครให้เจริญรุ่งเรือง ที่ผ่ำนมำ
ชำวบ้ำนแทบจะไม่รู้จัก อบจ.ดังนั นหำกตนได้เข้ำไปบริหำร จะจัดเจ้ำหน้ำที่ออกไปอ้ำเภอละ 20 นำย เพื่อให้บริกำร โดย
จะมีเครื่องจักรออกไปด้วย งบประมำณในแต่ละปีก็จะท้ำประชำคมว่ำมีควำมต้องกำรส่วนใดก่อน ยังมีเรื่องแหล่ง
ท่องเที่ยวมำกมำย ส่วนสินค้ำโอท็อปตนจะเป็นผู้ขำยสินค้ำระดับประเทศและระดับโลกให้ รับรองว่ำในระดับประเทศ
เศรษฐกิจจะดีขึ นหำกให้เพ่ือไทยเข้ำไปแก้ไข ส่วนระดับจังหวัดต้องชูพงษ์เท่ำนั นที่จะแก้ไขได้ ส้ำหรับแหล่งน ้ำจะจัดให้มี
ธนำคำรน ้ำใต้ดินทุกหมู่บ้ำน ในขณะเดียวกันเรำจะส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำให้ทัดเทียม  
 ทำงด้ำน นำยพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย กล่ำวปรำศรัยว่ำ ที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี เพรำะ
รัฐบำลบริหำรงำนไม่เป็น พลเอกประยุทธ์ ถนัดแต่กู้มำแจก ท้ำให้เป็นหนี เพิ่มขึ น รำคำข้ำว ยำงพำรำตกต่้ำ ไม่เหมือนกับ
ตอนหำเสียง ดังนั น ทำงพรรคเพ่ือจึงจะเป็นโซ่เชื่อมกับทำงท้องถิ่น เพ่ือให้กำรพัฒนำควบคู่กันไป ซึ่งกำรปรำศรัยในวันนี่ 
มีประชำชนจำกอ้ำเภอเมืองมำฟังกว่ำ 1,200 คน 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/214647 

https://www.banmuang.co.th/news/region/214647
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3 ธันวำคม 2563 17:23 น.    
วันเดียว 3 จว.! “พรรณิการ์” ลุย “สมุทรสาคร-นครปฐม-นนทบุรี” ชู นโยบายขอคะแนนเสียง ปลุก ปชช. ไปใช้
สิทธ์เลือกตั้ง 20 ธ.ค.นี้ 
 

 
 
 วันที่ 3 ธ.ค. นำงสำวพรรณิกำร์ วำนิช กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ ร่วมรณรงค์หำเสียงให้กับผู้สมัคร
นำยก อบจ.ในนำมคณะก้ำวหน้ำ โดยช่วงเช้ำเริ่มที่ จ.สมุทรสำคร เดินตลำดกระทุ่มแบน พร้อมนำยอวยชัย จำตุรพันธ์ 
ผู้สมัครนำยก อบจ.สมุทรสำคร เบอร์ 4 ประชำสัมพันธ์นโยบำยพัฒนำเมืองสมุทรสำครโดยยึดนโยบำยหลัก 5 ด้ำน คือ 
แก้ปัญหำขยะ แก้ปัญหำน ้ำเสีย พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แก้ปัญหำคมนำคม และกำรเปิดเผยข้อมูลของภำครัฐ หรือ 
Open Data ให้ประชำชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรท้ำงำนของ อบจ.สมุทรสำคร และแสดงควำมคิดเห็น
เกีย่วกับกำรน้ำงบประมำณมำใช้เพ่ือกำรบริหำรและพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในช่วงบ่ำย น.ส.พรรณิกำร์ เดินทำงมำที่ จ.นครปฐม บริเวณตลำดสดศำลำยำและ
ตลำดตรงข้ำมมหำวิทยำลัยมหิดล เพ่ือช่วยรณรงค์หำเสียงให้กับ นำยชัชวำล นันทะสำร ผู้สมัครนำยก อบจ.นครปฐม 
เบอร์ 1 โดยร่วมกันประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนจังหวัดนครปฐมและนักศึกษำกลับบ้ำนไปเลือกตั งนำยก อบจ.ในวันที่ 20 
ธันวำคมนี  เพ่ือร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกัน 
 จำกนั นช่วงเย็น น.ส.พรรณิกำร์เดินทำงมำที่ จ.นนทบุรี เขตชุมชนบริเวณโรงเรียนสตรีนนท์และโรงเรียนวัด
เขมำ เพ่ือช่วยรณรงค์หำเสียง ให้กับนำยไพบูลย์ กิจวรวุฒิ ผู้สมัครนำยก อบจ.นนทบุรี เบอร์ 1 และทีมงำนคณะ
ก้ำวหน้ำนนทบุรี หำเสียงและแนะน้ำนโยบำยพัฒนำจังหวัดนนทบุรี ซึ่ง1ในนโยบำยส้ำคัญของจังหวัดนนทบุรีก็คือด้ำน
กำรศึกษำ 
 นำยไพบูลย์ กล่ำวว่ำ นนทบุรีมีโรงเรียนในสังกัด อบจ. ทั งหมด 34 แห่ง ซึ่งในด้ำนของกำรศึกษำไม่ใช่เพียง
จะท้ำแต่เฉพำะปรับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้ดีเพียงอย่ำงเดียว แต่ยังต้องคิดถึงคุณภำพชีวิต ควำมปลอดภัยของ
นักเรียนด้วย เรำมีนโยบำยจะพัฒนำครัวกลำงจ้ำนวน 4 แห่ง ดูแลอำหำรกลำงวันของทุกๆ โรงเรียนสังกัด อบจ. กำรซื อ
วัตถุติบจ้ำนวนมำก จะช่วยลดต้นทุนท้ำให้ได้ทั งปริมำณและคุณภำพอำหำรที่ดีขึ น ควบคุมโดยนักโภชนำกำร เสริม
คุณค่ำอำหำรให้นักเรียนด้วยน ้ำนมแพะจำกฟำร์มในเมืองนนท์ นมแพะมีคุณค่ำสูง สำรก่อแพ้ต่้ำ ทั งยังช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชน ส้ำหรับกำรเรีนกำรสอนจะมีกำรปรับให้นักเรียนเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ ครูเป็นผู้ส่งเสริม และมี
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำถ่ำยทอดควำมรู้แต่ละด้ำน รวมถึงปกป้องเสรีภำพ และสวัสดิภำพของนักเรียน ยุติอ้ำนำจนิยม
ในโรงเรียนด้วย 
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 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนเพ่ิมเติมว่ำ กิจกรรมกำรลงหำเสียง และกำรประชำสัมพันธ์นโยบำยของคณะก้ำวหน้ำ
ตลอดทั งวันของ น.ส.พรรณิกำร์ มีประชำชน นักศึกษำ นักเรียน ให้ควำมสนใจ และเข้ำมำขอถ่ำยรูป พร้อมให้ก้ำลังใจ
ผู้สมัครทีมก้ำวหน้ำเป็นจ้ำนวนมำก 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/201824 
 
  

https://siamrath.co.th/n/201824
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วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 18.58 น. 
'ช่อ'ลุยหาเสียง อบจ.ปริมณฑล ปลุก นศ. กลับบ้านร่วมเปลี่ยนแปลง ปท. 
 

 
 
‘ช่อ’ลุยหาเสียง อบจ. “สมุทรสาคร - นครปฐม -นนทบุรี” ปลุก ปชช.-นศ กลับบ้านเลือกตั้ง ร่วมเปลี่ยนแปลง
ประเทศ 
 เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 63 น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ ร่วมรณรงค์หำเสียงให้กับ
ผู้สมัครนำยก อบจ.ในนำมคณะก้ำวหน้ำ โดยช่วงเช้ำเริ่มที่ จ.สมุทรสำคร เดินตลำดกระทุ่มแบน พร้อมนำยอวยชัย จำตุร
พันธ์ ผู้สมัครนำยก อบจ.สมุทรสำคร เบอร์ 4 ประชำสัมพันธ์นโยบำยพัฒนำเมืองสมุทรสำครโดยยึดนโยบำยหลัก 5 ด้ำน 
คือ แก้ปัญหำขยะ แก้ปัญหำน ้ำเสีย พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แก้ปัญหำคมนำคม และกำรเปิดเผยข้อมูลของภำครัฐ 
หรือ Open Data ให้ประชำชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรท้ำงำนของ อบจ.สมุทรสำคร และแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรน้ำงบประมำณมำใช้เพื่อกำรบริหำรและพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ 
 ในช่วงบ่ำย น.ส.พรรณิกำร์ เดินทำงมำที่ จ.นครปฐม บริเวณตลำดสดศำลำยำและตลำดตรงข้ำม
มหำวิทยำลัยมหิดล เพ่ือช่วยรณรงค์หำเสียงให้กับ นำยชัชวำล นันทะสำร ผู้สมัครนำยก อบจ.นครปฐม เบอร์ 1 โดย
ร่วมกันประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนจังหวัดนครปฐมและนักศึกษำกลับบ้ำนไปเลือกตั งนำยก อบจ.ในวันที่ 20 ธันวำคมนี  
เพ่ือร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกัน 
 จำกนั นช่วงเย็น น.ส.พรรณิกำร์เดินทำงมำที่ จ.นนทบุรี เขตชุมชนบริเวณโรงเรียนสตรีนนท์และโรงเรียนวัด
เขมำ เพ่ือช่วยรณรงค์หำเสียง ให้กับนำยไพบูลย์ กิจวรวุฒิ ผู้สมัครนำยก อบจ.นนทบุรี เบอร์ 1 และทีมงำนคณะ
ก้ำวหน้ำนนทบุรี หำเสียงและแนะน้ำนโยบำยพัฒนำจังหวัดนนทบุรี ซึ่ง1ในนโยบำยส้ำคัญของจังหวัดนนทบุรีก็คือด้ำน
กำรศึกษำ 
 ด้ำน นำยไพบูลย์ กล่ำวว่ำ นนทบุรีมีโรงเรียนในสังกัด อบจ. ทั งหมด 34 แห่ง ซึ่งในด้ำนของกำรศึกษำไม่ใช่
เพียงจะท้ำแต่เฉพำะปรับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้ดีเพียงอย่ำงเดียว แต่ยังต้องคิดถึงคุณภำพชีวิต ควำมปลอดภัย
ของนักเรียนด้วย เรำมีนโยบำยจะพัฒนำครัวกลำงจ้ำนวน 4 แห่ง ดูแลอำหำรกลำงวันของทุกๆ โรงเรียนสังกัด อบจ. 
กำรซื อวัตถุติบจ้ำนวนมำก จะช่วยลดต้นทุนท้ำให้ได้ทั งปริมำณและคุณภำพอำหำรที่ดี ขึ น ควบคุมโดยนักโภชนำกำร 
เสริมคุณค่ำอำหำรให้นักเรียนด้วยน ้ำนมแพะจำกฟำร์มในเมืองนนท์ นมแพะมีคุณค่ำสูง สำรก่อแพ้ต่้ำ ทั งยังช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชน ส้ำหรับกำรเรีนกำรสอนจะมีกำรปรับให้นักเรียนเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ ครูเป็นผู้ส่งเสริม และมี
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำถ่ำยทอดควำมรู้แต่ละด้ำน รวมถึงปกป้องเสรีภำพ และสวัสดิภำพของนักเรียน ยุติอ้ำนำจนิยม
ในโรงเรียนด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/536225 
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วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 19.38 น. 
ผู้สมัคร ส.อบจ.หน้าใหม่เขต 4 โพธารามเมืองโอ่งลุยหาเสียงจับเข่าคุยกับชาวบ้าน 
 

 
 
 วันที่ 3 ธ.ค.63 นำยฉลองชัย ประเสริฐ ผู้สมัครรับเลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) 
รำชบุรี เบอร์ 4 เขต 2 อ.โพธำรำม จำกกลุ่ม NEW GEN ได้น้ำเพ่ือนสมำชิกออกแจกบัตรแนะน้ำตัวในเขตพื นที่ ต.บำง
โตนด ต.ท่ำชุมพล ต.ช้ำแระ และ ต.นำงแก้ว โดยเริ่มออกเดินลงพื นที่กันตั งแต่เช้ำตรู่จนถึงช่วงเย็น โดยเข้ำไปทักทำย
ถำมไถ่ถึงควำมเป็นอยู่และปัญหำที่พบเจอในพื นที่ พร้อมกับแนะน้ำตัวให้ชำวบ้ำนรู้จักเพรำะเป็นผู้สมัครหน้ำใหม ่
 โดยมีสโลแกนเป็นของตัวเอง คือ นักกำรเมืองรุ่นใหม่ หัวใจ คือประชำชน ให้โอกำส NEW GEN ดูแลพ่อ 
แม่ ให้โอกำสดูแลลูกหลำน ให้โอกำสคนรุ่นใหม่ แสดงควำมรู้ควำมสำมำรถ และแสดงศักยภำพ นี่คือ ต้นทุนของกลุ่มที่
จะพัฒนำคุณภำพชีวิต ผลักดันเศรษฐกิจให้คนรำชบุรีดีขึ นกว่ำเดิม ควำมตั งใจรับฟัง เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ พร้อมรับฟัง
ทุกปัญหำ ซึ่งได้รับกำรตอบรับจำกชำวบ้ำนด้วยใบหน้ำที่ยิ มแย้ม พร้อมยังได้เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั งนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) และ ส.อบจ. ในวันที่ 20 ธันวำคมนี เพื่อพัฒนำเมืองรำชบุรีใหม่ไปด้วยกัน 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/local/536280 
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วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 20.51 น. 
‘สมชาย’น าทัพหาเสียง อบจ.เชียงใหม่ เทียบยุค ทรท.-พท. รัฐบาล‘บิ๊กตู’่ท าคนไร้อนาคต 
 

 
 
 3 ธันวำคม 2563 นำยสมชำย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนำยกรัฐมนตรี พร้อมนำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด รองหัวหน้ำ
พรรคเพ่ือไทย, นำยพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพ่ือไทย, นำยอดิศร เพียงเกษ และนำยวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.
พรรคเพ่ือไทย ลงพื นที่ปรำศรัยหำเสียงช่วยนำยพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัครนำยก อบจ. เชียงใหม่ เบอร์ 1 พรรคเพ่ือ
ไทย ที่บ้ำนท่ำศำลำ ต้ำบลข่วงเปำ อ้ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพ่ีน้องประชำชนให้ควำมสนใจเข้ำร่วมฟังกำร
ปรำศรัยเป็นจ้ำนวนมำก 
 นำยสมชำย กล่ำวว่ำ ในช่วงที่ผ่ำนมำชำวเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจำกปัญหำภำวะเศรษฐกิจ
ตกต่้ำ  โดยเฉพำะรำคำสินค้ำเกษตรที่ชะลอตัวลง สวนทำงกับรำคำสินค้ำอุปโภค-บริโภคที่เพ่ิมสูงขึ น เมื่อเปรียบเทียบ
กับรัฐบำลไทยรักไทย จนมำถึงรัฐบำลเพ่ือไทย ล้วนมีนโยบำยยกระดับชีวิตควำมเป็นของประชำชนและเกษตรกรให้ดีขึ น 
มีนโยบำยที่ช่วยผลักดันรำคำสินค้ำเกษตรให้สูงขึ น ท้ำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนดีขึ นตำมไปด้วย เมื่อรำยได้
สูงขึ น ส่งผลให้เยำวชนมีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำ เมื่อชีวิตควำมเป็นอยู่ดี กำรศึกษำดี สังคมดี ประเทศไทยมีควำมหวัง มี
อนำคต  
 “แต่เมื่อเทียบกับวันนี  รัฐบำลชุดนี ท้ำให้คนไทยไม่มีอนำคต คนตกงำนเป็นสิบล้ำนคน โรงงำนทยอยปิดตัว
ลง ประเทศไทยมีรัฐบำลที่ไร้ควำมสำมำรถ กำรแก้ปัญหำระดับท้องถิ่น ต้องมองที่ท้องถิ่นขึ นไปเป็นล้ำดับสู่ระดับชำติ” 
นำยสมชำย กล่ำว 
 ด้ำนนำยพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัครนำยก อบจ. เชียงใหม่ เบอร์ 1 พรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ จังหวัด
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลำงทำงกำรค้ำของภำคเหนือ แต่ในช่วงสิบปีที่ผ่ำนมำ ท้องถิ่นถูกแทรกแซงจนท้ำให้เศรษฐกิจในพื นที่
ชะลอตัว พรรคเพ่ือไทยเล็งเห็นถึงปัญหำดังกล่ำวซึ่งมีควำมสลับซับซ้อนมำกขึ น ซึ่งพรรคเพ่ือไทยมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ โดยพรรคเพ่ือไทยต้องกำรเตรียมเมืองเชียงใหม่ให้เป็นต้นแบบในกำรแก้ไขและพัฒนำท้องถิ่นให้
เจริญก้ำวหน้ำให้กับจังหวัดอ่ืนต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/536303 
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วันพฤหัสบดี ที่ 03 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 22.19 น. 
 “ธนาธร” ย่องเงียบเข้าสุราษฎร์ฯ พบปะผู้สมัครนายก อบจ.-ส.อบจ. 
 
  

 
 
 เมื่อเวลำประมำณ 8.00 น.วันนี  (3 ธ.ค.63) นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธำนคณะก้ำวหน้ำ ลงพื นที่ 
จ.สุรำษฎร์ธำนีอย่ำงเงียบๆ เพ่ือป้องกันกระแสกำรต่อต้ำน มำพบปะพูดคุย กับนำยพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ ผู้สมัคร 
นำยก อบจ.คณะก้ำวหน้ำ และให้ก้ำลังใจผู้สมัครนำยก อบจ. และ ส.อบจ.ที่ศูนย์อ้ำนวยกำรผู้สมัครนำยก อบจ.คณะ
ก้ำวหน้ำ เขตเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีนำนประมำณ 1 ชั่วโมง 
 จำกนั นลงพื นที่เกำะล้ำพู สวนสำธำรณะชื่อดังตั งอยู่ในเขตเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีแต่ ได้รับกำร
สนับสนุนกำรดูแลจำก อบจ.สุรำษฎร์ธำนี โดยพูดคุยสอบถำมถึงที่มำของนโยบำย ล้ำพูดิจิทัลพำร์ค ที่จะยกเกำะล้ำพู
แห่งนี ให้ทันสมัย มีอำคำร ทีเคพำร์ค สนำมอีสปอร์ตรวมถึงกำรให้บริกำร Wifi ทั่วทั งเกำะล้ำพู และ สะพำนคนเดินข้ำม
แม่น ้ำตำปีเป็นกำรสร้ำงสะพำนคนเดินข้ำมแม่น ้ำตำปีเชื่อมระหว่ำงสวนสำธำรณะ สวนศรีตำปีกับสวนสำธำรณะเกำะ
ล้ำพู เพื่อรองรับกำรซ่อมแซมสะพำนข้ำมเกำะล้ำพูที่จะเกิดขึ นในอนำคต. 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/214689 
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วันศุกร์ ที่ 4 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
เลือกตั้งสตูลเดือด 2ผู้สมัครร้องกกต. ผิด พ.ร.บ.เลือกตั้ง 
 จำกกรณีที่นำยนำวี พรหมทรัพย์ ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) สตูล หมำยเลข 3 ได้
เข้ำร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง (กกต.) ประจ้ำ จ.สตูล ให้ตรวจสอบกรณีที่นำยซอลีฮีน อิสมำแอน  ผู้สมัคร
นำยก อบจ.สตูล หมำยเลข 4 ได้ไปสมัครรับเลือกตั งนำยก อบจ.สตูล ด้วยกำรจัดขบวนแห่หำเสียงและระบุ ในป้ำยหำ
เสียงว่ำตนเองเป็นผู้สมัครหมำยเลข 4 ทั งที่ยังไม่ได้ยื่นใบสมัคร นอกจำกนี นำยนำวี ยังกล่ำวหำนำยซอลีฮีน ลงสมัคร
พรรคเพื่อไทย ทั งท่ีทำงพรรคเพื่อไทยยังไม่มีมติส่งลงสมัคร 
 ส้ำหรับควำมคืบหน้ำล่ำสุด นำยซอลีฮีน อิสมำแอน ผู้สมัครนำยก อบจ.สตูล หมำยเลข 4 พร้อมทีมงำน
เดินทำงไปยังส้ำนักงำน กกต.สตูล  และยื่นหนังสือร้องเรียนกล่ำวโทษนำยนำวี พรหมทรัพย์ ต่อนำงพะเยีย ศีริโชติ ผอ.
กกต.สตูล 
 โดยระบุว่ำ พ.ร.บ.เลือกตั งท้องถิ่นก็ได้ก้ำหนดแล้วว่ำ  ห้ำมมีกำรกล่ำวเท็จกับผู้ลงสมัครท้ำให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั งสับสน ในฐำนะที่ตนเป็นผู้สมัครนำยก อบจ.สตูล หมำยเลข 4 ซึ่งถูกนำยนำวี พรหมทรัพย์ กล่ำวหำว่ำ แอบอ้ำง
ชื่อพรรคเพ่ือไทย และใช้โลโก้พรรคเพ่ือไทยในกำรหำเสียงลงสมัครนำยกอบจ.สตูล  แต่แท้จริงลงในนำมของ “ทีมเพ่ือ
ไทยอนำคตสตูล” ไม่ได้ลงในนำมพรรคเพ่ือไทย และตนมีหนังสืออนุญำตจำกพรรคเพ่ือไทยในวันที่ 5 ต.ค. 2563 ให้ใช้
เสื อของพรรคโลโก้ของพรรคมำยืนยันให้รู้ว่ำไม่ได้ท้ำผิด พ.ร.บ.เลือกตั ง   
 ส่วนหมำยเลขประจ้ำตัวผู้สมัครที่นำยนำวี กล่ำวหำว่ำได้หมำยเลขประจ้ำตัวคือหมำยเลข 4 ก่อนยื่นใบ
สมัครนั นไม่ได้เป็นประเด็น เพรำะตนเชื่อว่ำไม่มีใครไปสมัครแล้ว และตนเป็นคนสุดท้ำยเพรำะเช็คข่ำวมำก่อนแล้ว ซึ่ง
เรื่องนี ไม่ผิดอะไร จึงเข้ำร้องเรียน กกต.จะเอำเรื่องให้ถึงที่สุด  เพรำะถูกกระท้ำก่อนในมำตรำ 118 กล่ำวเท็จกับผู้ลง
สมัครท้ำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งสับสน 
 
 อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/local/536233 
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วันศุกร์ ที่ 4 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
2ตัวเต็งนายก อบจ.สกลนครเร่งเครื่องอ้อน ปชช. 
 นำยชัยมงคล ไชยรบ ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) สกลนคร หมำยเลข  1 และนำง
อมรำวดี พรหมสำขำ ณ สกลนคร ผู้สมัครสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) สกลนคร เขต  1 อ้ำเภอเมือง
สกลนคร กลุ่มคิดต่ำงสร้ำงเมืองน้ำรถขยำยเสียง ป้ำยแนะน้ำ แผ่นพับผู้สมัคร ลงพื นที่หำเสียงในตลำดสดเทศบำลนคร
สกลนคร โดยเป็นย่ำนเศรษฐกิจที่มีกลุ่มนักธุรกิจจ้ำนวนมำก จึงแนะน้ำนโยบำยด้ำนต่ำงๆ ในกำร พัฒนำเศรษฐกิจให้
ทรำบ พร้อมกับขอคะแนนพี่น้องชำวสกลนคร เลือกหมำยเลข 1 กลับไปสำนงำนต่อท่ียังค้ำงคำ 
 ส่วนที่ตลำดพีซี เขตเทศบำลนครสกลนคร วันเดียวกัน นำยชูพงษ์ ค้ำจวงผู้สมัคร นำยก อบจ.เบอร์ 2 กลุ่ม
เพ่ือไทยสกลนคร พร้อมด้วย นำยพิชัย นริพทะพันธุ์รองหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย นำยพร้อมพงศ์นพฤทธิ์ ได้มำช่วยปรำศรัย
พร้อมทั งเปิดตัวผู้สมัคร ส.อบจ.รวม 32 เขต โดยขอโอกำสได้เข้ำไปพัฒนำสกลนครให้เจริญรุ่งเรือง โดยชูนโยบำยจัด
เจ้ำหน้ำที่ออกไปอ้ำเภอละ 20 นำย เพ่ือให้บริกำร โดยจะมีเครื่องจักรออกไปด้วย งบประมำณในแต่ละปีก็จะท้ำ
ประชำคมว่ำมีควำมต้องกำรส่วนใดก่อน และยังมีเรื่องแหล่งท่องเที่ยวมำกมำย ส่วนสินค้ำโอท็อปตนจะเป็นผู้ขำยสินค้ำ
ระดับประเทศและระดับโลกให้ได้ 
  
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/local/536230 
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วันศุกร์ ที่ 04 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 08.09 น. 
แรงไม่มีตก!“ดร.อัษฎางค์”ขึ้นเวทีดีเบต เปิดวิสัยทัศน์แรงจูงใจสมัครนายก อบจ.ขอนแก่น 

 
 

 
 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเวทีดีเบตวิสัยทัศน์ผู้สมัคร เสนอนโยบายในการหาเสียง
เลือกตั้ง นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 เ มื่ อ เ ว ล ำ  13.30 น .  วั นที่  3 ธั น ว ำคม  2563 ที่ ห้ อ งป ระชุ ม วิ ท ย ำลั ยก ำ รปกครอ งท้ อ ง ถิ่ น 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น  มีผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้ำร่วมกิจกรรม และเสนอนโยบำยในกำร
หำเสียงเลือกตั งนำยก อบจ.ขอนแก่น ซึ่งจะมีกำรเลือกกันในวันที่ 20 ธันวำคม 2563 นี  จ้ำนวน 6 หมำยเลข คือ 1.ดร.
อัษฏำงค์ แสวงกำร ผู้สมัครนำยก อบจ.ขอนแก่น หมำยเลข 4 2 นำยพงษ์ศักดิ์ ตั งวำนิชกพงษ์ ผู้สมัครนำยก อบจ.
ขอนแก่น หมำยเลข 6 3.นำยศรุต เบ้ำจรรยำ ผู้สมัครนำยก อบจ.ขอนแก่น หมำยเลข 7 4.นำยนิสิต แก้วประเสริฐ 
ผู้สมัครนำยก อบจ.ขอนแก่น หมำยเลข 8 5.พ.อ.ชำตรี  ไกรพีรพรรณ ผู้สมัครนำยก อบจ.ขอนแก่น หมำยเลข 9 และ6.
นำยนพดล สีดำทัน ผู้สมัครนำยก อบจ.ขอนแก่น หมำยเลข 10 
 โดยกิจกรรมดังกล่ำวนั น วิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น มหำวิทยำลัยขอนแก่น  จัดขึ นเพ่ือให้ผู้สมัคร นำยก 
อบจ.ขอนแก่น มีแสดงวิสัยทัศน์ของตัวเองให้ประชำชนชำวจังหวัดขอนแก่นได้รับทรำบ ว่ำจะแก้ปัญหำในด้ำนใดให้ชำว
ขอนแก่นบ้ำง โดยให้ผู้สมัครที่เดินทำงมำร่วมกิจกรรมในครั งนี แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “มองอนำคตท้องถิ่นไทย ผ่ำน
วิสัยทัศน์ ผู้สมัครนำยก อบจ.” โดยให้แต่ละคนแสดงวิสัยทัศน์ของตัวเองคนละ 3 นำที ซึ่งผู้สมัครนำยกอบจ.ในกำร
เลือกตั งครั งนี ทั งหมด 10 คน แต่มำร่วมกิจกรรมเพียง 6 คนเท่ำนั น โดยมี รศ.ดร. พีรสิทธิ์ ค้ำนวณศิลป์ คณบดีวิทยำลัย
กำรปกครองท้องถิ่น และนักศึกษำ รวมถึงประชำชน ที่ให้ควำมสนใจเข้ำรับฟังกำรแสดงวิสัยทัศน์กว่ำ 100 คน 
 ส้ำหรับนโยบำยและวิสัยทัศน์ของ ดร.อัษฎำงค์ แสวงกำร หัวหน้ำกลุ่มมหำนครขอนแก่น 1 ในผู้สมัคร
นำยก อบจ.ขอนแก่น ขึ นเวทีดีเบต เปิดวิสัยทัศน์แรงจูงใจในกำรสมัคร นำยก อบจ.ขอนแก่นว่ำ แรงจูงใจในกำรเข้ำมำ
อำสำพัฒนำขอนแก่น ในนำมผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น ว่ำท้องถิ่นก็ถือว่ำเป็นกำรพัฒนำ
เชื่อมโยงระดับชำติ เรำว่ำงเว้นในกำรเลือกตั งท้องถิ่นประมำณ 8 ปี ในส่วนของตนเองและกลุ่มที่ลงสมัครในครั งนี  ได้มี
นโยบำย และมีควำมผูกพันกันในพื นที่ และเรำก็รู้ว่ำงบประมำณในท้องถิ่น หรืองบของ อบจ.นั นสำมำรถดูแลท้องถิ่นได้ 
เรำจึงมีควำมเชื่อมั่นว่ำท้องถิ่นดูแลตัวเองได้ ก็จึงเกิดกำรก้ำหนดนโยบำยขึ นมำ ไม่ว่ำจะเป็นนโยบำยด้ำนสำธำรณสุข 
ด้ำนกำรแพทย์ นโยบำยเรื่องกำรศึกษำ นโยบำยเรื่องกำรขนส่ง นโยบำยเรื่องกำรท้ำเมืองให้เป็นเมืองน่ำอยู่ แม้กระทั่ง
นโยบำยเรื่องกำรก้ำจัดขยะที่ท้ำแล้วประสบควำมส้ำเร็จ นั่นก็คือกำรท้ำโดยครบวงจร สิ่งหนึ่งในตรงนี เป็นนโยบำยที่เรำ
เขียนไว้ และร่ำงขึ นมำ เพ่ือเอำนโยบำยตรงนี ไปบอกกับประชำชน 
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 ดร.อัษฎำงค์ กล่ำวด้วยว่ำทำงด้ำนยุทธศำสตร์ ได้มีกำรแบ่งพื นที่ออกหลำย ๆ โซน หลำย ๆ กลุ่มเป้ำหมำย
ของแต่ละพื นที่ที่มันต่ำงกัน แต่โดยภำพรวมก็คือนโยบำยที่กล่ำวในเบื องต้น เป็นนโยบำยที่จับต้องได้ อย่ำงกล่ำวไว้ ด้วย
เหตุผลที่ท้องถิ่นเขำดูแลตัวเองได้ เรำมีควำมเชื่อมั่นอย่ำงนั น เมื่อเกิดควำมเชื่อมั่น งบประมำณของท้องถิ่นสำมำรถลง
ไปสู่พ่ีน้องประชำชน รำกหญ้ำตรงนี ได้ ยกตัวอย่ำงเช่น ด้ำนกำรศึกษำ มีโรงเรียนที่สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ขอนแก่น มีไม่ถึง 20 กว่ำโรงเรียน ซึ่งถ้ำเรำจัดกำรศึกษำโดยให้มีส่วนร่วมทุกภำคส่วน จ้ำนวนสถำนศึกษำที่สังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจะต้องมีมำกขึ น 
 ดร.อัษฎำงค์ กล่ำวอีกว่ำยกตัวอย่ำงแม้กระทั่งในเรื่องของกำรให้สังคมอยู่อย่ำงเป็นสุข ซึ่งเดี๋ยวนี ผู้สูงอำยุที่
อยู่ในชุมชน อยู่ในหมู่บ้ำนมีจ้ำนวนมำก เรำก็ต้องไปสร้ำงในเรื่องของกำรดูแลสำธำรณสุข ดูแลผู้ สูงอำยุโดยให้แนวคิด
ต่ำง ๆ ไป แม้กระทั่งในเรื่องของแรงงำน ขอนแก่นเป็นตลำดแรงงำนที่มีมำก ท้ำไมถึงให้คนขอนแก่นต้องเดินทำงไปถึง
กรุงเทพมหำนคร เดินทำงไปภำคตะวันออก หรือเดินทำงไปใต้ จริง ๆ แล้วขอนแก่นมีกำรใช้ตลำดนัดพบแรงงำน ในตรง
นี เรำจึงน่ำเป็นคนที่ต้องประสำน ผมจึงบอกและคิดกันว่ำเรำต้องประสำนกันทุกภำคส่วน อบจ.ต้องประสำนทุกภำคส่วน 
ดร.อัษฎำงค์ กล่ำวเสริมว่ำในส่วนของกำรเชื่อมโยงระหว่ำงคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่ำ ประธำนกลุ่มมหำนครขอนแก่น กล่ำว
ว่ำดังที่ได้กรำบเรียนไว้ว่ำท้องถิ่นเป็นตัวที่สำมำรถเชื่อมโยงไปสู่ จริง ๆ ค้ำว่ำคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่ำ จริง ๆ แล้วมันเป็น
ค้ำท่ีบอกว่ำ ถ้ำจริง ๆ แล้วถ้ำทุกคนเป็นคนที่มีควำมคิด ทุกคนมีแนวนโยบำย นี่แหละคือเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มควำมคิด 
ดังนั น ถึงแม้ว่ำจะเป็นอำยุ 18 ปีที่อยู่ในวัยเลือกตั งหรืออำยุสัก 60/70 เรำก็ต้องที่จะ หนึ่งถ้ำเขำเห็นว่ำท้องถิ่นต้องกำร
พัฒนำ นั่นหมำยถึงว่ำในบ้ำนหรือในภูมิภำคเรำนี่ ถ้ำเขำคิดว่ำท้องถิ่นเขำสำมำรถดูแล เขำจะเสนอแนวควำมคิดเข้ำมำ 
ดังนั นเรำจะต้องไปปลุกควำมคิด ปลุกควำมเข้ำใจรักท้องถิ่นเขำ เขำจะได้น้ำแนวทำงนี เสนอขึ นมำ ดั งนั นนโยบำยที่เรำ
ท้ำมันจับต้องได้ อย่ำงเช่น บำงชุมชนมันเรื่องของกีฬำที่มันสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ เรำก็ต้องก้ำหนดนโยบำยนี ลงไปที่
เยำวชน ซึ่งเรำก็เห็นได้ว่ำจังหวัดขอนแก่นมีนักกีฬำประสบควำมส้ำเร็จเป็นจ้ำนวนมำก แต่มันไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
เรำพูดว่ำเรำต้องกำรส่งเสริม แต่เวลำที่เรำปฏิบัติจริงๆ แล้วไม่ ดังนั นเรำต้องท้ำตรงนี เพ่ือมันเป็นแนวทำงนโยบำยไปสู่
เยำวชนให้เขำเกิดแรงกระตุ้น เขำเรียกว่ำก้ำลังใจที่จะท้ำตรงนี  
 ต่อค้ำถำมที่ว่ำในเรื่องของกำรขันอำสำเข้ำมำเป็นนำยกฯเพ่ือแข่งกับนำยก อบจ.ขอนแก่น คนเดิมนั นมี
ควำมหนักใจหรือไม่ว่ำอย่ำงไหร     ดร.อัษฎำงค์ กล่ำวว่ำเป็นเรื่องปกติว่ำกำรเลือกตั งมันมี 4 ปีครั ง ใครที่รับเลือกตั งก็
บริหำรในช่วง4ปี แต่สิ่งหนึ่งที่ค้ำถึงก็คือ เรำเห็นว่ำกำรพัฒนำเรำว่ำจะมีนโยบำย แล้วสิ่งที่เรำเห็นมันน่ำจะเกิดประโยชน์
ได้มำกกว่ำ เรำก็จึงคิดว่ำเรำจะก้ำหนดนโยบำยเหล่ำนี ลงมำสู่พื นที่ ส่วนจะเป็นฐำนกลุ่มเดิม หรือผู้สมัครที่เคยได้เป็น
นำยกคนเดิมนั นเป็นเรื่องปกติ แต่ว่ำเรำต้องน้ำนโยบำยที่อยำกให้พี่น้องประชำชน หรือในท้องถิ่นเรำได้ใช้นี่ หรือได้เกิด
ประโยชน์ เรำก็น้ำนโยบำยลงไปสู่ประชำชนเพ่ือให้ประชำชนได้ตัดสินใจและให้ข้อคิด และเลือกกลุ่มมหำนครขอนแก่น 
เพรำะถึงเวลำที่จะต้องเปลี่ยน ทีมผู้บริหำร เพื่อที่จะได้เข้ำมำรับใช้ดูแลประชำชนในท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น. 
  
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/214697 
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4 ธันวำคม 2563 09:51 น.    
ทีมสงขลาประชารัฐ เดินสายขอเสียงพ่ีน้องชาวบ้านทุ่งลุง 
 

 
 
 พันเอกสุชำติ จันทรโชติกุล พร้อมผู้สมัคร ส.อบจ.ทีมสงขลำประชำรัฐ ลงพื นที่บ้ำนทุ่งลุง อ.หำดใหญ่ จ.
สงขลำ ขอเสียงและพบปะพ่ีน้องประชำชน พ่อค้ำแม่ค้ำ ในตลำดนัดทุ่งลุง ซึ่งพ่ีน้องชำวทุ่งลุงให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี 
โดยพ่อค้ำแม่ค้ำส่วนใหญ่พูดไปทำงเดียวกันว่ำเลือกท่ำนผู้กำรแน่นอน เพรำะชอบนโยบำยและแนวคิดของท่ำนผู้กำรใน
กำรน้ำงบประมำณของ อบจ.ลงสู่พ่ีน้องประชำชนถึงหน้ำบ้ำน พร้อมจะส่งเสริมด้ำนกีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศกีฬำเพ่ือ
สุขภำพผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยติดเตียง ส่งเสริมเศรษฐกิจกำรค้ำขำยและเพ่ิมรำยได้ในท้องถิ่น 
 ทั งนี  พันเอกสุชำติ จันทรโชติกุล เดินหน้ำเคำะประตูถึงหน้ำบ้ำนเชิญชวนให้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันที่ 
20 ธันวำคมนี  โดยมีพ่ีน้องประชำชนเข้ำมำถ่ำยรูปร่วมกับท่ำนพันเอกสุชำติ จันทรโชติกุล ตลอดกำรเดินหำเสียง 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/201961 
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/201961
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วันศุกร์ ที่ 4 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 12.36 น. 
'ช่อ'เยือนแปดริ้ว ปราศรัยหาเสียง อบจ. ชู'ยศสิงห์'ทีมก้าวหน้าคนพื้นที่ 
 

 
 
"ช่อ"เยือนแปดริ้ว ปราศรัยหาเสียงรร.เทคนิค ชี้อายุนร.ไม่ถึงแต่เลือกตั้งมีผลถึงทุกคน ชู"ยศสิงห์"ทีมก้าวหน้าคน
พื้นที่ หวังเปลี่ยนแปลงฉะเชิงเทรา 
 เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2563 ที่วิทยำลัยเทคนิคจุฬำภรณ์ (ลำดขวำง) ต.บำงขวำง อ.ลำดโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ 
น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ ร่วมรณรงค์หำเสียงให้กับ นำยยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ผู้สมัครรับ
เลือกตั งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ฉะเชิงเทรำ เบอร์ 2 โดยเปิดปรำศรัยหำเสียงกับนักเรียนเทคนิค 
ในฐำนะส่วนหนึ่งของกิจกรรมของโรงเรียน ที่เปิดพื นที่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั งสำมำรถขออนุญำตเข้ำมำหำเสียงให้ข้อมูล
ส้ำหรับกำรเลือกตั ง อบจ.ได้ 
 น.ส.พรรณิกำร์ กล่ำวตอนหนึ่งว่ำ ส้ำหรับน้องๆ หลำยคนที่นี่ ส่วนใหญ่อำยุ 14 - 16 ปี อำจจะคิดว่ำเรำยัง
ไม่มีสิทธิเลือกตั ง จะฟังกำรหำเสียงไปท้ำไม จะสนใจไปท้ำไม แต่ในควำมเป็นจริงคือ กำรเลือกตั งทุกครั งมีผลถึงพวกเรำ
ทุกคน เพรำะมันคือเงินภำษีของประชำชน รวมทั งตัวเรำเองด้วย ทุกครั งที่เรำเดินเข้ำร้ำนสะดวกซื อ ของที่เรำซื อล้วนมี
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม รถจักรยำนยนต์ที่ขี่ไปซื อเมื่อเติมน ้ำมันก็เสียภำษี ภำษีทุกอย่ำงที่เรำและพ่อแม่ของเรำเสียล้วนแต่รวมมำ
เป็นเงินที่ให้รัฐ และมำเข้ำ อบจ. อย่ำงในจังหวัดฉะเชิงเทรำจังหวัดเดียวเข้ำถึงกว่ำ 1 พันล้ำนบำท รวมสี่ปีกว่ำ 4 
พันล้ำนบำท ดังนั น กำรเมืองล้วนเกี่ยวข้องกับเรำทุกคน และมันคือเรื่องของถนน น ้ำ ไฟ ขยะ สวนสำธำรณะรอบบ้ำน
เรำ ที่เป็นเรื่องของ อบจ.โดยตรง แต่เป็นเวลำประมำณเกือบ 10 ปีแล้วที่เรำไม่ได้มีกำรเลือกตั ง อบจ. ส่วนหนึ่งเพรำะ
กำรรัฐประหำรปี 2557 ท้ำให้กำรเลือกตั ง อบจ.ชะงักทั่วประเทศจนกระท่ังวันนี  
 "วันนี  หลำยคนยังไม่รู้ว่ำจะมีกำรเลือกตั งเกิดขึ นในวันที่ 20 ธันวำคม และนี่คือเรื่องที่น่ำกลัว เพรำะปีหนึ่ง
นำยก อบจ.อย่ำงในจังหวัดฉะเชิงเทรำใช้เงินงบประมำณหลักพันล้ำน ภำษีของพวกเรำก้ำลังจะถูกส่งไปสู่มือของนำยก 
อบจ.ที่จะได้เข้ำไปบริหำรจังหวัดของเรำหำกเรำไม่สนใจกำรเมือง และหำกเสียงที่ได้ส่วนใหญ่มำจำกกำรซื อเสียง กำร
จ่ำยเงิน 300-500 บำทต่อคน ผู้ซื อเสียงอำจจะใช้เงินหลักร้อยล้ำนบำท นี่คือกำรลงทุนที่คุ้มค่ำที่สุด เพรำะเป็นกำรแจก
หลักร้อยล้ำนเพ่ือจะได้เข้ำถึงเงิน 4 พันล้ำนกว่ำบำท ซึ่งก็มักจะน้ำไปสู่กำรทุจริตเพื่อถอนทุนคืน ท้ำให้ปัญหำของท้องถิ่น
ไม่ได้รับกำรแก้ไข มันคือสำเหตุของเรื่องน ้ำไม่ไหล เรื่องไฟไม่สว่ำง ขยะไม่ได้รับกำรจัดกำร ถนนผุพัง ทั งหมดนี เกิดขึ น
เพรำะที่ผ่ำนมำเรำไม่ได้สนใจเรื่องของกำรเมืองและกำรเลือกตั งท้องถิ่น และมองเป็นเรื่องไกลตัว 4 ปีข้ำงหน้ำอนำคต
ของเรำมีค่ำ ที่ไม่ใช่แค่ 300-500 บำทแน่ๆ เงินเหล่ำนี ซื ออนำคต 4 ปีของพวกเรำไม่ได้แน่ๆ และไม่ควรจะมีอนำคต 4 ปี
ของใครที่มีรำคำแค่ 300 - 500 บำท วันนี น้องๆ หลำยคนอำจจะยังเลือกตั งไม่ได้ แต่สิ่งที่เรำท้ำได้แน่ๆ คือกำรบอกคน
ใกล้ตัวที่มีสิทธิเลือกตั ง ท้ำให้นโยบำยของเรำกลำยเป็นควำมจริงขึ นมำ" น.ส.พรรณิกำร์ กล่ำว 
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 น.ส.พรรณิกำร์ กล่ำวอีกว่ำ นำยยศสิงห์เป็นคนฉะเชิงเทรำ เขำอยำกให้ลูกหลำนได้เติบโตขึ นมำใน
ฉะเชิงเทรำที่ดีกว่ำนี  แผ่นพับที่น้ำมำแจกวันนี อำจจะเป็นแค่เศษกระดำษ เมื่อเรำกลับไปน้องๆ อำจจะเอำไปทิ งก็ไม่
เป็นไร แต่ก่อนทิ งขอให้อ่ำนดูก่อน สิ่งที่อยู่ในกระดำษนี คือสิ่งที่เมื่อคุณยศสิงห์จะต้องท้ำเมื่อประชำชนให้ควำมไว้วำงใจ 
เลือกให้เป็นนำยก อบจ. และถ้ำเขำไม่ท้ำตำมนี  ให้ไปด่ำคุณยศสิงห์ได้ที่บ้ำน แต่ถ้ำยศสิงห์ได้ท้ำ สิ่งที่อยู่ในเศษกระดำษ
นี จะกลำยเป็นอนำคตของฉะเชิงเทรำที่น่ำอยู่ขึ น อ่ำนนโยบำยของเรำคณะก้ำวหน้ำ แล้วตัดสินใจเพ่ืออนำคตของตัวเอง 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ หลังกล่ำวปรำศรัยเสร็จ น.ส.พรรณิกำร์ พร้อมด้วยนำยยศสิงห์ และทีมผู้สมัคร ส.อบจ.
ได้เดินทำงต่อมำยังตลำดหน้ำวัดโสธรวรำรำมวรวิหำร (วัดหลวงพ่อพุทธโสธร) ต.ในเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรำ เดินหำ
เสียงพูดคุยและแจกแผ่นพับให้กับพ่อค้ำแม่ขำย และผู้ที่เดินทำงมำสักกำระหลวงพ่อพุทธโสธร ด้วยบรรยำกำศกำรตอบ
รับอย่ำงอบอุ่นเป็นกันเอง 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/536380 
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ศุกร์ที่ 4 ธันวำคม 2563 เวลำ 13.15 น. 
"ธนาธร" บุก "อยุธยา-อ่างทอง" ช่วยหาเสียง"วัสพงศ์ - โยธิน" 
ชี้เลือกตั้งท้องถิ่นส าคัญไม่แพ้เลือกตั้งระดับชาติ ชวนประชาชนร่วมเปลี่ยนแปลงจังหวัดตัวเอง 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่ตลำดบ้ำนมะขำม อ.ไชโย จ.อ่ำงทอง นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธำนคณะก้ำวหน้ำ 
ร่วมรณรงค์หำเสียงให้กับ นำยโยธิน เปำอินทร์ ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) อ่ำงทอง เบอร์ 2 พร้อม
ทีมผู้สมัครสมำชิกสภำ อบจ. โดยได้รับกำรต้อนรับจำกประชำชนเป็นอย่ำงดี โดยในช่วงหัวค่้ำวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่ำนมำ 
ทั งหมดยังได้ร่วมกันเดินตลำดนัดคลองถม อ.เมือง รณรงค์หำเสียงและประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนออกไปใช้สิทธิ์กำร
เลือกตั งท้องถิ่นในวันที่ 20 ธ.ค. บรรยำกำศเป็นไปอย่ำงคึกคัก พ่อค้ำ แม่ค้ำและประชำชนในตลำดต่ำงร่วมทักทำยโบก
ไม้โบกมือให้ก้ำลังใจ เข้ำมำขอถ่ำยรูป ไปจนถึงกำรแสดงออกโดยกำรชูสำมนิ ว 
 นำย ธนำธร กล่ำวว่ำ ที่ตนและคณะก้ำวหน้ำมำรณรงค์หำเสียงเลือกตั งท้องถิ่นในวันนี  เพรำะอยำกให้
ประชำชนตระหนักและท้ำให้เห็นถึงควำมส้ำคัญของกำรเลือกตั งท้องถิ่น ที่มีควำมส้ำคัญไม่ต่ำงจำกกำรเลือกตั ง
ระดับชำติ เพรำะกำรเลือกตั งท้องถิ่นคือกำรเลือกคนเข้ำไปบริหำรงบประมำณของจังหวัด ซึ่งจังหวัดอ่ำงทอง 335 ล้ำน
บำทต่อไป นำยก อบจ.อยู่ในวำระ 5 ปี บริหำรงบประมำณถึง 1,340 ล้ำนบำท ซึ่งงบประมำณขนำดนี ตนเชื่อว่ำสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงอ่ำงทองได้ และหำกทีมผู้สมัครได้รับควำมไว้วำงใจจำกประชำชน จะพิสูจน์ให้เห็นว่ำอ่ำงทองจะพัฒนำไป
อย่ำงไร รวมถึงแสดงให้เห็นว่ำกำรเมืองใหม่ท่ีโปร่งใส ไม่ซื อสิทธิ์ขำยเสียงนั นเป็นไปได้ 
 ด้ำน นำยโยธิน กล่ำวว่ำ ตนอยำกพัฒนำอ่ำงทองให้ประชำชนในจังหวัดมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ น โดยกำร
บริหำรงบประมำณต้องตั งอยู่บนควำมโปร่งใส คนอ่ำงทองต้องเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆได้ทุกคน และเนื่องจำกเกษตรกรใน
จังหวัดอ่ำงทองมีจ้ำนวนมำก ถึงเวลำที่จะต้องแก้ไขปัญหำเรื่องน ้ำให้ได้อย่ำงยั่งยืน ขุดบ่อบำดำล เติมน ้ำลงคลอง
ชลประทำน ช่วยลดต้นทุนน ้ำเพื่อกำรเกษตรให้แก่เกษตรกร 
 อย่ำงไรก็ตำมก่อนหน้ำนี  ที่ จ.พระนครศรีอยุธยำ นำยธนำธร ได้เดินทำงไปช่วยรณรณรงค์หำเสียงให้กับ 
นำยวัสพงศ์ วิทูรเมธำ ผู้สมัครนำยก อบจ. อยุธยำ เบอร์ 2 โดยเริ่มต้นจำกบริเวณปั้มบำงจำก ถ.โรจนะ อ.บำงประอิน 
นั่งรถแห่วนรอบเมือง ซึ่งในกำรปรำศรัยบนรถแห่นั น นำยธนำธร ระบุว่ำ หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของทุกท่ำนก้ำหนดทิศทำง
พัฒนำอยุธยำได้ ตนเชื่อว่ำอยุธยำหำกอยู่ภำยใต้กำรน้ำของนำยวัสพงศ์ ควำมเท่ำเทียมและควำมเป็นธรรมจะเกิดขึ น ขอ
โอกำสให้พวกเรำเป็นตัวแทนเข้ำไปขับเคลื่อนอยุธยำ ซึ่งไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงนำยก อบจ. มำแล้วกว่ำ 10 ปี นี่คือเวลำที่
ส้ำคัญ อยุธยำจะเปลี่ยนแปลงหรือจะอยู่เหมือนเดิม ก้ำหนดได้ด้วยสิทธิ์ของท่ำนในคูหำเลือกตั งท้องถิ่น วันที่ 20 ธ.ค.นี  
ส่วนตนอยำกขอโอกำสให้นำยวัสพงศ์เข้ำไปบริหำรอยุธยำ เพรำะเขำคือควำมหวังที่ดีที่สุดในกำรเปลี่ยนแปลงอยุธยำ 
เขำคือควำมหวังของฝ่ำยประชำธิปไตย และคือตัวเลือกที่ดีที่สุด ส้ำหรับอนำคตชำวอยุธยำ 
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 ขณะที่ นำยวัสพงศ์ กล่ำวว่ำ ตนมีควำมตั งใจที่จะพัฒนำจ.พระนครศรีอยุธยำ ให้สมกับเป็นเมืองมรดกโลก 
โดยจะพัฒนำขนส่งสำธำรณะทุกรูปแบบให้เชื่อมโยงถึงกัน ไม่ว่ำจะเป็นรถไฟควำมเร็วสูงที่จะเกิดขึ นในอนำคต พัฒนำรถ
โดยสำรเชื่อมจุดท่องเที่ยวให้ทั่วถึงและตรงต่อเวลำ พัฒนำเรือข้ำมฟำกเพ่ือเชื่อมต่อรถโดยสำร และยังเป็นกำรลดเวลำ
กำรเดินทำง และช่วยลดควำมแออัดของจรำจรอีกด้วย นอกจำกนี ตนยังใส่ใจเรื่องสวัสดิกำรพื นฐำนของประชำชนทุกคน
ให้ได้รับอย่ำงเท่ำเทียม เกษตรกรต้องมีคุณภำพชีวิตที่ดีกว่ำนี  ตนเชื่อว่ำหำกเกษตรกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี ผู้บริโภคก็จะ
ได้รับแต่สิ่งดีๆ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/810871 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/810871
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 3 ธันวำคม 2020 - 15:28 
ผู้สมัคร อบจ.เริ่มย่ืนหนังสือร้องเรียนต่อ กกต.บุรีรัมย ์
เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบจ. ผู้สมัครเริ่มยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ กกต.บุรีรัมย์ ขอจัดดีเบต พร้อมวอนให้
วางตัวเป็นกลาง 
 

 
 
 นำยภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนำยอ๋ัน ได้เดินทำงเข้ำยื่นหนังสือต่อกรรมกำรกำรเลือกตั งจังหวัดบุรีรัมย์ ใน
ประเด็นที่ให้ทำง กกต. จัดดีเบตระหว่ำงบรรดำผู้สมัคร พร้อมเร่งท้ำควำมเช้ำใจเกี่ยวกับกำรเลือกตั ง นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และสมำชิก อบจ. ที่จะมีขึ นในวันที่ 20 ธันวำคม นี  โดยมีนำยสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ รอง ผอ.
กกต.บุรีรัมย์ เป็นผู้แทนรับหนังสือ โดยเนื อหำในหนังสือเป็นประเด็นที่ต้องกำรให้ กกต.เร่งชี แจงท้ำควำมเข้ำในเกี่ยวกับ
บัตรลงคะแนนเลือกตั ง นำยกอบจ. เนื่องจำกในกำรลงพื นที่หำเสียงพบว่ำประชำชนส่วนใหญ่ยังมีควำมสับสนกับกำรกำ
บัตรลงคะแนนในครั งนี  เกรงว่ำจะมีบัตรเสียเป็นจ้ำนวนมำก จึงอยำกให้ทำงกกต. ก้ำหนดให้ชัดเจนถึงควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบัตรลงคะแนนเลือกนำยก และ บัตรลงคะแนนเลือกสมำชิก เหมือนหรือต่ำงกันอย่ำงไร ขณะเดียวกันก็ต้องกำร
ให้ทำงกกต. เร่งท้ำควำมเข้ำใจกับฝ่ำยปกครอง และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ให้วำงตัวเป็นกำรทำงกำรเมืองโคยเคร่งครัด 
 นอกจำกนั น ทนำยอ๋ัน ยังระบุอีกว่ำ ที่ผ่ำนมำตนได้ขอเข้ำไปแนะน้ำตัวผู้สมัครในสถำนศึกษำของทำง
รัฐบำล เพ่ือให้เยำวชนคนรุ่นใหม่ตื่นตัวที่จะไปลงคะแนนใช้สิทธิ์ให้มำกๆ แต่มักถูกหัวหน้ำสถำนศึกษำปฏิเสธที่จะให้ตน
เข้ำไปแนะน้ำตัวภำยในสถำนศึกษำ จึงต้องกำรเรียกร้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก้ำหนดแนวทำงให้ชัดเจน และเป็นแนวทำง
เดียวกันไม่เอื อประโยชน์ให้ผู้สมัครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ ปลูกฝัง
ประชำธิปไตยให้เยำวชนต่อไป ตนเพียงต้องกำรอยำกท้ำประชำธิปไตยให้บริสุทธิ์ ไม่ถูกครอบง้ำโดยฝ่ำยใด 
 ขณะเดียวกัน ได้มี นำยประเสริฐ เลิศยะโส ผู้สมัคร นำยก อบจ.หมำยเลข 1 เดินทำงมำติดตำมเรื่อง
ร้องเรียนที่ได้ยื่นไว้ตั งแต่วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 ต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งจังหวัดบุรีรัมย์ ถึงกรณีพบกำรทุจริต 
มีกำรใช้ จ้ำงวำน ให้บุคคลมำลงสมัครรับเลือกตั งเพ่ือให้ผู้สมัครสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (สจ.) มีหมำยเลข
เดียวกันกับผู้สมัครนำยก อบจ. คือหมำยเลข 8 โดยขอให้เร่งตรวจสอบและแจ้งผลกำรตรวจสอบให้ทรำบโดยเร็วก่อนที่
จะมีกำรเลือกตั งในวันที่ 20 ธันวำคม นี  
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_834302/ 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/regional-news/news_834302/
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วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 16.00 น. 
จี้ กกต.บุรีรัมย์เร่งตรวจสอบเอาผิดกลุ่มบุคคลใช้-จ้างวานให้คนมาลงสมัคร อบจ. 
 

 
 
"ประเสริฐ เลิศยะโส" อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ ผู้สมัครนายก อบจ.บุรีรัมย์จี้ กกต.เร่งด าเนินการตรวจสอบเอาผิดกลุ่ม
บุคคลด าเนินการใช้หรือจ้างวานให้คนมาลงสมัครรับเลือกตั้ง ระบุน าคนอยู่ในเขตเลือกตั้งอ่ืนมาสมัครในเขตเลือก
ตั้งแต่ละเขตเพื่อให้ได้หมายเลขเดียวกันตามต้องการ ซึ่งเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เสร็จก่อนจะมีการ
เลือกตั้ง 20 ธ.ค.นี้ 
 วันที่ 3 ธ.ค.63 ที่ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนสำยบุรีรัมย์ -นำงรอง ต.
กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นำยประเสริฐ เลิศยะโส อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (นำยก 
อบจ.) บุรีรัมย์ หมำยเลข 1 ได้เดินทำงมำติดตำมเรื่อง พร้อมกับยื่นเอกสำรเพ่ิมเติม ประกอบด้วยส้ำเนำร้องเรียนกำรรับ
สมัครเลือกตั ง, ส้ำเนำประกำศบัญชีรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั งนำยก อบจ.บุรีรัมย์ และส้ำเนำประกำศบัญชีรำยชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั งสมำชิกสภำ อบจ.บุรีรัมย์ ให้กับนำยสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ รอง ผอ.กกต.บุรีรัมย์ 
 หลังจำกเมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่ำนมำ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกำรสมัครรับเลือกตั ง ให้กับ น.ส.ปิยนำฏ กลำง
พนม ผอ.กกต.บุรีรัมย์ ถึงประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งจังหวัดบุรีรัมย์ และนำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง 
 โดยในหนังสือร้องเรียน ระบุว่ำ เนื่องจำกวันที่ 2-6 พ.ย.63 ได้มีกำรรับสมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่ง ได้ใช้วิธีอันไม่ชอบด้วยกฎหมำย ได้
ด้ำเนินกำรใช้หรือจ้ำงวำนให้คนมำลงสมัครรับเลือกตั ง โดยประสงค์ให้คนของตนได้หมำยเลขเดียวกัน ทั งนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เพ่ือประสงค์ท่ีจะทุจริตในกำรเลือกตั ง 
 ด้วยวิธีดังกล่ำวนี  ได้ใช้หรือจ้ำงวำนให้บุคคลอ่ืนไปสมัครหมำยเลข ให้ครบถ้วนไปถึงหมำยเลข 7 และกลุ่ม
กำรเมืองดังกล่ำว ได้ให้คนในสังกัดตนเอง มำลงสมัครรับเลือกตั ง หมำยเลขเดียวกัน ถือว่ำเป็นกำรกระท้ำโดยทุจริตเป็น
ควำมผิดตำมกฏหมำย จึงขอให้ส้ำนักงำนกรรมกำรกำรเลือกตั ง ด้ำเนินกำรสืบสวนและสอบสวนเอำผิดในกรณีดังกล่ำว 
นำยประเสริฐ เลิศยะโส อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (นำยก อบจ.)บุรีรัมย์ หมำยเลข 1 
กล่ำวว่ำ สืบเนื่องจำกได้เคยยื่นเรื่องกำรใช้ จ้ำงวำนให้บุคคลอ่ืนไปสมัครรับเลือกตั งเพ่ือให้ ได้หมำยเลขถึงเลขที่ 8 เป็น
ผู้สมัครทั งนำยก อบจ. และสมำชิกสภำ อบจ. 
 บัดนี หลักฐำนปรำกฏชัดตำมบัญชีรำยชื่อผู้สมัครนำยก อบจ. และสมำชิกสภำ อบจ.ทั ง 42 เขตเลือกตั งใน
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกำรน้ำคนอยู่ในเขตเลือกตั งอ่ืน มำสมัครในเขตเลือกตั งแต่ละเขต เพ่ือให้ได้หมำยเลขเดียวกัน ตำม
ต้องกำร ซึ่งเป็นกำรกระท้ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย จึงขอทำง กกต.ด้ำเนินกำรสอบสวนและลงโทษตำมกฎหมำยโดยด่วน
ที่สุด ก่อนจะมีกำรเลือกตั งในวันที่ 20 ธ.ค.63 
  
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/local/536174 

https://www.naewna.com/local/536174
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3 ธ.ค. 2563 
จี้ กกต.ตรวจสอบกลุ่มบุคคลท าผิด กม.เลือกตั้ง ก่อน 20 ธ.ค.นี้ 
 

 
 
"ประเสริฐ เลิศยะโส" ผู้สมัครนายก อบจ. จี้ กกต.เร่งด าเนินการตรวจสอบเอาผิดกลุ่มบุคคลท าผิดกม. เลือกตั้ง ใช้
หรือจ้างวานให้คนมาลงสมัครรับเลือกตั้ง น าคนอยู่ในเขตเลือกตั้งอ่ืน มาสมัครในเขตเลือกตั้งแต่ละเขต เพื่อให้ได้
หมายเลขเดียวกัน ตามต้องการ เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เสร็จก่อนจะมีการเลือกตั้ง 20 ธ.ค.นี้ 
 3 ธันวำคม 2563  นำยประเสริฐ เลิศยะโส  ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (นำยก อบจ.) 
บุรีรัมย์ หมำยเลข 1 ได้เดินทำงมำติดตำมเรื่อง  พร้อมยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมประกอบด้วย ส้ำเนำร้องเรียนกำรรับสมัคร
เลือกตั ง, ส้ำเนำประกำศบัญชีรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั งนำยก อบจ.บุรีรัมย์  และส้ำเนำประกำศบัญชีรำยชื่อผู้สมัครรับ
เลือกตั งสมำชิกสภำ อบจ.บุรีรัมย์ ให้กับนำยสุรพงศ์   ทิพย์โอสถ รอง ผอ.กกต.บุรีรัมย์  หลังจำกเมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่ำน
มำ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกำรสมัครรับเลือกตั ง ให้กับ น.ส.ปิยนำฏ   กลำงพนม   ผอ.กกต.บุรีรัมย์ ถึงประธำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งจังหวัดบุรีรัมย์  และนำยอิทธิพร   บุญประคอง   ประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง      
 โดยในหนังสือร้องเรียน ระบุว่ำ เนื่องจำกวันที่ 2-6 พฤศจิกำยน 2563 ได้มีกำรรับสมัครนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์   ได้มีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งใช้วิธีอันไม่ชอบด้วย
กฎหมำย  ได้ด้ำเนินกำรใช้หรือจ้ำงวำนให้คนมำลงสมัครรับเลือกตั ง โดยประสงค์ให้คนของตนได้หมำยเลขเดียวกัน ทั ง
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจั งหวัด เพ่ือประสงค์ที่จะทุจริตในกำร
เลือกตั ง  ด้วยวิธีดังกล่ำวนี  ได้ใช้หรือจ้ำงวำนให้บุคคลอ่ืนไปสมัครหมำยเลข ให้ครบถ้วนไปถึงหมำยเลข 7 และกลุ่ม
กำรเมืองดังกล่ำว ได้ให้คนในสังกัดตนเอง มำลงสมัครรับเลือกตั ง หมำยเลขเดียวกัน ถือว่ำเป็นกำรกระท้ำโดยทุจริตเป็น
ควำมผิดตำมกฎหมำย จึงขอให้ส้ำนักงำนกรรมกำรกำรเลือกตั ง ด้ำเนินกำรสืบสวนและสอบสวนเอำผิดในกรณีดังกล่ำว  
 นำยประเสริฐ  เลิศยะโส อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หมำยเลข 1 กล่ำวว่ำ 
สืบเนื่องจำกได้เคยยื่นเรื่องกำรใช้จ้ำงวำนให้บุคคลอ่ืนไปสมัครรับเลือกตั งเพ่ือให้ได้หมำยเลขถึงเลขที่ 8 เป็นผู้สมัครทั ง
นำยก อบจ. และสมำชิกสภำ อบจ.  บัดนี หลักฐำนปรำกฏชัดตำมบัญชีรำยชื่อผู้สมัครนำยก อบจ. และสมำชิกสภำ อบจ.
ทั ง 42 เขตเลือกตั งในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยกำรน้ำคนอยู่ในเขตเลือกตั งอ่ืน มำสมัครในเขตเลือกตั งแต่ละเขต เ พ่ือให้ได้
หมำยเลขเดียวกัน ตำมต้องกำร ซึ่งเป็นกำรกระท้ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย จึงขอทำง กกต.ด้ำเนินกำรสอบสวนและ
ลงโทษตำมกฎหมำยโดยด่วนที่สุด ก่อนจะมีกำรเลือกตั งในวันที่ 20 ธ.ค.2563 
อ้ำงอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378808826?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=region 

https://www.nationtv.tv/main/content/378808826?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
https://www.nationtv.tv/main/content/378808826?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
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วันที่ 03 ธ.ค. 2563 เวลำ 19:52 น. 
ผู้สมัครนายก อบจ.บุรีรัมย์ร้อง กกต.จัดดีเบต-สอบ จนท.รัฐไม่เป็นกลาง 
 

 
 
บุรีรัมย์-ทนายอ๋ัน ผู้สมัครนายก อบจ.บุรีรัมย์ ร้องกกต.จัดดีเบตประชันวิสัยทัศน์จี้สอบจนท.รัฐวางตัวไม่เป็นกลาง 
นักการเมืองเรียกก านัน-ผญบ.เข้าไปพบ 
 เมื่อวันที่ 3ธ.ค.63 นำยภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนำยอ๋ัน ผู้สมัครนำยก อบจ.บุรีรัมย์ หมำยเลข 4 ได้
เดินทำงเข้ำยื่นหนังสือร้อง ที่ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจ.บุรีรัมย์ เพ่ือเรียกร้องให้ทำง กกต.ได้จัดเวที
กลำงให้ผู้สมัครนำยก อบจ.ทุกคน ได้แสดงวิสัยทัศน์หรือนโยบำย เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจแก่พ่ีน้องประชำชนในกำร
เลือกผู้ที่จะเข้ำมำท้ำหน้ำที่เป็นนำยก อบจ. พร้อมทั งเรียกร้องให้ทำง กกต. ได้มีกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
โดยเฉพำะนำยอ้ำเภอ ก้ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ให้วำงตัวเป็นกลำง ขณะนี มีกระแสข่ำวว่ำบำงพื นที่ ได้มีนักกำรเมืองบำงคน 
เรียกก้ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน หรือผู้น้ำชุมชนเข้ำไปพบ ซึ่งก็ส่อถึงเจตนำที่ไม่บริสุทธิ์ พร้อมกันนี ยังได้ร้องขอให้ทำง กกต. หรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรเลือกตั ง ได้เร่งประชำสัมพันธ์ท้ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบัตรเลือกตั งทั งของนำยก และ ส.
อบจ. ว่ำมีรูปแบบเป็นอย่ำงไร และแตกต่ำงกันแบบไหน เพ่ือไม่ให้ประชำชนที่จะไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเกิดควำมสับสน 
เพรำะเหลือเวลำอีกไม่ก่ีวันก็จะถึงวันเลือกตั งแล้ว แต่ยังไม่มีกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับรูปแบบของบัตรเลือกตั งเลย 
 ทนำยอ๋ัน ผู้สมัครนำยก อบจ.เบอร์ 4 ยังระบุอีกว่ำ หำกมีกำรตรวจสอบแล้วพบว่ำมีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
วำงตัวไม่เป็นกลำง ก็อยำกให้ทำง กกต.บังคับใช้กฎหมำยในกำรด้ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง เพ่ือให้กำรเลือกตั งครั งนี เป็นไป
ด้วยควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม และโปร่งใสมำกที่สุด 
 ด้ำนนำยสุรพงศ์ ทิพย์โอสถ รองผู้อ้ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจ.บุรีรัมย์ ได้กล่ำวภำยหลังเป็นตัวแทนรับ
หนังสือร้องเรียนจำกผู้สมัครว่ำ ก็จะน้ำเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวเสนอต่อผู้บังคับบัญชำทรำบ เพ่ือพิจำรณำด้ำเนินกำรตำม
กระบวนกำรขั นตอน 
 ส่วนที่ผู้สมัครเรียกร้องให้มีกำรเปิดเวทีกลำงให้ผู้สมัครนำยก อบจ.แสดงวิสัยทัศน์หรือนโยบำยนั น ตำม 
พ.ร.บ.เลือกตั งท้องถิ่นไม่ได้เขียนกฎหมำยรองรับเอำไว้ แต่ในระเบียบ กกต.เกี่ยวกับเรื่องกำรหำเสียงผู้สมัครสำมำรถเปิด
เวทีหำเสียงเองได้ เพียงแต่ผู้สมัครต้องแจ้งให้ กกต.ทรำบก่อนด้ำเนินกำรเท่ำนั น 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/639524 
 
  

https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/639524
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3 ธ.ค. 2563 
"ทนายอ๋ัน"ร้อง กกต.เปิดเวทีดีเบต-จนท.รัฐวางตัวไม่เป็นกลาง 
 

 
 
ทนายอ๋ัน ผู้สมัครนายก อบจ.บุรีรัมย์หมายเลข 4 เรียกร้องให้ กกต.จัดดีเบต ประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายก ทั้งเร่ง
ประชาสัมพันธ์รูปแบบบัตรเลือกตั้ง หว่ัน ปชช.สับสน พร้อมจี้ตรวจสอบ จนท.รัฐวางตัวไม่เป็นกลาง หลังมีกระแส
นักการเมืองบางคนเรียก ก านัน ผญบ.เข้าไปพบ 
 3 ธันวำคม 2563 นำยภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนำยอ๋ัน   ผู้สมัครนำยก อบจ.บุรีรัมย์ หมำยเลข 4 ได้
เดินทำงเข้ำยื่นหนังสือ ที่ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ้ำ จ.บุรีรัมย์   เพ่ือเรียกร้องให้ทำง กกต.ได้จัดเวที
กลำงให้ผู้สมัครนำยก อบจ.ทุกคน ได้แสดงวิสัยทัศน์หรือนโยบำย   เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจแก่พ่ีน้องประชำชนในกำร
เลือกผู้ที่จะเข้ำมำท้ำหน้ำที่เป็นนำยก อบจ. พร้อมทั งเรียกร้องให้ทำง กกต. ได้มีกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ  โดยเฉพำะนำยอ้ำเภอ  ก้ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน  ให้วำงตัวเป็นกลำง    
 เพรำะขณะนี มีกระแสข่ำวว่ำบำงพื นที่  ได้มีนักกำรเมืองบำงคน เรียกก้ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน  หรือผู้น้ำชุมชน
เข้ำไปพบ ซึ่งก็ส่อถึงเจตนำที่ไม่บริสุทธิ์  พร้อมกันนี ยังได้ร้องขอให้ทำง กกต. หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำร
เลือกตั ง  ได้เร่งประชำสัมพันธ์ท้ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบัตรเลือกตั งทั งของนำยก และ ส.อบจ. ว่ำมีรูปแบบเป็น
อย่ำงไร  และแตกต่ำงกันแบบไหน   เพ่ือไม่ให้ประชำชนที่จะไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเกิดควำมสับสน   เพรำะเหลือเวลำอีก
ไม่ก่ีวันก็จะถึงวันเลือกตั งแล้ว  แต่ยังไม่มีกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับรูปแบบของบัตรเลือกตั งเลย  
 ทนำยอ๋ัน   ผู้สมัครนำยก อบจ.เบอร์ 4  ยังระบุอีกว่ำ  หำกมีกำรตรวจสอบแล้วพบว่ำมีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
วำงตัวไม่เป็นกลำง   ก็อยำกให้ทำง กกต.บังคับใช้กฎหมำยในกำรด้ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง    เพ่ือให้กำรเลือกตั งครั งนี 
เป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม  และโปร่งใสมำกที่สุด       
 ด้ำนนำยสุรพงศ์  ทิพย์โอสถ  รองผู้อ้ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ้ำจ.บุรีรัมย์  ได้กล่ำวภำยหลังเป็นตัวแทน
รับหนังสือร้องเรียนจำกผู้สมัครว่ำ  ก็จะน้ำเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวเสนอต่อผู้บังคับบัญชำทรำบ  เพ่ือพิจำรณำด้ำเนินกำร
ตำมกระบวนกำรขั นตอน   ส่วนที่ผู้สมัครเรียกร้องให้มีกำรเปิดเวทีกลำงให้ผู้สมัครนำยก อบจ.แสดงวิสัยทัศน์หรือ
นโยบำยนั น   ตำม พ.ร.บ.เลือกตั งท้องถิ่นไม่ได้เขียนกฎหมำยรองรับเอำไว้  แต่ในระเบียบ กกต.เกี่ยวกับเรื่องกำรหำ
เสียงผู้สมัครสำมำรถเปิดเวทีหำเสียงเองได้  เพียงแต่ผู้สมัครต้องแจ้งให้ กกต.ทรำบก่อนด้ำเนินกำรเท่ำนั น 
อ้ำงอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378808837?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=region 
ข่ำวที่เกีย่วข้อง : https://siamrath.co.th/n/202029 

https://www.nationtv.tv/main/content/378808837?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
https://www.nationtv.tv/main/content/378808837?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
https://siamrath.co.th/n/202029
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วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 22.31 น. 
มึน! กกต.ท้องถิ่นเตะถ่วงไม่วินิจฉัยค าร้องผู้สมัครนายก อบจ.แม่ฮ่องสอนอ้างให้รอ กกต.กลาง 
 

 
 
"นันทิยา วงศ์วานิชย์" ผู้สมัครชิงนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน มึน กกต.ท้องถิ่นตีตกค าร้องเรื่องสถานะทะเบียนราษฎร์ที่
ระบุอยู่ครบ 1 ปีถึงวันรับสมัคร ย้อนถามเป็นการเตะถ่วงหรือไม่ ขณะเจ้าตัวยื่นเรื่องต่อศาลอุธรณ์ในวันเดียวกัน 
พร้อมแฉมี จนท.ห้ามประชาชนกาชื่อตน 
 เมื่อเวลำ 15.00 น.วันที่ 3 ธ.ค.63 นำงนันทิยำ วงศ์วำนิชย์ ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
(นำยก อบจ.) แม่ฮ่องสอน หมำยเลข 2 ซึ่งเป็นตัวเต็งในศึกเลือกตั งครั งนี ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่ำ ในวันนี ตน
ได้รับเอกสำรจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง (กกต.) ประจ้ำจังหวัดแม่ ฮ่องสอน ตำมหนังสือที่ ลต (มส) 0002/599 ลง
วันที่ 3 ธันวำคม 2563 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งเก่ียวกับกำรร้องคัดค้ำนประกำศรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั ง
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีมติยกค้ำร้องที่ตนได้ร้อ ง
คัดค้ำนกำรประกำศรับสมัครนำยก อบจ.แม่ฮ่องสอน และกรณีที่ตนท้ำเรื่องขอติดตำมกำรผลกำรวินิจฉัย เนื่องจำก
ล่วงเลยเวลำมำสักระยะหนึ่ง พร้อมกันนี ในท้ำยหนังสือ ยังระบุว่ำ หำกได้รับค้ำวินิจฉัยจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง 
จะแจ้งให้ทรำบต่อไป นั น 
 กรณีดังกล่ำว ตนมองว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งท้องถิ่น และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งจังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีกำรเตะถ่วงในกำรพิจำรณำวินิจฉัยสถำนะผู้สมัครของตน เนื่องจำกหลังจำกที่ตนได้รับหนังสือจำก กกต.
ท้องถิ่น ที่ระบุว่ำไม่รับสมัคร โดยอ้ำงว่ำตนอยู่ในพื นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่ครบ 1 ปี ตำมระเบียบแล้วกำรวินิจฉัยไม่
น่ำจะใช้เวลำนำนขนำดนั น หำกวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ ตนจะได้รีบด้ำเนินกำรตำมสิทธิของตนต่อไป พอตนท้ำหรังสือเข้ำไป
สอยถำมเพ่ือตำมเรื่องเมื่อไม่กี่วันที่ผ่ำนมำ ทำง กกต.จึงแจ้งผล แต่ผลที่แจ้งมำนั น ตนขอย้อนถำมกลับไปยัง กกต.
ท้องถิ่นว่ำ เป็นกำรเลือกปฏิบัติและพยำยำมเตะถ่วงเกี่ยวกับเรื่องของตนหรือไม่ อย่ำงไร 
 อย่ำงไรก็ตำม ในวันนี  ตนได้มอบอ้ำนำจให้ผู้แทนเดินทำงไปท้ำเรื่องร้องอุธรณ์ต่อศำลอุธรณ์ที่จังหวัด
เชียงใหม่แล้ว ว่ำกรณีกำรอำศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จนถึงวันรับสมัคร คือวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 ซึ่งมีระยะเวลำ
จ้ำนวน 365 วัน ถือว่ำครบ 1 ปีหรือไม่ หำกศำลฯ มีค้ำสั่งชี ขำดลงมำว่ำตนอำศัยอยู่ครบ 1 ปี ตนจะด้ำเนินกำรตำมสิทธิ
อันพึงมีของตนต่อไปทันที เนื่องจำกตนได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ กกต.ท้องถิ่น หรือ กกต.
อบจ.โดยตรง และยังทรำบมำว่ำได้มีคลิปที่มีลักษณะเจ้ำหน้ำที่ใน กกต.คนหนึ่ง ได้บอกกับคนอ่ืนๆ ว่ำ หำกมีกำร
ลงคะแนนกำ ผู้สมัครนำยก อบจ.หมำยเลข 2 จะถือว่ำเป็นบัตรเสีย ซึ่งตนอยำกจะถำมว่ำ กำรไปพูดในลักษณะดังกล่ำว 
หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
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 ทั งนี  เนื่องจำกปัจจุบัน ทำง กกต.แม่ฮ่องสอน ได้ท้ำหนังสือทำงรำชกำร ตำมหนังสือ กต(มส) 0002/596 
ลง 1 ธันวำคม 2563 มำถึงตน ระบุว่ำขณะนี ทำง กกต.แม่ฮ่องสอนอยู่ ในระหว่ำงกำรวินิจฉัยค้ำร้องดังกล่ำวถ้ำผลกำร
วินิจฉัยเป็นประกำรใดทำงส้ำนักงำนจะแจ้งให้ท่ำนทรำบโดยเร็ว กอปรกับหนังสือที่ ลต (มส) 0002/599 ลงวันที่ 3 
ธันวำคม 2563 ระบุชัด ยังคงรอผลกำรวินิจฉัยจำก กกต.กลำง  ซึ่งหมำยควำมว่ำตนยังอยู่ระหว่ำงกำรรอวินิจฉัยและผล
กำรวินิจฉัยยังไม่สิ นสุด แต่กำรไปกล่ำวอ้ำงชี น้ำในลักษณะดังกล่ำวถือว่ำเป็นกำรชี น้ำ หรือท้ำผิดกฎหมำยเลือกตั งหรือไม่ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/local/536311 
  

https://www.naewna.com/local/536311
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4 ธ.ค. 2563 
"นันทิยา วงศ์วานิชย์"เหน็บ กกต.เตะถ่วงวินิจฉัยคุณสมบัติ 
 

 
 
แม่ฮ่องสอน - "นันทิยา วงศ์วานิชย์" ผู้สมัครชิงนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน มึน กกต.ท้องถิ่น ตีตกค าร้องเรื่องสถานะ
ทะเบียนราษฎร์ ที่ระบุอยู่ครบ 1 ปีถึงวันรับสมัคร อ้างให้รอผลกกต.กลาง ย้อนถามเป็นการเตะถ่วงหรือไม่ ขณะเจ้า
ตัวย่ืนเรื่องต่อศาลอุทธรณ์ พร้อมแฉ มี จนท.ห้าม ปชช.กาชื่อตน 
 นำงนันทิยำ วงศ์วำนิชย์ ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมำยเลข 2 ซึ่งเป็นตัวเต็งใน
ศึกเลือกตั งครั งนี  เปิดเผยว่ำ ตนได้รับเอกสำรจำก กกต.ประจ้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำมหนังสือที่ ลต (มส) 0002/599 
ลงวันที่ 3 ธันวำคม 2563 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งเกี่ยวกับกำรร้องคัดค้ำนประกำศรำยชื่อผู้สมัครรับ
เลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีมติยกค้ำร้องที่ตน
ได้ร้องคัดค้ำนกำรประกำศรับสมัครนำยก อบจ.แม่ฮ่องสอน และกรณีที่ตนท้ำเรื่องขอติดตำมกำรผลกำรวินิจฉัย 
เนื่องจำกล่วงเลยเวลำมำสักระยะหนึ่ง พร้อมกันนี ในท้ำยหนังสือ ยังระบุว่ำ หำกได้รับค้ำวินิจฉัยจำกคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั ง จะแจ้งให้ทรำบต่อไปนั น 
 กรณีดังกล่ำว ตนมองว่ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งท้องถิ่นและคณะกรรมกำรกำรเลื อกตั งจังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีกำรเตะถ่วงในกำรพิจำรณำวินิจฉัยสถำนะผู้สมัครของตน เนื่องจำกหลังจำกที่ตนได้รับหนังสือจำก กกต.
ท้องถิ่น ที่ระบุว่ำไม่รับสมัคร โดยอ้ำงว่ำตนอยู่ในพื นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่ครบ 1 ปี ตำมระเบียบแล้วกำรวินิจฉัยไม่
น่ำจะใช้เวลำนำนขนำดนั น หำกวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ ตนจะได้รีบด้ำเนินกำรตำมสิทธิของตนต่อไป พอตนท้ำหนังสือเข้ำไป
สอบถำมเพ่ือตำมเรื่องเมื่อไม่กี่วันที่ผ่ำนมำ ทำง กกต.จึงแจ้งผล  แต่ผลที่แจ้งมำนั น ตนขอย้อนถำมกลับไปยัง กกต.
ท้องถิ่นว่ำ เป็นกำรเลือกปฏิบัติและพยำยำมเตะถ่วงเกี่ยวกับเรื่องของตนหรือไม่ อย่ำงไร 
 อย่ำงไรก็ตำม ตนได้มอบอ้ำนำจให้ผู้แทนเดินทำงไปท้ำเรื่องร้องอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ที่ จ.เชียงใหม่แล้ว 
ว่ำกรณีกำรอำศัยอยู่ใน จ.แม่ฮ่องสอน จนถึงวันรับสมัคร คือวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 ซึ่งมีระยะเวลำจ้ำนวน 365 วัน 
ถือว่ำครบ 1 ปีหรือไม่ หำกศำลฯ มีค้ำสั่งชี ขำดลงมำว่ำตนอำศัยอยู่ครบ 1 ปี ตนจะด้ำเนินกำรตำมสิทธิอันพึงมีของตน
ต่อไปทันที เนื่องจำกตนได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ กกต.ท้องถิ่น หรือ กกต.อบจ.โดยตรง และ
ยังทรำบมำว่ำได้มีคลิปที่มีลักษณะเจ้ำหน้ำที่ใน กกต.คนหนึ่ง  ได้บอกกับคนอ่ืนๆ ว่ำ หำกมีกำรลงคะแนนกำ ผู้สมัคร
นำยก อบจ.หมำยเลข 2 จะถือว่ำเป็นบัตรเสีย ซึ่งตนอยำกจะถำมว่ำ กำรไปพูดในลักษณะดังกล่ำว หมำยควำมว่ำ
อย่ำงไร 
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 ทั งนี  เนื่องจำกปัจจุบัน ทำง กกต.แม่ฮ่องสอน ได้ท้ำหนังสือทำงรำชกำร ตำมหนังสือ กต(มส) 0002/596 
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2563 มำถึงตน ระบุว่ำขณะนี ทำง กกต.แม่ฮ่องสอนอยู่ในระหว่ำงกำรวินิจฉัยค้ำร้องดังกล่ำวถ้ำผล
กำรวินิจฉัยเป็นประกำรใดทำงส้ำนักงำนจะแจ้งให้ท่ำนทรำบโดยเร็ว กอปรกับหนังสือที่ ลต (มส) 0002/599 ลงวันที่ 3 
ธันวำคม 2563 ระบุชัด ยังคงรอผลกำรวินิจฉัยจำก กกต.กลำง ซึ่งหมำยควำมว่ำตนยังอยู่ระหว่ำงกำรรอวินิจฉัยและผล
กำรวินิจฉัยยังไม่สิ นสุด แต่กำรไปกล่ำวอ้ำงชี น้ำในลักษณะดังกล่ำวถือว่ำเป็นกำรชี น้ำ หรือท้ำผิดกฎหมำยเลือกตั งหรือไม่ 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378808865 
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พฤหัสบดีที่ 3 ธันวำคม 2563 เวลำ 14.11 น. 
ระดมกวาดล้างซุ้มมือปืน รักษาความปลอดภัยเลือกตั้ง อบจ. 
ตร.ประชุมแผนความพร้อมการรักษาความปลอดภัยเลือกตั้ง อบจ. ระดมกวาดล้างซุ้มมือปืน 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่ส้ำนักงำนต้ำรวจแห่งชำติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชำกำรต้ำรวจแห่งชำติ 
(ผบ.ตร.) ได้มอบหมำยให้ พล.ต.อ.ด้ำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผบ.ตร. เป็นประธำนประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อยกำรจัดกำรเลือกตั งสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดกับหน่วยงำนในสังกัดส้ำนักงำนต้ำรวจแห่งชำติทำงระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร๊นซ์  
 พล.ต.อ.ด้ำรงศักดิ์ กล่ำวว่ำ ได้ก้ำชับกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้องให้ด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำงๆ 
ดังนี   
 1.มีกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนกำรข่ำวและเฝ้ำระวังบุคคลหรือกลุ่มที่อำจเข้ำมำก่อเหตุควำมรุนแรงและ
ดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อยในพื นที่มิให้เกิดเหตุกำรณ์กระทบกระทั่งระหว่ำงผู้สมัครเกิดเหตุประทุษร้ำยต่ำงๆ หรือ
กำรกระท้ำผิดกฎหมำยต่ำงๆ  
 2.อ้ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนที่เดินทำงใช้สิทธิเลือกตั งโดยเฉพำะกำรจัดกำรจรำจรให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย  
 3.ก้ำชับเจ้ำหน้ำที่ต้ำรวจในกำรรปภ. ประจ้ำหน่วยชุดเคลื่อนที่เร็วในกำรระงับเหตุกำรขนย้ำยหีบบัตร
เลือกตั งให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยไม่มีเหตุกำรณ์ที่รุนแรงหรือกระทบต่อกำรจัดกำรเลือกตั ง  
 4.สนับสนุนกำรปฏิบัติตำมที่กกต. และกกต. จังหวัดร้องขอ  
 5.มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อห้ำมหรือกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประชำชนเข้ำใจและปฏิบัติตำม
กฎหมำย  
 6.ก้ำชับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ต้ำรวจปฏิบัติหน้ำที่ตำมอ้ำนำจหน้ำที่และกรอบกฎหมำยที่ก้ำหนด
รวมทั งให้กำรวำงตัวเป็นกลำง 
 พล.ต.อ.ด้ำรงศักดิ์ กล่ำวอีกว่ำ เนื่องจำกเป็นกำรเลือกตั งท้องถิ่นทั่วประเทศในเวลำเดียว อำจมีกำรกระท้ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับกฎหมำยเลือกตั ง จึงให้ต้ำรวจเข้ำไปประชำสัมพันธ์ตักเตือนห้ำมท้ำผิดกฎหมำย ส้ำหรับวันนี เป็นกำร
ประชุมในภำพรวมเจำะลึกทุกพื นที่ ว่ำมีพื นที่ใด มีผู้มีอิทธิพล และต้องเฝ้ำระวังเป็นพิเศษ ไม่ให้เกิดเหตุร้ำย รวมทั งมี
แผนระดมกวำดล้ำงซุ้มมือปืนก่อนถึงวันเลือกตั งด้วย ส้ำหรับวันที่ 20 ธ.ค. ที่ประชำชนจะออกไปสิทธิเลือกตั ง เรำได้
เตรียมควำมพร้อมต้ำรวจจรำจรไว้คอยอ้ำนวยควำมสะดวกในวันดังกล่ำว  
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 ทั งนี ขอควำมร่วมมือประชำชนให้ปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย หำกพบเห็นผู้กระท้ำควำมผิดสำมำรถแจ้ง
เบำะแสได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 191 ทั่วประเทศ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนหมำยเลขสำยด่วนตร. 1559 และแอพพลิเคชั่น 
Police I lert u. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/crime/810644 
 
  

https://www.dailynews.co.th/crime/810644
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4 ธันวำคม 2563 00:10 น.    
ผบ.ตร.ก าชับกวาดล้าง "ซุ้มมือปืน-ผู้มีอิทธิพล" รับเลือกตั้ง อบจ.ทั่วปท. 
 

 
 
“ต ารวจ” ระดมสมองเตรียมความพร้อม “กวาดล้างซุ้มมือปืน-ผู้มีอิทธิพล” หว่ันเกิดเหตุร้ายช่วงการจัดเลือกตั้ง 
“อบจ.” ทั่วประเทศ ก าชับจนท.ปฎิบัติตามมารตรการอย่างเคร่งครัด 
 ที่ส้ำนักงำนต้ำรวจแห่งชำติ (ตร.) เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.63 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มอบหมำยให้ 
พล.ต.อ.ด้ำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผบ.ตร. เป็นประธำนกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรรักษำควำมปลอดภัยและ
ควำมสงบเรียบร้อย กำรจัดกำรเลือกตั งสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด(อบจ.)
กับหน่วยงำนในสังกัดส้ำนักงำนต้ำรวจแห่งชำติทำงระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ 
 ทั งนี  พล.ต.อ.ด้ำรงศักดิ์ กล่ำวว่ำ ได้ก้ำชับกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้องให้ด้ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ต่ำงๆ ประกอบด้วย 1.มีกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนกำรข่ำว และเฝ้ำระวังบุคคลหรือกลุ่มที่อำจเข้ำมำก่อเหตุควำม
รุนแรง และดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อยในพื นที่ มิให้เกิดเหตุกำรณ์กระทบกระทั่งระหว่ำงผู้สมัครเกิดเหตุประทุษร้ำย
ต่ำงๆ หรือกำรกระท้ำผิดกฎหมำยต่ำงๆ2.อ้ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนที่เดินทำงใช้สิทธิเลือกตั งโดยเฉพำะกำร
จัดกำรจรำจรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย3.ก้ำชับเจ้ำหน้ำที่ต้ำรวจในกำร รปภ. ประจ้ำหน่วยชุดเคลื่อนที่เร็ว ในกำร
ระงับเหตุกำรขนย้ำยหีบบัตรเลือกตั งให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยไม่มีเหตุกำรณ์ที่รุนแรงหรือกระทบต่อกำรจัดกำร
เลือกตั ง4.สนับสนุนกำรปฏิบัติตำมที่กกต.และกกต.จังหวัดร้องขอ 5.มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อห้ำมหรือกฎหมำยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประชำชนเข้ำใจและปฏิบัติตำมกฎหมำย6.ก้ำชับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ต้ำรวจปฏิบัติหน้ำที่
ตำมอ้ำนำจหน้ำที่และกรอบกฎหมำยที่ก้ำหนดรวมทั งให้กำรวำงตัวเป็นกลำง 
 “วันนี เป็นกำรประชุมในภำพรวมเจำะลึกทุกพื นที่ว่ำมีพื นที่ใด มีผู้มีอิทธิพล และต้องเฝ้ำระวังเป็นพิเศษ 
ไม่ให้เกิดเหตุร้ำย รวมทั งมีแผนระดมกวำดล้ำงซุ้มมือปืนก่อนถึงวันเลือกตั งในวันที่ 20 ธ.ค.นี ” 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/201902 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/201902
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201204/2bcbfb67ecbadf0657c8252d29b164978eac7a4d4cdb8cc83f1bc5b508d5e82c.jpg?itok=IIDWamDQ
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พฤหัสบดีที่ 3 ธันวำคม 2563 เวลำ 13.53 น. 
'ทักษิณ'อ้อน'อย่าได้ทิ้งผมนะ' โอ่ท าเศรษฐกิจเชียงใหม่พุ่ง 
“ทักษิณ ชินวัตร” เขียนจดหมายถึงพี่น้องชาวเชียงใหม่ ขออย่าได้ทิ้งผมนะ ชี้อยากให้นึกถึงสมัยไทยรักไทย
เชียงใหม่เศรษฐกิจดี พืชผลเกษตรราคาดี ยาเสพติดหมดไป สิ่งดีๆ เหล่านี้ต้องกลับมาสู่เชียงใหม่โดยเร็ว 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. นำยทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Thaksin 
Shinawatra โดยระบุข้อควำมว่ำ “ปี้น้องจำวเจียงใหม่ตี เคำรพฮักทุกท่ำนครับ วันนี ผมต้องเขียนจดหมำยมำถึงพ่ีน้อง
ชำวเชียงใหม่เพ่ือขออย่ำได้ทิ งผมนะครับ ผมอำจจะถูกทิ งโดยนักกำรเมืองบำงคนไปบ้ำง ผมรู้สึกเฉยๆครับ แต่ถ้ำพ่ีน้อง
ชำวเชียงใหม่บ้ำนเกิดของผมทิ งผม ผมคงเสียใจมำก 
 ผมอยู่ต่ำงประเทศกับน้องสำว (นำยกฯปู) ก็อยู่ค่อนข้ำงว่ำงมีงำนไม่มำก เรำมำปรึกษำกันว่ำวันนี ฝ่ำย
ประชำธิปไตยเป็นฝ่ำยค้ำนเรำไม่มีโอกำสแชร์ประสบกำรณ์และควำมรู้ในกำรแก้ปัญหำประเทศได้ ก็เลยคิดว่ำน่ำจะช่วย
คิดแก้ปัญหำระดับท้องถิ่น โดยเฉพำะเชียงใหม่บ้ำนเกิดของเรำที่เรำรู้ปัญหำมำกที่สุดได้” 
 พร้อมกันนี ทักษิณ ยังเขียนจดหมำยฝำกผู้สมัครนำยก อบจ.เชียงใหม่ ของตนเองด้วย โดยได้ให้เหตุผลว่ำ 
“อยำกให้ท่ำนนึกถึงตอนสมัยไทยรักไทย เชียงใหม่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สวยงำม มีเศรษฐกิจดี พืชผลเกษตรมีรำคำ
ดี คนค้ำขำยทุกระดับค้ำง่ำยขำยคล่อง ยำเสพติดก็หมดไป สิ่งดีๆ เหล่ำนี ต้องกลับมำสู่เชียงใหม่โดยเร็ว ถ้ำเรำมีช่องทำง
เสนอควำมคิดให้นำยกอบจ.เชียงใหม่ โดยเฉพำะให้ก้อง น้ำไปท้ำเพ่ือรับใช้ชำวเชียงใหม่ก็ถือว่ำเรำได้ช่วยพ่ีน้องชำว
เชียงใหม่บ้ำนเกิดของเรำแล้ว 
 ผมขอฝำกตวยเน่อ ถ้ำยัง บ่ำลืมเฮำตึงสองคนเตื่อ ขอได้โปรดเลือก พิชัย เลิศพงศ์อดิศร (ก้อง) เบอร์ 1 ฮื อ
ก้ำเน่อ กิ๊ดเติงหำเจียงใหม่บ้ำนเฮำขนำดครับ” 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/810640 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/810640


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

66 

 

 

 
3 ธ.ค. 2563-14:07 น. 
 ‘ทักษิณ’ร่อน จม. อ้อนชาวเชียงใหม่หนุน‘สว.ก้อง’ บอกเฉยๆ โดนนักการเมืองบางคนทิ้ง 
 

 
 
 ‘ทักษิณ ชินวัตร’ ร่อนจดหมายอ้อนชาวเชียงใหม่หนุน ‘สว. ก้อง’ นั่งนายกอบจ.เชียงใหม่ บอกรู้สึกเฉยๆ โดน
นักการเมืองบางคนทิ้ง 
 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.63 นำยทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก Thaksin Shinawatra ถึงชำว
เชียงใหม่ว่ำ  
 “ปี้น้องจำวเจียงใหม่ตี เคำรพฮักทุกท่ำนครับ วันนี ผมต้องเขียนจดหมำยมำถึงพ่ีน้องชำวเชียงใหม่ เพ่ือขอ
อย่ำได้ทิ งผมนะครับ ผมอำจจะถูกทิ งโดยนักกำรเมืองบำงคนไปบ้ำง ผมรู้สึกเฉยๆ ครับ แต่ถ้ำพ่ีน้องชำวเชียงใหม่บ้ำน
เกิดของผมทิ งผม ผมคงเสียใจมำก 
 ผมอยู่ต่ำงประเทศกับน้องสำว (นำยกฯปู) ก็อยู่ค่อนข้ำงว่ำงมีงำนไม่มำก เรำมำปรึกษำกันว่ำวันนี ฝ่ำย
ประชำธิปไตยเป็นฝ่ำยค้ำน เรำไม่มีโอกำสแชร์ประสบกำรณ์และควำมรู้ในกำรแก้ปัญหำประเทศได้ ก็เลยคิดว่ำน่ำจะช่วย
คิดแก้ปัญหำระดับท้องถิ่น โดยเฉพำะเชียงใหม่บ้ำนเกิดของเรำที่เรำรู้ปัญหำมำกที่สุดได ้
 เลยต้องรีบเขียนจดหมำยมำฝำกผู้สมัครนำยก อบจ.เชียงใหม่ เบอร์ 1 พิชัย เลิศพงศ์อดิศร (ก้อง) เพ่ือผม
จะได้ใช้สมอง ซึ่งยังใช้กำรได้ดีอยู่ร่วมกับน้องสำวแนะน้ำกำรแก้ปัญหำของชำวเชียงใหม่ผ่ำนก้องไป ผมก็จะรู้สึกดีว่ำได้
ใช้เวลำว่ำงอยู่ต่ำงประเทศบวกกับประสบกำรณ์ที่ได้เห็นอะไรมำกมำยในต่ำงประเทศมำช่วยคนที่อยู่จังหวัดบ้ำนเกิดของ
เรำได ้
 อยำกให้ท่ำนนึกถึงตอนสมัยไทยรักไทย เชียงใหม่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สวยงำม มีเศรษฐกิจดี พืชผล
เกษตรมีรำคำดี คนค้ำขำยทุกระดับค้ำง่ำยขำยคล่อง ยำเสพติดก็หมดไป สิ่งดีๆ เหล่ำนี ต้องกลับมำสู่เชียงใหม่โดยเร็ว ถ้ำ
เรำมีช่องทำงเสนอควำมคิดให้นำยกอบจ.เชียงใหม่ โดยเฉพำะให้ก้อง น้ำไปท้ำเพ่ือรับใช้ชำวเชียงใหม่ก็ถือว่ำเรำได้ช่วยพ่ี
น้องชำวเชียงใหม่บ้ำนเกิดของเรำแล้ว 
 ผมขอฝำกตวยเน่อ ถ้ำยัง บ่ำลืมเฮำตึงสองคนเตื่อ ขอได้โปรดเลือก พิชัย เลิศพงศ์อดิศร (ก้อง) เบอร์ 1 ฮื อ
ก้ำเน่อ กิ๊ดเติงหำเจียงใหม่บ้ำนเฮำขนำดครับ” 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5455493 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/thaksinofficial/photos/pcb.1592179477633264/1592177107633501
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5455493
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93-5.jpg
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93-7.jpg
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3 ธันวำคม 2563 - 15:22 น. 
"ทักษิณ" โพสต์ช่วยหาเสียง นายก อบจ. อ้อนคนเชียงใหม่ "อย่าทิ้งผมนะครับ" โอดอาจจะถูกทิ้งโดยนักการเมือง
บางคน 
 

 
 
"ทักษิณ" โพสต์เฟซบุ๊ก ช่วยผู้สมัคร นายก อบจ.เชียงใหม่ หาเสียง โอดอาจจะถูกทิ้งโดยนักการเมืองบางคน พร้อม 
อ้อน ขอคนเชียงใหม่อย่าทิ้งผมนะครับ 
 3 ธ.ค. 63  "นายทักษิณ ชินวัตร" อดีตนำยกรัฐมนตรี โพสต์ข้อควำมข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก "Thaksin 
Shinawatra" ช่วยผู้ลงสมัคร นำยก อบจ.เชียงใหม่ หำเสียง พร้อมอ้อนพี่น้องประชำชน อย่ำทิ งกัน  โดยระบุว่ำ  
ปี้น้องจำวเจียงใหม่ตี เคำรพฮักทุกท่ำนครับ 
 วันนี ผมต้องเขียนจดหมำยมำถึงพ่ีน้องชำวเชียงใหม่เพ่ือขออย่ำได้ทิ งผมนะครับ ผมอำจจะถูกทิ งโดย
นักกำรเมืองบำงคนไปบ้ำง ผมรู้สึกเฉยๆครับ แต่ถ้ำพ่ีน้องชำวเชียงใหม่บ้ำนเกิดของผมทิ งผม ผมคงเสียใจมำก  
ผมอยู่ต่ำงประเทศกับน้องสำว (นำยกฯปู) ก็อยู่ค่อนข้ำงว่ำงมีงำนไม่มำก  เรำมำปรึกษำกันว่ำวันนี ฝ่ำยประชำธิปไตยเป็น
ฝ่ำยค้ำนเรำไม่มีโอกำสแชร์ประสบกำรณ์และควำมรู้ในกำรแก้ปัญหำประเทศได้ ก็เลยคิดว่ำน่ำจะช่วยคิดแก้ปัญหำระดับ
ท้องถิ่น โดยเฉพำะเชียงใหม่บ้ำนเกิดของเรำที่เรำรู้ปัญหำมำกที่สุดได้ เลยต้องรีบเขียนจดหมำยมำฝำกผู้สมัครนำยก 
อบจ.เชียงใหม่เบอร์ 1 พิชัย เลิศพงศ์อดิศร (ก้อง) เพ่ือผมจะได้ใช้สมองซึ่งยังใช้กำรได้ดีอยู่ร่วมกับน้องสำวแนะน้ำกำร
แก้ปัญหำของชำวเชียงใหม่ผ่ำนก้องไป ผมก็จะรู้สึกดีว่ำได้ใช้เวลำว่ำงอยู่ต่ำงประเทศบวกกับประสบกำรณ์ท่ีได้เห็นอะไร
มำกมำยในต่ำงประเทศมำช่วยคนที่อยู่จังหวัดบ้ำนเกิดของเรำได้ อยำกให้ท่ำนนึกถึงตอนสมัยไทยรักไทย เชียงใหม่มีกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สวยงำม มีเศรษฐกิจดี พืชผลเกษตรมีรำคำดี คนค้ำขำยทุกระดับค้ำง่ำยขำยคล่อง ยำเสพติดก็หมด
ไป สิ่งดีๆเหล่ำนี ต้องกลับมำสู่เชียงใหม่โดยเร็ว ถ้ำเรำมีช่องทำงเสนอควำมคิดให้นำยกอบจ.เชียงใหม่ โดยเฉพำะให้ก้อง 
น้ำไปท้ำเพ่ือรับใช้ชำวเชียงใหม่ก็ถือว่ำเรำได้ช่วยพน้องชำวเชียงใหม่บ้ำนเกิดของเรำแล้ว 
 ผมขอฝำกตวยเน่อ ถ้ำยัง บ่ำลืมเฮำตึงสองคนเตื่อ ขอได้โปรดเลือก พิชัย เลิศพงศ์อดิศร (ก้อง) เบอร์ 1 ฮื อ
ก้ำเน่อกึ๊ดเติงหำเจียงใหม่บ้ำนเฮำขนำดครับ 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/450736 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/450736
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3 ธันวำคม 2563 
 “ทักษิณ” โพสต์อ้อนชาวเชียงใหม่เลือก “ส.ว.ก้อง” นั่งนายก อบจ. 
 

 
“ทักษิณ” โพสต์อ้อนชาวเชียงใหม่เลือก“ส.ว.ก้อง”นั่งนายก อบจ. หวนอดีตสมัย “ไทยรักไทย” เชียงใหม่พัฒนา
ต่อเนื่อง เศรษฐกิจดี 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่ำ “ปี้น้องจำวเจียง
ใหม่ตี เคำรพฮักทุกท่ำนครับ วันนี ผมต้องเขียนจดหมำยมำถึงพ่ีน้องชำวเชียงใหม่เพ่ือขออย่ำได้ทิ งผมนะครับ ผมอำจจะ
ถูกทิ งโดยนักกำรเมืองบำงคนไปบ้ำง ผมรู้สึกเฉยๆครับ แต่ถ้ำพ่ีน้องชำวเชียงใหม่บ้ำนเกิดของผมทิ งผม ผมคงเสียใจมำก” 
  “ผมอยู่ต่ำงประเทศกับน้องสำว (นำยกฯปู) ก็อยู่ค่อนข้ำงว่ำงมีงำนไม่มำก เรำมำปรึกษำกันว่ำวันนี ฝ่ำย
ประชำธิปไตยเป็นฝ่ำยค้ำนเรำไม่มีโอกำสแชร์ประสบกำรณ์ และควำมรู้ในกำรแก้ปัญหำประเทศได้ ก็เลยคิดว่ำน่ำจะช่วย
คิดแก้ปัญหำระดับท้องถิ่น โดยเฉพำะเชียงใหม่บ้ำนเกิดของเรำที่เรำรู้ปัญหำมำกที่สุดได้” 
 “เลยต้องรีบเขียนจดหมำยมำฝำกผู้สมัครนำยก อบจ.เชียงใหม่เบอร์ 1 พิชัย เลิศพงศ์อดิศร (ก้อง) เพ่ือผม
จะได้ใช้สมองซึ่งยังใช้กำรได้ดีอยู่ร่วมกับน้องสำวแนะน้ำกำรแก้ปัญหำของชำวเชียงใหม่ผ่ำนก้องไป ผมก็จะรู้สึกดีว่ำได้ใช้
เวลำว่ำงอยู่ต่ำงประเทศบวกกับประสบกำรณ์ที่ได้เห็นอะไรมำกมำยในต่ำงประเทศมำช่วยคนที่อยู่จังหวัดบ้ำนเกิดของ
เรำได”้ 
 อยำกให้ท่ำนนึกถึงตอนสมัยไทยรักไทย เชียงใหม่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สวยงำม มีเศรษฐกิจดี พืชผล
เกษตรมีรำคำดี คนค้ำขำยทุกระดับค้ำง่ำยขำยคล่อง ยำเสพติดก็หมดไป สิ่งดีๆเหล่ำนี ต้องกลับมำสู่เชียงใหม่โดยเร็ว ถ้ำ
เรำมีช่องทำงเสนอควำมคิดให้นำยกอบจ.เชียงใหม่ โดยเฉพำะให้ก้อง น้ำไปท้ำเพ่ือรับใช้ชำวเชียงใหม่ก็ถือว่ำเรำได้ช่วยพ่ี
น้องชำวเชียงใหม่บ้ำนเกิดของเรำแล้ว 
 “ผมขอฝำกตวยเน่อ ถ้ำยัง บ่ำลืมเฮำตึงสองคนเตื่อ ขอได้โปรดเลือก พิชัย เลิศพงศ์อดิศร (ก้อง) เบอร์ 1 
ฮื อก้ำเน่อ กึ๊ดเติงหำเจียงใหม่บ้ำนเฮำขนำดครับ” 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910862 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2470275 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910862
https://www.matichon.co.th/politics/news_2470275
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04 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
 
03 ธันวำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 22:02 น.     
 กลัวแพ้จตุพร? 'ยิ่งลักษณ์' ก็มาอ้อนจาวเจียงใหม่ หลัง 'แม้ว' โผล่หาเสียงช่วย 'พิชัย' ชิงนายก อบจ.เชียงใหม่ 
 

 
 
3 ธ.ค.63 -  น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์รูปภาพคู่นายทักษิณ ชินวัตร พร้อมระบุข้อความบน
ทวิตเตอร์ ว่า "ยังกึ้ดเติงหาปี้น้องจาวเจียงใหม่เสมอนะเจ้า" 
 ก่อนหน้ำนี  นำยทักษิณ ได้โพสต์จดหมำยและข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก Thaksin Shinawatra พร้อมเขียน
ข้อควำมว่ำ "ปี้น้องจำวเจียงใหม่ตี เคำรพฮักทุกท่ำนครับ" โดยนำยทักษิณได้อ้อนวอนพี่น้องชำวเชียงใหม่ว่ำ ขออย่ำได้ทิ ง
ผมนะครับ ผมอำจจะถูกทิ งโดยนักกำรเมืองบำงคนไปบ้ำง ผมรู้สึกเฉยๆครับ แต่ถ้ำพ่ีน้องชำวเชียงใหม่บ้ำนเกิดของผมทิ ง
ผม ผมคงเสียใจมำก พร้อมขอฝำกให้ช่วยกันเลือก พิชัย เลิศพงศ์อดิศร (ก้อง) เบอร์ 1 ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ 
 ทั งนี  กำรเลือกตั งนำยกอบจ.เชียงใหม่ ตัวเต็งที่คำดหมำยว่ำจะได้รับเลือกตั งนอกจำกนำยพิชัย เลิศพงศ์
อดิศร จำกพรรคเพ่ือไทย  ที่นำยทักษิณ ออกมำสนับสนุนแล้ว ยังมีอีกคนคือ นำยบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนำยกฯอบจ.
เชียงใหม่ ที่มีนำยจตุพร พรหมพันธุ์ ประธำนแนวร่วมประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำรแห่งชำติ (นปช.) ลงพื นที่ไปช่วยหำ
เสียง  
 นำยจตุพร  กล่ำวช่วงหนึ่งระหว่ำงช่วยนำยบุญเลิศ หำเสียงเลือกตั งนำยกอบจ.เชียงใหม่  "ผมพร้อมไป
ปรำศรัยช่วยผู้สมัครนำยก อบจ.ของพรรคเพ่ือไทยในทุกจังหวัดตำมค้ำเชิญชวน แต่ยกเว้นเชียงใหม่ จังหวัดเดียวที่ไม่
สำมำรถไปช่วยพรรคเพ่ือไทยได้ เพรำะเห็นว่ำพรรคเพ่ือไทยท้ำไม่ถูก ที่ทอดทิ งคนติดคุกด้วยเหตุไม่รับร่ำงรัฐธรรมนูญ 
2560 ดังนั น พรรคเพ่ือไทยต้องปรบมือให้นำยบุญเลิศ แทนกำรผลักใสให้ไปพ้นพรรค ขอประชำชนเชียงใหม่ช่วยกัน
แสดงกำรยืนหยัดว่ำ พรรคกำรเมืองไม่มีสิทธิ์ชี ว่ำใครเป็นเผด็จกำรหรือเป็นประชำธิปไตย คนในพรรคกำรเมืองหนึ่งไปอยู่
เผด็จกำรก็ถูกตำมไปด่ำ 
 เมื่อเขำกลับมำบอกเป็นประชำธิปไตย กรณีเชียงใหม่เช่นกัน นำยบุญเลิศไม่ต้องกำรออก กลับผลักเขำออก 
แต่บำงคนแม้แต่อนำคตใหม่ยังไม่รับเลย เพรำะมีข้อควำมโพสต์เกี่ยวข้องกับคนเสื อแดง พอเข้ำพรรคเพ่ือไทยกลำยเป็น
นักประชำธิปไตยทันที"  
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/85914 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/
https://www.thaipost.net/main/detail/85914
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วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 18.40 น. 
'จตุพร'เดือดพลั่ก! ถอนหงอก'สุนัย'ลากไส้ประจาน 'คนขี้ขลาดตาขาว'หนีตลอด 
 

 
 
“จตุพร”ตบปาก“สุนัย”นักการเมืองเอาแต่หนี แล้วมีความกล้า อวดรู้ เก่งวิจารณ์สถาบันนอก ปท. ซัดแรง หัวขาว
ไม่พอยังตาขาว ขี้ขลาด ถามหนีคดีอะไรไป ตปท. ท้ากลับมาสู้ใน ปท. เหน็บไม่อาย นศ.ที่กล้าสู้ 
 เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2563 นำยจตุพร พรหมพันธุ์ ประธำนแนวร่วมประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำร
แห่งชำติ (นปช.) เฟชบุ๊คไลฟ์ peace talk โดยตอบโต้นำยสุนัย จุลพงศธร โพสต์ข้อควำมจำกสหรัฐเชิงดูถูกเหยียดหยำม
ตนในควำมเป็นประชำธิปไตยหรือเผด็จกำร 
 ทั งนี  นำยสุนัย ระบุว่ำ "พรรคทิ งคนหรือคนทิ งพรรค มีแฟนคลับอยำกให้พูดถึงจตุพร ที่ทิ งพรรคแล้วโจมตี
พรรคเพ่ือไทยไปหนุนนำยบุญเลิศ แข่งกับคนของพรรค ผมไม่อยำกตอบโต้นำยจตุพร แต่อยำกให้ดูเส้นทำงเดินของเขำ
เอง ทั งๆที่นำยบุญเลิศ ไปสวำมิภักดิ์กับนำยธรรมนัส และตำมรูปถ่ำยไปร่วมกับพรรคพลังประชำรัฐแล้ว ผู้ใหญ่ในพรรครู้
ดี และในยำมพรรคยำกล้ำบำกนี พรรคไม่อยำกทิ งใคร แต่ต้องอดทนดูต่อไป เพรำะจตุพร จะท้ำอะไรให้ดูมำกกว่ำนี " 
 นำยจตุพร โต้ว่ำ นำยสุนัย นับแต่กำรยึดอ้ำนำจปี 2549 พวกตนมำตั งพีทีวี แต่คณะ คมช.ไม่ให้ออกอำกำศ 
จึงไปชุมนุมที่สนำมหลวง โดยนำยสุนัย เป็น ส.ส.ไทยรักไทย หำยตัวไปอย่ำงลึกลับ แล้ววันหนึ่งห่มจีวรมำเจอพวกตน 
และบอกว่ำที่หำยไปนั น ไปอยู่สหรัฐ ทั งท่ีไม่มีหมำยจับ หรือไม่มีเหตุต้องหลบลี หนีภัยเลย 
 เมื่อพวกตนต่อสู้จนบ้ำนเมืองมีกำรคืนอ้ำนำจ มีกำรเลือกตั ง นำยสุนัยก็โผล่หน้ำแสดงควำมรู้  
ควำมสำมำรถ จนกระทั่งยึดอ้ำนำจ ปี 2557 นำยสุนัยก็ไปอยู่สหรัฐแล้ว ทั งที่ไม่มีคดีควำมอะไรจำกกำรต่อสู้ที่ผ่ำน ด้วย
พฤติกรรมเช่นนี  นอกจำกหัวขำวแล้วยังตำขำวอีก 
 ส่วนค้ำว่ำพรรคทิ งคน หรือคนทิ งพรรคนั น ตนอยำกให้นำยสุนัยทบทวน ว่ำ กำรเลือกตั งปี 2557 นำยสุนัย
ลงระบบบัญชีรำยชื่อเหมือนกับตน และเหมือนกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ ซึ่งสังกัดพรรคเพ่ือไทย แต่ในช่วงนั น นำยสุ
นัย เคยชี หน้ำว่ำ ร.อ.ธรรมนัสหรือไม่ 
 ดังนั น กรณีที่เกิดขึ นกับเชียงใหม่ เมื่อตนไปต่ำงจังหวัดจึงรู้ว่ำใครเป็นใคร แม้แต่คนในพรรคเพ่ือไทยใน
ปัจจุบันจะกล้ำปฏิเสธตระกูลบูรณุปกรณ์หรือไม่ เพรำะกว่ำ 10 ปีมำนี  ตระกูลนี เป็นคนมีน ้ำใจและมำต้อนรับดูแลพรรค
เพ่ือไทยประจ้ำเป็นอย่ำงดี กระทั่งถึง ปี 2557 เมื่อ คสช.ยึดอ้ำนำจ นำยสุนัยก็หนีไปอีก ทั งที่ไม่มีคดีอะไรเลย ปอดแหก 
ตำขำว ขี ขลำดที่สุด ช่วงท้ำประชำมติ นปช.กับพรรคเพ่ือไทยมีจุดยืนเหมือนกันไม่รับร่ำง รธน. 2560 แต่นำยสุนัยกลับ
หนีหัวหด 
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 จำกนั นถึงเลือกตั งทั่วไปปี 2562 ทุกพรรคไปเปิดสำขำที่เชียงใหม่ นำยบุญเลิศ ในฐำนะนำยก อบจ.ก็ไป
แสดงควำมยินดีทุกพรรคกำรเมือง ไมได้ไปเฉพำะพรรคพลังประชำรัฐพรรคเดียว กระทั่งถูกผลักออกพรรคเพ่ือไทย แล้ว
ตรำหน้ำว่ำ เป็นพลังประชำรัฐ ซึ่งตนเห็นว่ำไม่ได้รับควำมยุติธรรม 
 นำยจตุพร กล่ำวว่ำ พรรคเพ่ือไทยทิ งเขำ แต่ตนไม่มีหน้ำที่จะมำทิ งเขำ สุนัยอธิบำยควำมว่ำ ตนทิ งพรรค
โดยควำมหมำยเช่นนั น แต่ตนถูกขังคุกมำไม่เหมือนสุนัย เพรำะ รธน.ห้ำมลงสมัคร ส.ส. 10 ปี และขณะนี เป็นสมำชิก
พรรคกำรเมืองไหนก็ไม่ได้ ตนยึดหลักควำมถูกต้อง และไม่เชื่อว่ำพรรคกำรเมืองจะท้ำอะไรถูกทุกอย่ำง ตนก็มีเรื่องเห็น
ต่ำงมำกมำย 
 "ผมถำมสุนัยว่ำ วันนี คุณพูดในฐำนะอะไร ในฐำนะพรรคเพ่ือไทยใช่หรือไม่ คุณบอกคนอ่ืนทิ งพรรค แต่
วันนี คุณเป็นสมำชิกพรรคเพ่ือไทยใช่หรือไม่ และที่คุณพูดทั งหมดนั นในนำมพรรคเพ่ือไทยใช่หรือไม่ เพรำะคุณไปวิพำกษ์
สถำบันพระมหำกษัตริย์ คุณมันปอดแหก เทียบไม่ได้กับนักศึกษำ ถำมว่ำกำรพูดทั งหมดนี พรรคเพ่ือไทยรู้เห็นเป็นใจกับ
คุณหรือไม่ คุณอย่ำมำสั่งสอนเรื่องกำรรักพรรค" 
 นำยจตุพร กล่ำวว่ำ ดูเหมือนนำยสุนัยจะกล่ำวหำว่ำตนย้ำยขั ว ย้ำยข้ำงแล้ว หำกเป็นเช่นนั น ตนจะรอไป
ทรยศพรรคท่ีเชียงใหม่หรือ คุณไม่รู้หรือว่ำอะไรที่เกิดขึ นมำกมำยในช่วงที่ผ่ำนมำ แต่คุณกลับสร้ำงมำตรฐำนที่เลวทรำม
ที่สุด 
 "ผู้สมัคร อบจ.คนหนึ่งของพรรคเพ่ือไทย เป็นถึงฝ่ำยยุทธศำสตร์ภำคของพรรคพลังประชำรัฐ แสดงตัว
ชัดเจน แต่พรรคเพ่ือไทยเอำมำลง และยกโขยงไปฟอกตัวจนกลำยเป็นนักประชำธิปไตยขึ นมำแล้ว แล้วพรรคเพ่ือไทยมี
มำตรฐำนอะไรบ้ำง น ้ำหน้ำอย่ำงคุณมำชี หน้ำผมไม่ได้ ต้องไปดูตัวเองก่อน ผมไม่ขี ขลำดตำขำวอย่ำงคุณ แน่จริงมำ
ประเทศไทย ถำมอีกครั งคุณถูกด้ำเนินคดีเรื่องอะไร ลองบอกมำ พอยึดอ้ำนำจปี 2557 คุณหนีแล้ว และสังคมบ้ำก็ยก
ย่องคนกล้ำที่หนี” 
 นำยจตุพร กล่ำวว่ำ ดังนั น ตนจึงกล้ำวิจำรณ์ตรงๆกันนำยสุนัย ซึ่งไม่อำยเด็กหรือที่กล้ำวิจำรณ์ในประเทศ 
แต่สุนัยไม่เคยสัมผัสคนยำกจนอยู่ในเรือนจ้ำเป็นอย่ำงไร เพรำะคุณไม่เคยเจอ ไม่เคยเห็น เพรำะคุณมันขี ขลำด 
“แต่หลักกำรที่คุณบอกให้จับตำดูผม มำจับตำในประเทศไทยสิ อวดดีโดยไม่รับผิดชอบ แต่ไปหำเรื่องวิจำรณ์สถำบันอยู่
ต่ำงประเทศ ซึ่งไม่อำยเด็กมันหรืออย่ำงไร ถำมอีกครั งวันนี คุณโดนคดีอะไร จึงต้องหนีไปท้ำหอกอะไรต่ำงประเทศ” 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/536224 
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ศุกร์ที่ 4 ธันวำคม 2563 เวลำ 12.10 น. 
ด่วน!'ฟิล์ม'ประกาศทิ้งพท.ขอยืนเคียงข้าง 'หญิงหน่อย' 
“ฟิล์ม รัฐภูมิ” ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย พร้อมโพสต์ ขอยืนเคียงข้าง “หญิงหน่อย” 
ชี ้เป็นต้นแบบอุดมการณ์ในการท างานด้านการเมือง  
 

 
 
 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ ฟิล์ม ได้ส่งจดหมำยประสงค์ขอลำออก
จำกกำรเป็นสมำชิกพรรคเพื่อไทย โดยนับตั งแต่วันนี  (4 ธ.ค.) เป็นต้นไป  
 ทั งนี นำยรัฐภูมิ ได้เข้ำสมัครสมำชิกพรรคเพ่ือไทย เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2562 ผ่ำนกำรชักชวนของ นำย
ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภำส แกนน้ำกลุ่มคนรุ่นใหม่พรรคเพ่ือไทย และ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. โดยมีคุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำ
พันธุ์ อดีตประธำนยุทธศำสตร์พรรค และ น.อ.อนุดิษฐ์ นำครทรรพ อดีตเลขำธิกำรพรรค ให้กำรต้อนรับ ณ ขณะนั น 
 ในเวลำต่อมำนำยรัฐภูมิ ได้โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่ำ กำรท้ำงำนด้ำนกำรเมืองของตนมี
จุดยืนของตัวเองชัดเจนเสมอ นั นคืออุดมกำรณ์ สิ่งนี คือสิ่งเดียวที่ท้ำให้ตนต้องหนักแน่น มีจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจน 
คุณหญิงสุดำรัตน์ คือผู้ใหญ่ที่ตนเห็นอุดมกำรณ์ชัดเจน และเป็นผู้ให้โอกำสตนได้เรียนรู้งำนต่ำงๆ มำกมำย รวมทั ง
มอบหมำยหน้ำที่ให้ได้ลงมือท้ำงำนในพรรคขนำดใหญ่ ที่มีกำรท้ำงำนเป็นระบบ และเป็นที่รักของประชำชนทั่วประเทศ 
 วันนี ถ้ำมีใครถำมถึงจุดยืนของตน ตนมั่นใจว่ำก็จะขอยืนยันอุดมกำรณ์เดิม และขอเลือกท้ำงำนเคียงข้ำง
ผู้ใหญ่ที่ตนเลือกว่ำท่ำนคือผู้ที่เป็นต้นแบบอุดมกำรณ์ในกำรท้ำงำนด้ำนกำรเมือง ตนอยำกท้ำงำนเป็นหนึ่งก้ำลังหลักของ
ชำติโดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถและเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงของตนในกำรสร้ำงประโยชน์ให้กับประเทศชำติ และเคียงข้ำง
ผู้ใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์ เพ่ือควำมเป็นอยู่ที่ดีของปำกท้องพ่ีน้องประชำชน. 
 
 อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/810808 
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12:41 | 3 ธันวำคม 2563  
รู้ก่อน! 20 ธ.ค.นี้ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.ไม่ได้ ท าอย่างไร? 
 

 
 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนะข้ันตอนส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบจ. แต่ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ โดยต้อง
แจ้งเหตุไปยังนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านภายใน 7 วันก่อนการเลือกตั้ง ชี้หากไม่
ไปเลือกตั้งอาจถูกจ ากัดสิทธิ 
 วันนี  (3 ธ.ค.2563) นับถอยหลังอีกเพียง 17 วัน ผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั งนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดหรือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั งตำมภูมิล้ำเนำที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้ำน โดยสำมำรถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั งท้องถิ่นและสถำนที่เลือกตั งได้ผ่ำนเว็บไซต์ stat.bora.dopa.go.th โดย
กรอกเลขบัตรประชำชน 13 หลัก ในกำรค้นหำ หรือสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส้ำนักงำน กกต.ประจ้ำจังหวัดทุก
จังหวัด และสำยด่วนเลือกตั ง 1444 
 ส้ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถเดินทำงไปใช้สิทธิเลือกตั งได้ ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง ได้เผยแพร่ข้อมูล
ไว้ ดังนี  ผู้มีสิทธิเลือกตั งใดที่ไม่อำจไปใช้สิทธิเลือกตั งได้ เนื่องจำกมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใช้สิทธิเลือกตั ง
ต่อนำยทะเบียนอ้ำเภอ หรือนำยทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน โดยท้ำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลข
ประจ้ำตัวประชำชน และที่อยู่ตำมหลักฐำนทะเบียนบ้ำน ภำยใน 7 วันก่อนวันเลือกตั ง หรือภำยใน 7 วันนับแต่วัน
เลือกตั ง สำมำรถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมำยให้ผู้อ่ืนไปยื่นแทน หรือจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน 
เหตุจ้ำเป็นที่ไม่อำจไปใช้สิทธิเลือกตั งได้ 
มีกิจธุระจ้ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทำงไปพื นท่ีห่ำงไกล 
เจ็บป่วยและไม่สำมำรถเดินทำงไปใช้สิทธิเลือกตั งได้ 
เป็นคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุและไม่สำมำรถเดินทำงไปใช้สิทธิเลือกตั งได้ 
เดินทำงออกนอกรำชอำณำจักร 
มีถ่ินที่อยู่ห่ำงไกลจำกท่ีเลือกตั งเกินกว่ำ 100 กิโลเมตร 
ได้รับค้ำสั่งจำกทำงรำชกำรให้ไปปฏิบัติหน้ำที่นอกเขตเลือกตั ง 
มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นท่ี กกต. ก้ำหนด 
กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หำกในวันเลือกตั งเหตุดังกล่ำวได้สิ นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั งสำมำรถไปใช้สิทธิ
เลือกตั งที่หน่วยเลือกตั งที่ตนมีสิทธิเลือกตั งได้ 
 

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/?fbclid=IwAR0k4I4zy8EUrkfhspep0a_NtgL77pF9uDl0PraU8SDvjeriQsx4qitRkzk
https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=8689
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หำกไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั งจะถูกจ้ำกัดสิทธิ ดังนี  
สมัครรับเลือกตั งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. 
สมัครรับเลือกเป็นก้ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน 
เข้ำชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ. 
ด้ำรงต้ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง และข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง 
ด้ำรงต้ำแหน่งรองผู้บริหำรท้องถิ่น เลขำนุกำรผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้บริหำรท้องถิ่น ประธำนที่ปรึกษำ
ผู้บริหำรท้องถิ่น ที ่
ปรึกษำผู้บริหำรท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษำผู้บริหำรท้องถิ่น 
กำรถูกจ้ำกัดสิทธิ ก้ำหนดเวลำครั งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั ง 
  
อ้ำงอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/298884 
 
 
 
  

https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=8689
https://news.thaipbs.or.th/content/298884
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วันที่ 4 ธันวำคม 2563 - 12:05 น. 
6 สิทธิ์ที่ต้องเสีย หากไม่ไป “เลือกตั้งท้องถิ่น” 20 ธ.ค. 
 

 
 
 “20 ธันวาคม 2563” วันที่คนไทยที่มีสิทธิเลือกตั งทุกคนจะได้ออกไปเลือกตั งองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
(อบจ.) คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนำดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นกำรเลือกตั งท้องถิ่นครั งแรกในรอบ
หลำยปีตั งแต่มีรัฐประหำรโดยคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) เมื่อปี 2557 
 กำรไปเลือกตั ง นอกจำกจะเป็นสิทธิที่ประชำชนพึงมีและพึงใช้ แต่อีกแง่มุมหนึ่งยังเป็นหน้ำที่ของ
ประชำชนชำวไทยตำมรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งหมำยควำมว่ำ กำรไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั ง เมื่อถือเป็นกำรไม่ปฏิบัติ
หน้ำที่ ให้สมบูรณ์ จึงมีผลกระทบที่ตำมมำในทำงกฎหมำยอยู่บ้ ำง หำกไม่ไปเลือกตั งท้องถิ่นครั งนี  จะถูกตัด  
7 สิทธิ์ ซึ่งโครงกำรอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมำยประชำชน หรือไอลอว์ได้ตอบค้ำถำมเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั งท้องถิ่นบน
เว็บไซต์ไว้ว่ำ พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ พ.ร.บ.เลือกตั ง
ท้องถิ่นฯ มำตรำ 42 ก้ำหนดว่ำ ผู้มีสิทธิเลือกตั งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใช้สิทธิเลือกตั ง จะถูก
จ้ำกัดสิทธิ ดังต่อไปนี  

1. สมัครรับเลือกตั งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือก
เป็นสมำชิกวุฒิสภำ 

2. สมัครรับเลือกเป็นก้ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน 
3. เข้ำชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
4. ด้ำรงต้ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมืองและข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง 
5. ด้ำรงต้ำแหน่งรองผู้บริหำรท้องถิ่น เลขำนุกำรผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้บริหำร ท้องถิ่น ประธำนที่

ปรึกษำผู้บริหำรท้องถิ่น ที่ปรึกษำผู้บริหำรท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษำผู้บริหำรท้องถิ่น 
6. ด้ำรงต้ำแหน่งเลขำนุกำรประธำนสภำท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนสภำท้องถิ่น และ เลขำนุกำรรอง

ประธำนสภำท้องถิ่น 
 กำรจ้ำกัดสิทธิ ก้ำหนดเวลำครั งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั ง แม้มีกำรเลือกตั งครั งหน้ำแล้วไปใช้สิทธิเลือกตั ง 
ก็ไม่ท้ำให้สิทธิต่ำง ๆ กลับมำ  
 
 
 
 

https://ilaw.or.th/node/5787
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ถ้าไปเลือกตั้งไม่ได้ ต้องท ายังไง  
 เว็บไซต์ของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง เผยแพร่คู่มือส้ำหรับกำรเลือกตั ง อบจ. โดยชี แจงวิธีกำร
ส้ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถไปใช้สิทธิเลือกตั งได้เนื่องจำกมีเหตุอันสมควรไว้ว่ำ ผู้ที่ไม่สำมำรถไปใช้สิทธิเลือกตั ง จะไปต้องไป
แจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใช้สิทธิเลือกตั งได้ ต่อนำยทะเบียนอ้ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน โดย
ท้ำเป็นหนังสือระบุเลขประจ้ำตัวประชำชนและที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนภำยใน 7 วันก่อนวันเลือกตั ง หรือภำยใน 7 วันนับ
แต่วันเลือกตั งโดยสำมำรถไปแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมำยให้ผู้อ่ืนไปยื่นแทน หรือจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน 
เหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 

 มีกิจธุระจ้ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทำงไปพื นท่ีห่ำงไกล 
 เจ็บป่วยและไม่สำมำรถเดินทำงไปใช้สิทธิเลือกตั งได้ 
 เป็นคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุและไม่สำมำรถเดินทำงไปใช้สิทธิเลือกตั งได้ 
 เดินทำงออกนอกรำชอำณำจักร 
 มีถ่ินที่อยู่ห่ำงไกลจำกท่ีเลือกตั งเกินกว่ำ 100 กิโลเมตร 
 ได้รับค้ำสั่งจำกทำงกำรรำชกำรให้ไปปฏิบัติหน้ำที่นอกเขตเลือกตั ง 
 มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นตำมที่ กกต.ก้ำหนด 

การเลือกตั้ง อบจ. ที่ก าลังจะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกเขต ดังนั้น ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทุกคนต้องกลับไปเลือกตั้งท่ีเขตเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านของตนเท่านั้น 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-568128 
 
 
 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-568128
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วันศุกร์ที่ 4 ธันวำคม พ.ศ.2563 
ถึงเวลาหรือยัง “ยุติรัฐราชการรวมศูนย์ คืนอ านาจให้ท้องถิ่น” 20 ธันวาคม เลือกนายก อบจ.-ส.อบจ. 
 

 
 
 8 มิถุนำยน 2477 ที่ท่ำเรือกรุงเทพ พระยำพหลพลพยุหเสนำ นำยกรัฐมนตรี พร้อมด้วยปรีดี พนมยงค์ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย เดินทำงมำส่งคณะผู้แทนไทยขึ นเรือ “นำซิซัน มำรุ” เพ่ือเดินทำงไปประชุมและ
ศึกษำดูงำนที่ประเทศญี่ปุ่น กำรไปเยือนดินแดนอำทิตย์อุทัยดังกล่ำว เกิดขึ นระหว่ำง 8 มิถุนำยน-20 สิงหำคม รวม
ระยะเวลำกว่ำ 2 เดือนครึ่ง โดยฉำกหน้ำคือกำรร่วมประชุมยุวพุทธศำสนิกสมำคมในเอเชีย-แปซิฟิก (The Pan-Pacific 
Buddhist Youth Conference) ขณะที่จุดประสงค์ส้ำคัญคือ กำรกระชับควำมสัมพันธ์ในหมู่ผู้น้ำไทย “กลุ่มใหม่” หลัง
เปลี่ยนแปลงกำรปกครอง 24 มิถุนำยน 2475 กับญี่ปุ่น 
 ในจ ำนวน 9 คนที่เดินทำงไปในครั้งนี้ เป็นสมำชิกคณะรำษฎรถึง 5 คน ได้แก่ หลวงเชวงศักดิ์สงครำม 
เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย , พล.ต.ต.ขุนศรีศรำกร กองต ำรวจสันติบำล กระทรวงมหำดไทย , สงวน 
ตุลำรักษ์ ข้ำรำชกำรกองเรือนจ ำ, วิลำส โอสถำนนท์ ข้ำรำชกำรกระทรวงธรรมกำร และซิม วีระไวทยะ ข้ำรำชกำรกรม
ศึกษำธิกำร 
 หนึ่งในกำรดูงำนส้ำคัญ ปรีดีได้มอบหมำยให้กับหลวงเชวงศักดิ์สงครำม และ พล.ต.ต.ขุนศรีศรำกร คือเน้น
เรื่องงำนเทศบำลนครโตเกียว ซึ่งขณะนั นประเทศสยำมยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของกำรจัดตั งเทศบำล ซึ่งก็คือกำรกระจำย
อ้ำนำจกำรปกครองให้กับกำรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง 
 ทั งนี  มีกำรออก พ.ร.บ.ว่ำด้วยระเบียบรำชกำรบริหำรแห่งรำชอำณำจักรสยำม พ.ศ.2476 จัดระเบียบกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน คือ รำชกำรบริหำรส่วนกลำง รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค และรำชกำรบริหำร
ส่วนท้องถิ่น รวมถึง พ.ร.บ.จัดระเบียบเทศบำล พ.ศ.2476 ที่ต่อมำท้ำให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมหลักกำร
ปกครองท้องถิ่นครบถ้วนเป็นครั งแรก 
 หลวงเชวงศักดิ์สงครำมได้รับมอบหมำยให้ดูกิจกำรเทศบำล เช่น กำรจัดกำรธนำคำร กำรคลัง และกำร
จัดกำรหุ้นส่วนบริษัทของเทศบำล 
 ขณะที่ พล.ต.ต.ขุนศรีศรำกร ในฐำนะที่เป็นต ำรวจ ได้รับมอบหมำยให้ดูงำนเรื่องต ำรวจของเทศบำล 
กำรจรำจร และกำรควบคุมกรรมกร 
 ข้อมูลจำกหนังสือ “ตำมรอยอำทิตย์อุทัย” ผลงำน “ณัฐพล ใจจริง” ฉำยให้เห็นภำพยุครุ่งเรืองของ
คณะรำษฎร นับตั งแต่สมัยพระยำพหลฯ มำจนสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครำม ที่มี “ญี่ปุ่น” เป็นต้นแบบในกำรสร้ำงชำติ 
และกำรกระจำยอ้ำนำจกำรปกครองก็เป็นหนึ่งในเรื่องส้ำคัญที่คณะรำษฎรพยำยำมสร้ำงให้เกิดขึ น 
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-2102.jpg
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เรื่องกำรกระจำยอ้ำนำจกำรปกครองสู่ท้องถิ่น มีองค์ประกอบส้ำคัญ 5 ข้อที่เป็นหลักกำร คือ 
1. ต้องมีสภำท้องถิ่น และผู้บริหำรท้องถิ่นมำจำกกำรเลือกตั ง โดยประชำชนจำกในพื นที่เป็นคนเลือกมำ 
2. เมื่อมีองค์กรที่มำจำกกำรเลือกตั ง ต้องมีอ้ำนำจให้ท้ำงำน ตำมกฎหมำยที่ต้องปฏิบัติ 
3. มีควำมเป็นอิสระในเรื่องงบประมำณ 
4. มีบุคลำกรเป็นของตัวเอง 
และ 5.รัฐรำชกำรส่วนกลำงมีอ้ำนำจเพียงก้ำกับดูแล ไม่ใช่บังคับบัญชำ 
เพรำะกำรบริหำรรำชกำรสมัยใหม่จะรวมอ ำนำจเข้ำสู่ศูนย์กลำงแบบเดียวไม่ได้ ต้องให้ท้องถิ่นมีอ ำนำจ มีเงิน มีบุคลำกร
ในกำรจัดกำรปกครองตนเอง 
 นับจำกยุคเริ่มต้นในสมัยรุ่งเรืองของคณะรำษฎร แต่แล้วรัฐประหำร 2490 ก็ได้เตะสกัดให้ชะงัก จำกนั น
รัฐประหำร 2500 และรัฐประหำร 2501 ก็ตรึงไว้ไม่ให้เดินต่ออยู่ภำยใต้ระบบเผด็จกำรทหำร รวบอ้ำนำจเบ็ดเสร็จ กว่ำ
จะฟ้ืนและเริ่มมีกำรให้ควำมส้ำคัญกับเรื่องนี อีกครั งก็ในทศวรรษ 2530 เป็นชิ นเป็นอันก็คือได้รับกำรรับรองอยู่ใน
รัฐธรรมนูญ 2540 หมวด 9 เรื่องกำรปกครองท้องถิ่น ถือเป็นควำมก้ำวหน้ำที่สุดของกำรกระจำยอ้ำนำจในประเทศไทย 
และเดินหน้ำกันไปต่อ เมื่อมีกำรตรำ พ.ร.บ.แผนและขั นตอนกำรกระจำยอ้ำนำจ พ.ศ.2542 ที่ระบุบอกว่ำภำยในกี่ปี
จะต้องโอนอ้ำนำจ ภำรกิจอะไรไปให้ท้องถิ่นอย่ำงไร งบฯ เท่ำไหร่ บุคลำกรแบบไหน เป็นแผนชัดเจน โดยมี
คณะกรรมกำรแผนและขั นตอนกำรกระจำยอ้ำนำจ ด้ำเนินกำรให้เป็นตำมแผน  แต่ก็เหมือนหนังม้วนเก่ำเรื่อง 
“รัฐประหำร” ที่เป็นปฏิปักษ์กับกำรกระจำยอ้ำนำจอย่ำงชัดแจ้งจะฉำยซ ้ำ เพรำะกำรรัฐประหำร 2549 ก็ได้เตะสกัดขำ
ท้ำให้กำรกระจำยอ้ำนำจสะดุดหยุดลง ซ ้ำร้ำยยิ่งไปกว่ำนั น กำรรัฐประหำร 2557 ที่น้ำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
มีกำรรวบอ้ำนำจกลับเข้ำสู่ส่วนกลำง ท้ำเอำประเทศไทยถอยหลังเข้ำคลอง อีกทั งรัฐธรรมนูญ 2560 ที่เรำใช้กันอยู่วันนี  
ยังเปิดช่องให้ผู้น้ำท้องถิ่นไม่ต้องมำจำกกำรเลือกตั งก็ได้ 
 ถ้ำยังอยู่กับยุครัฐบำลเผด็จกำรสืบทอดอ ำนำจ เรื่องกำรกระจำยอ ำนำจ ยุติรัฐรำชกำรรวมศูนย์คืนอ ำนำจ
ให้ท้องถิ่นไม่มีทำงเกิดขึ้น 
 วันนี  ประเทศไทยไม่มีเลือกตั งท้องถิ่นมำกว่ำ 6 ปีแล้ว ปัญหำในพื นที่ไร้กำรเหลียวแลไม่ได้รับกำรเอำใจใส่ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่มำจำกกำรแต่งตั ง ห่ำงไกลจำกพื นที่ ห่ำงไกลจำกประชำชน และผู้คนไม่อำจให้คุณให้โทษเขำได้ 
ดังนั นกำรใส่เกียร์ว่ำง รอนำยจำกส่วนกลำงสั่งซ้ำยหันขวำหันจึงเป็นเรื่องธรรมดำ แต่ถ้ำเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด (อบจ.) ถ้ำเป็นนำยกเทศมนตรี หรือถ้ำเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล (อบต.) ประชำชนสำมำรถให้คุณให้
โทษได้ ไม่มีผลงำน ประชำชนก็จะแสดงออกโดยกำรมีข้อเรียกร้อง รวมถึงสมัยหน้ำก็ไปเลือกคนใหม่  ถึงเวลำแล้ว “ยุติ
รัฐรำชกำรรวมศูนย์ คืนอ้ำนำจให้ท้องถิ่น” 
20 ธันวาคม อย่าลืมไปเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/in-depth/article_377279 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/in-depth/article_377279


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

79 

 

 
 
 
พฤหัสบดีที่ 3 ธันวำคม 2563 เวลำ 09.59 น. 
เข้มข้นสนามเลือกตั้ง อบจ.ตรัง 'บุ่นเล้ง-สาธร' แตกคอ 'ภูผา' รอเสียบ 
การเลือกตั้ง นายก อบจ.ตรัง ใน 30 เขต ลงคนเดียวถึง 3 เขต ลง 2 คน 15 เขต ลง 3 คน 12 เขต แต่ละเขตต่าง
คัดเอาระดับหัวกะทิลงชิงชัย 
 

 
 
 ตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีกำรแข่งขันเลือกตั ง นำยก อบจ. อีกสนำมหนึ่ง มีผู้สมัครลงชิงชัยถึง 3 คนด้วยกัน 
มีกลุ่มก้ำวไกล มีฐำนเสียงอยู่ในตัวเมือง กลุ่มประชำธิปัตย์ฝ่ำยเหนือ และกลุ่มประชำธิปัตย์ฝ่ำยใต้ เปิดศึกระหว่ำงสิงห์
เหนือ เสือใต้ โดยมีกลุ่มก้ำวไกลเป็นก้ำแพงกั น สุดท้ำยขึ นอยู่กับฝ่ำยไหนมีสมำชิกมำกและแข็งแกร่งกว่ำเป็นฝ่ำยมีชัย 
ในขณะที่ ส.อบจ. ใน 30 เขต ลงคนเดียวถึง 3 เขต ลง 2 คน 15 เขต ลง 3 คน 12 เขต แต่ละเขตต่ำงคัดเอำระดับหัว
กะทิลงชิงชัย 
 หลังจำกท่ีทำง นำยกิจ หลีกภัย หัวหน้ำทีมกิจปวงชน ได้ประกำศวำงมือ ลงจำกเก้ำอี นำยก อบจ.ตรัง ที่อยู่
มำยำวนำนถึง 25 ปี เปิดทำงให้นักกำรเมืองรุ่นใหม่ขึ นมำแทน อย่ำงเจ้ำสัว “เสี่ยบุ่นเล้ง โล่สถำพรพิพิธ” พ่ีชำยของ 
นำยสมชำย โล่สถำพรพิพิธ อดีต ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ เขต 3 ลงชิงเก้ำอี นำยก อบจ.ตรัง โดยน้ำเอำสมำชิกหน้ำเดิม
ของทีม “กิจปวงชน” และคัดเอำคนรุ่นใหม่เข้ำมำเสริมทัพ จับจองทุกพื นที่ทั ง 30 เขต เมื่อถึงวันลงสมัครวันแรก “เสี่ยบุ่
นเล้ง” ได้ลงสมัครนำยก อบจ. ได้เบอร์ 1 พร้อมน้ำยอดขุนพล ลงสมัคร ส.อบจ.ครบทั ง 30 เขต ประกำศจะน้ำทีม “กิจ
ปวงชน” เดินหน้ำสำนงำนต่อ 
 ขณะที่ นำยสำทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ เขต 2 อดีตรัฐมนตรีประจ้ำส้ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ขุนพลคนดังของพรรคประชำธิปัตย์ ตัดสินใจประกำศส่งน้องชำย คือ นำยสำธร วงศ์หนองเตย ลงสมัครลงชิงเก้ำอี นำยก 
อบจ.ตรัง ซึ่งมีฐำนเสียงที่แน่นหนำ อยู่ในเขต อ้ำเภอสิเกำ อ้ำเภอวังวิเศษ อ้ำเภอรัษฎำ และอ้ำเภอห้วยยอด ซึ่งถือเป็น
พื นที่ทำงเหนือของจังหวัด น้ำนโยบำยแนวบุ๋น เข้ำถึงภำคประชำชน เพ่ือลงสู้กับ “เสี่ยบุ่นเล้ง” ที่มีฐำนเสียงในเขตใต้
ของจังหวัด มี อ้ำเภอกันตัง อ้ำเภอหำดส้ำรำญ อ้ำเภอปะเหลียน และอ้ำเภอย่ำนตำขำว เทียบกันแล้วยังคงเป็นสำยบู๊ จึง
กลำยเป็นกำรศึกสำยเลือด ระหว่ำงสิงห์เหนืออย่ำง “สำทิตย์ วงศ์หนองเตย” เสือใต้อย่ำง “สมชำย โล่สถำพรพิพิธ” 
ส่วนอ้ำเภอนำโยง กับอ้ำเภอเมืองตรัง นั นเป็นเขตพื นที่ของพรรคประชำธิปัตย์เดิม ที่เสียพื นที่ให้กับพรรคพลังประชำรัฐ 
ไปเมื่อกำรเลือกตั งที่ผ่ำนมำ 
 ส้ำหรับทำงกลุ่มก้ำวไกล ได้ส่ง นำยภูผำ ทองนอก ลงสมัครชิงเก้ำอี นำยก อบจ.ตรัง อีกคน เข้ำยึดพื นที่เขต
เมืองตรัง ท้ำเอำสิงห์เหนือ เสือใต้ หวังยึดพื นที่เขตนี เป็นบันไดก้ำวขึ นนั่งต้ำแหน่งนำยก อบจ. ถูกกลุ่มก้ำวไกล ออก
ขวำงทำงแย่งพื นที่ด้วยอีกคน ท้ำให้สถำนกำรณ์กำรเมืองเริ่มร้อนแรงขึ นมำเป็นล้ำดับ 
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 มองจำกตัวเลขของกำรเลือกตั งสนำม ส.ส. ครั งที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นสนำมกำรเมืองใหญ่ ทำงกลุ่มก้ำวไกล รวม
เสียงทั งจังหวัดได้มำกกว่ำ 30,000 คะแนน มำรอบนี ทำงกลุ่มก้ำวไกล น่ำจะเก็บตัวเลขเก่ำ มำลงชิงนำยก อบจ. หวัง
ตัวเลขกลม ๆ 30,000 คะแนน เสียงกระจำยทุกพื นที่ของ 10 อ้ำเภอ และยิ่ง “บุ่นเล้ง” กับ “สำธร” ที่เดิมอยู่ทัพ
ประชำธิปัตย์ ด้วยกันแล้ว เกิดมำแตกคอกัน “ภูผำ” ก็อำจยืนกับคะแนนเดิมสมัยเลือก ส.ส. หรืออำจได้เพ่ิมเติมมำ นั่น
หมำยถึง “รอเสียบ” เข้ำไปนั่งเก้ำอี นำยก อบจ.ตรัง ได้เลยทีเดียว 
 สนำมเลือกตั ง นำยก อบจ.ที่นี่ ดูจะเข้มข้น และคึกคักไม่เบำ เพรำะทั ง 3 คน ล้วนมีฐำนคะแนนเสียงที่
แน่นปึ้ก กำรแข่งขันจึงดูน่ำสนใจเป็นอย่ำงมำก และเป็นที่น่ำลุ้นในวันนับคะแนน ว่ำ ใครจะได้นั่งเก้ำอี นำยก อบจ.ตรัง 
ต่อจำก นำยกิจ หลีกภัย ที่วำงมือเพรำะมีอำยุมำกแล้ว และต้องกำรวำงมือให้คนรุ่นใหม่เข้ำมำบริหำรและพัฒนำจังหวัด
ตรังแทน. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/810555 
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3 ธันวำคม 2563 - 14:35 น. 
อบจ.ฝั่งโขง 3 คน 3 ค่าย โตมาจากทักษิณ 
 

 
 
นครนาคาเดือด "คนกันเอง"บรรเลงศึก อบจ. เครือญาติ ส.ส. ท้าชิงอดีตเด็กปั้น 
 ส่องสนำมเลือกตั งนายก อบจ.นครพนม ปี 2563 ถือว่ำเป็นกำรแข่งขันที่คู่คี่สูสีมำก เพรำะผู้สมัครตัวเต็ง 
ต่ำงมีจุดแข็ง จุดอ่อน ไม่ต่ำงกันมำกนัก แถมกองเชียร์ระดับชำติก็ไม่ธรรมดำ ข้อสังเกตประกำรหนึ่ง ผู้สนับสนุนผู้สมัคร
นำยก อบจ.นครพนม ทั ง 3 คนคือ สมชอบ นิติพจน์ ,ศุภพำนี โพธิ์สุ และณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ ล้วนแต่เป็นคนกันเอง 
เคยอยู่ใต้ร่มเงำ “ทักษิณ” มำก่อน 
อดีตเด็กปั้นไพจิตร 
 กองเชียร์เพ่ือไทย นครพนม อำจรู้สึกแปลกๆ วันที่ “เกรียง กัลป์ตินันท์” รองหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย ถ่อ
สังขำรจำกอุบลฯ มำถึงนครพนม เพ่ือเปิดตัว “สมชอบ นิติพจน์” ผู้สมัครนำยก อบจ. ในนำมกลุ่มรวมเพ่ือไทย..เพ่ือ
นครพนมจำกนั น คณะกรรมกำรบริหำรพรรคเพ่ือไทย ได้มีมติส่งสมชอบ ลงสมัครนำยก อบจ.นครพนม สังกัดพรรคเพ่ือ
ไทย 
 “สมชอบ” เล่นกำรเมืองท้องถิ่น เป็น สจ.นครพนม เขต อ.ปลำปำก โดยกำรสนับสนุนของไพจิตร ศรีวร
ขำน ส.ส.นครพนม สมัยที่ยังสังกัดพรรคควำมหวังใหม่ ปี 2551 สมชอบ ได้รับเลือกตั งเป็นนำยก อบจ.นครพนม สมัย
แรก โดยกำรสนับสนุนของ ส.ส.นครพนม พรรคพลังประชำชน  ปี 2555 สมชอบ แข่งกับ "น้ าผึ้ง" ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจ
ยุทธ หลำนสำว พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เวลำนั น น ้ำผึ งได้สวมเสื อเพ่ือไทย ส่วนสมชอบ ลงสมัครอิสระ แต่สุดท้ำย สม
ชอบชนะอีกครั ง  นำยกฯ สมชอบ ตั ง สุจินดำ ศรีวรขำน ภรรยำ ไพจิตร ศรีวรขำน นั่งรองนำยก อบจ.คนที่ 1 และพูน
สุข โพธิ์สุ ภรรยำ ศุภชัย โพธิ์สุ นั่งรองนำยก อบจ. คนที่ 2 พูดง่ำยๆ สมชอบ ได้ "สิงห์เหนือ“ ครูแก้ว ศุภชัย โพธิ์
สุ พรรคภูมิใจไทย และ”เสือใต้" ไพจิตร ศรีวรขำน พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้สนับสนุนหลัก จึงชนะหลำนสำวบิ๊กจิ๋วปีนี  
สถำนกำรณ์เปลี่ยน สมชอบไปใช้บริกำร “เสี่ยเกรียง” ส่วนสิงห์เหนือ-เสือใต้ ปั้นเด็กใหม่ส่งเข้ำประกวดแทน 
ลูกสาวครูแก้ว 
 “ขวัญ” ศุภพานี โพธิ์สุ กลุ่มนครพนมร่วมใจ ลูกสำวคนโตของ “ครูแก้ว” ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธำนสภำ
ฯ และ ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย ออกหำเสียงล่วงหน้ำมำเป็นปีแล้ว สมัยรัฐบำลอภิสิทธิ์ ศุภชัย ส่งลูกสำว- ศุภพำณี 
ไปเป็นเลขำนุกำร รมว.มหำดไทย (ชวรัตน์ ชำญวีรกูล) เป็นกำรฝึกงำนกำรเมือง และท้ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วย ส.ส.ให้บิดำมำ
หลำยสมัย ศุภพำนี ประกำศชื่อคณะผู้บริหำรทันทีคือ นพ.อลงกต มณีกำศ อดีต ส.ส.นครพนม พรรคเพ่ือแผ่นดิน 
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และชูกัน กุลวงษำ อดีต ส.ส.นครพนม พรรคเ พ่ือไทย  ครูแก้ว โตมำจำกกำรเมืองท้องถิ่น และลงสมัคร 
 ส.ส.ก็สอบตกหลำยหน แต่เริ่มมีบทบำทในสภำฯ สมัยพรรคพลังประชำชน และได้เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ สมัย
รัฐบำลอภิสิทธิ์ 
น้องคันคาย 
 “ณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ” น้องชำย อรรถสิทธิ์ (คันคำย) ทรัพยสิทธิ์ อดีต ส.ส.นครพนม 7 สมัย ก่อตั ง
กลุ่มมหำนครพนม เปิดตัวลงสมัครนำยก อบจ.นครพนม ก่อนเจรจำกับธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ โยกมำลงสมัครในนำมคณะ
ก้ำวหน้ำ ณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ เดินตำมรอยพ่ีชำยเล่นกำรเมืองท้องถิ่น และลงสมัคร ส.ส. แต่สอบตกสมัยรัฐบำล
สมชำย และรัฐบำลสมัคร ณพจน์ศกร เป็นเลขำนุกำรรัฐมนตรีช่วยมหำดไทย และที่ปรึกษำรัฐมนตรีเกษตรและ
สหกรณ์  ปี 2554 ณพจน์ศกร ลงสมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย เขต 4 นครพนม สอบตก และปี 2562 มีชื่อเป็นผู้สมัคร 
ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเพ่ือคนไทย ก็ไม่ได้เป็น ส.ส. ก่อนจะเบนเข็มมำเล่นกำรเมืองท้องถิ่น 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/450717 
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3 ธันวำคม 2563 - 18:09 น. 
ศึกล้านนา'แม้ว' ไม่ทน สยบเกม 'จตุพร' 
 

 
 
แผนโต้กลับ "เดอะตู่" เข้าเป้า ล่อ "ทักษิณ" ออกจากถ้ า เปิดศึกชน "บุญเลิศ" ช าระแค้นแบบนิ่มๆ 
 ศึกชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.เชียงใหม่ ระหว่าง “บุญเลิศ บูรณุปกรณ์” อดีตนำยก อบจ.เชียงใหม่ สังกัดกลุ่ม
เชียงใหม่คุณธรรม กับ “พิชัย เลิศพงศ์อดิศร” พรรคเพื่อไทย ได้ยกระดับจาก “ท้องถิ่น” เป็นระดับชาติเรียบร้อย
แล้วหลังจาก ทักษิณ ชินวัตร และยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ลงทุนเขียนจดหมายอ้อนชาวเชียงใหม่ ให้
เลือก “ส.วก้อง” พิชัย เป็นนายก อบจ.เชียงใหม่ เนื้อหาของจดหมายน้อยจากดูไบ ได้เล่าถึงความส าเร็จของ
นโยบายประชานิยม สมัยรัฐบาลไทยรักไทย แต่ความแสบสันต์ของจดหมายออนไลน์ฉบับนี้ อยู่ตรงประโยคที่ว่า มี
คนเพื่อไทยบางคน ทิ้งตระกูล “ชินวัตร”“ผมอาจจะถูกทิ้งโดยนักการเมืองบางคนไปบ้าง ผมรู้สึกเฉยๆครับ แต่ถ้าพี่
น้องชาวเชียงใหม่บ้านเกิดของผมทิ้งผม ผมคงเสียใจมาก” 
ใครทิ้งทักษิณ 
 ทักษิณไม่ได้ระบุในจดหมำยว่ำ นักกำรเมืองคนไหนทิ งเขำ แต่กลับยืมปำก “สุนัย จุลพงศธร” ที่ลี ภัยอยู่
ในสหรัฐฯ พูดผ่ำนช่องยูทูบ ที่มีคนติดตำมฟังมำกมำย “สุนัย” อัด “จตุพร พรหมพันธุ์” ตรงๆว่ำ ทิ งพรรคเพ่ือไทย ไป
ช่วยบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ แข่งกับคนของพรรค ซึ่งอดีต ส.ส.นครสวรรค์ บอกว่ำ บุญเลิศย้ำยฝั่งไปแล้ว ไปสวำมิภักดิ์กลุ่ม
เผด็จกำร 
 จริงๆแล้ว “บุญเลิศ” เจอข้อหำ “อยู่ฝั่งเผด็จกำร” และเคยให้กำรสนับสนุนพรรคพลังประชำรัฐ มำตั งแต่
ช่วงเลือกตั ง ส.ส.ปี 2562 เมื่อถึงฤดูเลือกตั งท้องถิ่น ก็เจอซ ้ำอีก“บุญเลิศ” จึงต้องแก้เกมให้ “เดอะตู่” ประธำน นปช. 
มำช่วยยืนยันควำมเป็นคนฝั่งประชำธิปไตย โดยประธำน นปช. เดินสำยปรำศรัย 7 อ้ำเภอ เน้นย ้ำเรื่องเก่ำสมัยรณรงค์
ประชำมติรัฐธรรมนูญ 2560  
 เนื่องจำก “บุญเลิศ” และหลำนสำว ได้ท้ำจดหมำยถึงประชำชน รณรงค์ไม่ให้รับร่ำงรัฐธรรมนูญ จึงถูก  
คสชด้ำเนินคดี ต้องพักงำนในต้ำแหน่งนำยก อบจ.เชียงใหม่ และไปติดคุก มทบ.11 อยู่ 1 เดือน จตุพรเชิดชู “บุญ
เลิศ” เป็นนักสู้ประชำธิปไตย ยอมเสี่ ยงเป็นเสี่ ยงตำย จนติดคุก 1 เดือน แถมโดนพรรคเ พ่ือไทยทอดทิ ง 
     หลังจบปฏิบัติกำรชุดแรก “บุญเลิศ” โพสต์เฟซบุ๊คว่ำ “ชัดเจนแล้วนะครับ ว่ำผม และกลุ่มเชียงใหม่
คุณธรรม อยู่ฝั่งประชำธิปไตย และเคียงข้ำงทุกคนเสมอมำ”  
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แค้นเจ๊แดง 
 ย้อนไป 20 กว่ำปีที่แล้ว นับแต่ทักษิณ ชินวัตร ก่อตั งพรรคไทยรักไทย ตระกูล “บูรณุปกรณ์” ยืนเคียงข้ำง
ตระกูล “ชินวัตร” มำโดยตลอด บุญเลิศลงสนำมนำยก อบจ.เชียงใหม่ หนที่แล้ว ก็ยังสวมเสื อกลุ่มเพ่ือไทยเชียงใหม่ 
เ พี ย งแต่ หนนี  “ เ จ๊ แด ง”  สนั บสนุ น  “ส . ว . ก้ อ ง ”  ให้ ล งสมั ค รนำยก  อบจ . เ ชี ย ง ใหม่  ม ำแต่ ปี  2561  
     นัยว่ำ ช่วงที่บุญเลิศโคน คสช.เล่นงำนนั น ปรำกฏว่ำ ไม่มีใครยื่นมือมำช่วย และบุญเลิศต้องดิ นรนต่อสู้ด้วย
ตัวเอง จึงมีข่ำวลือไปถึงหูเจ๊แดงว่ำ บุญเลิศแปรพักตร์ 
 ปี 2561 ตอนที่ “ส.ว.ก้อง” พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ท้ำทีมฟุตบอลเจแอลเชียงใหม่ สภำกำแฟคนเมืองได้พูด
กันหนำหูว่ำ  “เจ๊แดง” ก้ำลั งปูทำงให้  ส .ว .ก้อง มำลงเล่นสนำมท้องถิ่นแทนบุญเลิศ  ด้วยเหตุที่ ตระกูล 
  “บูรณุปกรณ์” อยู่กับกำรเมืองท้องถิ่นเชียงใหม่มำนำนกว่ำ 3 ทศวรรษ จึงหยั่งรำกฝังลึกเครือข่ำยไว้ทั่ว
ทุกอ้ำเภอส่วน “ส.ว.ก้อง” คนหน้ำใหม่ เพ่ิงเล่นกำรเมือง อำศัยแบรนด์เพ่ือไทยอย่ำงเดียวไม่พอ แม้จะให้สมชำย วงศ์
สวัสดิ์ ยำใจเจ๊แดงมำเดินแนะน้ำตัว ส.ว.ก๊อง ก็อำจไม่ทันกำรณ์“ทักษิณ” จึงต้องอ้อนคนเมืองผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อ
ยืนยันว่า ส.ว.ก้องคือตัวแทนของ “ชินวัตร”  
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/450752 
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4 ธันวำคม 2563 00:10 น.    
 “คลื่นใต้น้ า” ในพลังประชารัฐ! 
 

 
 
 ผลจำกกำรส้ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน โดย ส้ำนักวิจัย ซูเปอร์โพล ในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้ำ
ขจัดโควิด-19” ที่เผยแพร่ออกมำเมื่อวันที่ 2พ.ค.63 สะท้อนว่ำคะแนนควำมนิยมที่น่ำจะท้ำให้ “บิ๊กตู่”พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ในฐำน ผู้อ้ำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้ยิ มออก 
 โดยผลคะแนนในด้ำน กำรท้ำงำนของ พล.อ.ประยุทธ์ ตั งแต่เริ่มมีกำรรระบำดของโควิด -19จนถึงปัจจุบัน 
จำกคะแนนเต็ม 10ประชำชนให้คะแนนควำมตั งใจทุ่มเทท้ำงำนแก้ปัญหำที่ 8.24 คะแนน ส่วนกำรเกำะติดใส่ใจ
แก้ปัญหำวิกฤตโควิด ได้ 7.85 คะแนน แต่น่ำสนใจตรงที่ งำนด้ำนอ่ืนๆกลับได้คะแนนผ่ำนแบบ “เฉียดฉิว” โดย 
มำตรกำรต่ำงๆขณะแก้ปัญหำ ได้ 5.29 คะแนน กำรเยียวยำฟ้ืนฟูได้ 5.02 คะแนน และกำรเตรียมกำรรับมือปัญหำได้ 
5.01 คะแนนแน่นอนว่ำคะแนนควำมนิยมที่ถูกสะท้อนผ่ำนกำรส้ำรวจควำมเห็นโดย ซูเปอร์โพล ครั งนี แม้จะ ไม่ใช่ 
“เงื่อนไขทั งหมด” ที่พล.อ.ประยุทธ์ จะน้ำมำตัดสินใจ “ปรับ” หรือ “เปลี่ยน” ในส่วนของ “ตัวผู้เล่น” เมื่อกำรต่อสู้กับ 
“สงครำมโควิด” จบลงก็ตำม แต่อย่ำงน้อยที่ ผลคะแนนที่ออกมำเช่นนี  ก้ำลังพุ่งเป้ำไปยัง กำรบริหำรจัดกำร ของ 
“รัฐมนตรี” ในส่วนของ “เศรษฐกิจ” ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรออกมำตรกำรเยียวยำผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกพิษโควิด 
อย่ำงไม่อำจหลีกเลี่ยงได้เช่นกัน ! 
 ปัญหำภำยในของพรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะ “พรรคแกนน้ำรัฐบำล” มีอันต้องเจอกับ “ประกำศิต” 
จำก “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี และในฐำนะประธำนยุทธศำสตร์ พรรคพลังประชำรัฐ 
แม้จะมี บำงกลุ่ม บำงฝ่ำย ที่เปิดศึก “บีบ” ขั วอ้ำนำจของ “อุตตม สำวนำยน” รมว.คลัง ในฐำนะหัวหน้ำพรรค จะไม่
อยำก “สงบศึก” ก็ตำมที แต่เมื่อได้ผ่ำนกำรประลองก้ำลังกันไปแล้วในยกแรก ผลที่ออกมำปรำกฎชัดเจนว่ำ ฝ่ำยที่ถูก
บีบ อย่ำงขั วอุตตม ที่พ่วงด้วย “สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รมว.พลังงำน ในฐำนะเลขำธิกำรพรรค ท้ำไม่ส้ำเร็จ ดังนั นหำก
จะเดินหน้ำดึงดันต่อไป มีแต่จะท้ำให้ กลุ่มที่ออกแรงกดดัน ซึ่งน้ำโดย “สุชำติ ชมกลิ่น” ประธำนส.ส.ของพรรค ที่ออก
แรงเขย่ำ ร่วมกับ “วิรัช รัตนเศรษฐ” ประธำนวิปรัฐบำล มีอันต้องตกท่ีนั่งล้ำบำก 
  
 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201203/d82c1d63f38608c7481d360d629724cd5dc71445dc7875cedf25af425c440cf6.jpg?itok=wnOsoi3I
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 ดังนั น ทุกอย่ำงจึงต้องกลับมำอยู่ในควำมสงบ แม้จะยังไม่อยำก “หย่ำศึก” ก็ตำมที ! อย่ำงไรก็ดี คลื่นใต้
น ้ำภำยในพรรคพลังประชำรัฐ นั นยังไม่มีทำงที่ยุติลงง่ำยๆ ตรำบใดที่ “เดิมพัน” คือเก้ำอี รัฐมนตรี ในครม. คือเป้ำหมำย
ใหญ่ส้ำหรับ “แกนน้ำ” ในพรรคที่เคยพลำดหวังกันมำแล้วเมื่อครั งตั งครม. “ประยุทธ์ 2/1” และยิ่งเมื่อคนในพรรคเอง 
มองเห็นแล้วว่ำ “จุดอ่อน” ในกำรท้ำสงครำมสู้กับเชื อไวรัสโควิด ครั งนี  กลับไปอยู่ที่ “ทีมเศรษฐกิจ” ทั งในทำงตรงและ
ทำงอ้อม ทั งกำรสะท้อนผ่ำนผลกำรส้ำรวจควำมเห็น ไปจนถึงปัญหำที่เกิดขึ นมำแล้ว “ซึ่งหน้ำ” เมื่อมีประชำชนบุกไป
ปักหลักกันที่หน้ำกระทรวงกำรคลัง เมื่อไม่ได้รับเงินจำกมำตรกำรเยียวยำมำแล้ว 
 ดังนั นแม้วันนี  “เกมเขย่ำ” จะสงบลง แต่ก็เป็นแค่ “ชั่วครำว” รอจังหวะเปิดปฏิบัติกำรรอบใหม่ที่อำจ
รุนแรงและหนักหน่วงกว่ำ ! 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/201897 
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/201897
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4 ธันวำคม 2563 
'สามมิตร'คิดหนัก ไปต่อ-พอแค่นี้!? 
 

 
  
 ควำมเคลื่อนไหวภำยใน "พรรคพลังประชำรัฐ" ที่ดูเหมือนนิ่งสงบ อำจก ำลังรอเวลำขยับครั้งส ำคัญ เมื่อมี
กระแสข่ำวหนำหูว่ำ เลือกตั้งครั้งหน้ำ บำงกลุ่มบำงก๊วน เตรียมเก็บข้ำวของ ออกไปหำรังใหม่เป็นที่เรียบร้อย 
 ควันหลงกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 1 ธ.ค.2563 ที่ผ่ำนมำ ทุกอย่ำงดูจะเป็นปกติ แต่หำกจับ
สังเกตสีหน้ำสีตำของรัฐมนตรีอุตสำหกรรม “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” หลังเสร็จสิ นกำรประชุมต้องบอกว่ำ ไม่ค่อยสู้ดี ดู
เคร่งเครียดอย่ำงเห็นได้ชัด 
 เป็นไปได้ว่ำกำรประชุม ครม. วันนั น “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ” นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม ให้
ข้อสังเกตถึง “โครงกำรรถเก่ำแลกรถใหม่” ที่เสนอเข้ำที่ประชุม ว่ำ อยำกให้ไปพิจำรณำข้อดี ข้อเสีย ให้รอบด้ำน เพรำะ
ห่วงว่ำจะท้ำให้อุตสำหกรรมรถยนต์เพี ยนไป หำกดูแลเฉพำะรถยนต์รถไฟฟ้ำ รถยนต์ธรรมดำจะท้ำอย่ำงไร เพรำะต้อง
ไม่ลืมว่ำ ในช่วงนี มีมหกรรมรถยนต์ที่แต่ละค่ำยต่ำงหมำยมั่นปั้นมือจะท้ำยอดขำยให้ได้ตำมเป้ำ  แต่มีรำยงำนว่ำ เมื่อมี
ข่ำวเรื่อง “รถเก่ำแลกรถใหม่” เข้ำมำ จึงท้ำให้หลำยคนที่ตั งใจจะซื อรถใหม่ ต้องชะลอดูควำมชัดเจนของโครงกำร จนมี
กำรทิ งใบจองกันจ้ำนวนไม่น้อย นั่นจึงเป็นเหตุผลให้ “สุริยะ” ถอนเรื่องนี ออกไป เท่ำกับว่ำโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับ
รถยนต์ของรัฐบำลที่เข้ำข่ำยโครงกำร “ประชำนิยม” ยังไม่คลอดในช่วงจังหวะนี  ต่ำงจำกสมัย “รัฐบำลยิ่งลักษณ์ ชิน
วัตร” ที่ใช้นโยบำยคืนภำษี “รถคันแรก” จนส่งผลให้บริษัทผลิตชิ นส่วนยักษ์ใหญ่ ของคนตระกูลดังที่มำเล่นกำรเมือง
ด้วยนั น รำยได้เติบโตสูงสุด ในปี2555 ที ่7.5 หมื่นล้ำนบำท มีกำรระบุตัวเลขกำรผลิตในประเทศถึงจ้ำนวน 2.4 ล้ำนคัน 
ทว่ำในทำงกำรเมืองมองได้ว่ำ ควำมไม่สมหวังเที่ยวนี ของ “สุริยะ” อำจเป็นฟำงเส้นสุดท้ำยที่ท้ำให้เขำตัดสินใจจะ
ร่วมงำนกำรเมืองกับ “พล.อ.ประยุทธ์” และ “พลังประชำรัฐ” ต่อหรือไรอย่ำงไร เพรำะ “สุริยะ” พลำดหวังครั งแล้ว
ครั งเล่ำจำกกำรร่วมรัฐบำล ถ้ำยังจ้ำกันได้ "สุริยะ" เคยหวังจะนั่ง "รมว.พลังงำน" ตั งแต่ช่วงฟอร์มรัฐบำลจนผ่ำนมำถึง
กำร "ปรับครม." รอบล่ำสุด หลังกลุ่ม “4 กุมำร” ที่น้ำโดย “สมคิด จำตุศรีพิทักษ์” ต้องพ้นจำกต้ำแหน่ง มีกำรพูดกัน
หนำหูว่ำ ผู้ใหญ่ใน “พลังประชำรัฐ” รับปำก “สุริยะ” อย่ำงดิบดีว่ำจะยก “เก้ำอี พลังงำน” ให้เสียที แต่สุดท้ำย ชื่อ
ของ “สุริยะ” ก็ยังค้ำงเติ่งที ่“กระทรวงอุตฯ” ตำมเดิม ประกอบกับ ก่อนหน้ำนี  มีกระแสข่ำวหนำหูเกิดขึ นภำยใน “พลัง
ประชำรัฐ” ว่ำ แกนน้ำกลุ่มส้ำคัญเตรียมจะเก็บข้ำวของ ย้ำยส้ำมะโนครัวไปหำบ้ำนใหม่ปักหลัก เมื่อกำรเลือกตั งครั ง
ต่อไปมำถึง 
 หรือกลุ่มส้ำคัญที่ว่ำจะคือ “กลุ่มสำมมิตร” ที่น้ำโดย “สุริยะ” ซึ่งพลำดหวังครั งแล้วครั งเล่ำกับกำรอยู่ร่วม
ชำยคำกับ “บิ๊ก ป.” 
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 โดยในที่ประชุม ครม. วันนั น ซึ่งเป็นวันก่อนที่ “ศำลรัฐธรรมนูญ” จะวินิจฉัยกรณี “พล.อ.ประยุทธ์” อยู่
บ้ำนหลวง “พล.อ.ประยุทธ์” ก็ได้พูดกลำงวงประชุมแบบทีเล่นทีจริงว่ำ “พรุ่งนี ใครจะอยู่กับผมบ้ำง หรือใครจะทิ งผม
วันนี ก็เอำ” ถือเป็นกำรส่งสัญญำณบำงอย่ำงถึง “นักกำรเมือง” ที่ร่วมรัฐบำล โดยเฉพำะบำงกลุ่มใน “พลังประชำ
รั ฐ” ที่  “พล .อ .ประยุทธ์” อำจรู้ ค ว ำมคิ ดควำม เคลื่ อน ไหวมำ โดยตลอด  และ เมื่ อผลตั ดสิ นของ  “ศำล
รัฐธรรมนูญ” คดี “บ้ำนหลวง” ออกมำ 9 ต่อ 0 ว่ำ “บิ๊กตู่” ไม่ผิด อำจท้ำให้บำงกลุ่มใน “พลังประชำรัฐ” ต้องทบทวน
อนำคตตัวเองอีกครั งหรือไม่ ว่ำควรจะอยู่หรือไป หรือจะเลือกอยู่กับใคร 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910979 
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