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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 8 ธันวาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ กกต. เปิดยอดเงินบริจาคเข้า 12 พรรคการเมือง 8 
2 มติชนออนไลน์ เปิดยอดบริจาค พรรคเดือน ต.ค. ภูมิใจไทย 4.6 ล้าน ‘ปชป.-ก้าวไกล-เสรีรีวม

ไทย’ แตะล้าน 
9 

3 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต. เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมือง ต.ค. 63 10 

4 สยามรัฐออนไลน์ กกต.เปิดยอดเงินบริจาค "ภูมิใจไทย"สูงสุด "ปชป.-ก้าวไกล-เสรีรวมไทย"  

ไม่น้อยหน้าแตะล้าน 

11 

5 แนวหน้าออนไลน์ กกต.เปิดยอดเงินบริจาค 12 พรรคการเมือง-ภูมิใจไทยสูงสุด 4.6 ล้านบาท 12 

6 แนวหน้าออนไลน์ ปทุมธานี'ติวเข้มคณะกรรมการ-จนท.ประจ าหน่วยเลือกตั้ง อบจ. 13 

7 มติชนออนไลน์ กกต.ขอเชิญชวนคนไทยใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ. 

20 ธ.ค.นี้ 

15 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ ศึกเลือกตั้งนายก อบจ.อ านาจเจริญ ชูนโยบาย ไร้แจกเงิน 16 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ ตูบแสนรู้ช่วยผู้สมัครส.อบจ. พาหาเสียงทุกหลังคาเรือน 18 
3 บ้านเมืองออนไลน์ อดีตนายกวิสุทธิ์เปิดแคมเปญ ทีมดี นโยบายดี มุ่งมั่นพัฒนาพัทลุง 19 

4 ข่าวสดออนไลน์ "ธนาธร"ลุยแม่กลอง ช่วย"อานุภาพ"หาเสียง มั่นใจชาวสมุทรสงคราม 

เลือกนั่งนายก อบจ. 

21 

5 INN ออนไลน์ เลือกตั้ง อบจ.ขอนแก่น หาเสียงคึกคัก 23 

6 Nation TVออนไลน์  เลือกตั้ง อบจ.โคราชเริ่มได้กลิ่นซื้อเสียงกันแล้ว 24 

7 บ้านเมืองออนไลน์ “ปธ.ชอบ” ผู้สมัคร ส.อบจ.ขอนแก่นเดือด! ถูกมือดีท าลายป้ายหาเสียง 26 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วุฒิสภาไทยเตือน ส.ว.สหรัฐฯห้ามยุ่งการเมืองในประเทศ อาจกระทบ

สัมพันธ์ 200 ปี 

28 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ มุ่งเน้นการท่องเที่ยว 30 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ 'มุขตาร์' น าทีมฝ่าสายฝนลุยขอเสียงในตลาด 31 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ จับตาศึกชิงนายก อบจ.นครนายก 'สิทธิชัย-จักรพันธ์-สมจิตต์-สุรชัย-มารุต-
บันเทิง' พร้อมสู้ 

32 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ ลดต้นทุนการเกษตร-หาตลาดรองรับ 34 
5 คมชัดลึกออนไลน์ น้ าด าเดือด ศึก 2 ตระกูล แดงชนหลากสี 36 
6 คมชัดลึกออนไลน์ มังกรสี่แคว ส.จันทะพิงค์ ฝ่าคลื่นก้าวหน้า 38 
7 ข่าวสดออนไลน์ บทบรรณาธิการ : ไม่ร่วมสมานฉันท ์ 40 
8 สยามรัฐออนไลน์ “ธนาธร” กับเดิมพันสนาม อบจ. 42 
9 MGR ออนไลน์ ก่อนเลือก อบจ.ท า พท.ร้าว แต่หลังเลือกตั้งยิ่งเละ !? 44 
10 ข่าวสดออนไลน์ เลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.ความหวังที่เหลืออยู่ กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ 46 
11 แนวหน้าออนไลน์ สกู๊ปพิเศษ : ศึกเลือกตั้งนายก อบจ.บุรีรัมย์ ฟันธง ‘ภูษิต’ น า 

‘เพ่ือนเนวิน’ เข้าวิน 
47 

12 แนวหน้าออนไลน์ เปิดวิสัยทัศน์ค าต่อค า 2 ตัวเต็งนายก อบจ.กาญจน์ 'เสี่ยสรรค์'เบอร์ 2 
'หมอหนุ่ย'เบอร์ 1 

50 

13 คมชัดลึกออนไลน์ โหน อบจ.'หน่อย' ปูทาง สร้างพรรคใหม่ 54 
14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ทักษิณ-เพ่ือไทย ' ประกาศสู้ เลือกตั้ง ‘เชียงใหม่’ ศึกแห่งศักดิ์ศรี 

แพ้ไม่ได้   
56 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์สันทัด  
ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และนายฐิติเชฏฐ์ 
นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และผู้บริหาร พนักงาน 
เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา  
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ วังศโุขทัย  
 
 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวันประสูติ 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
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น
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วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานในพิธีเปิด 
การอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชั่นใหม่ รุ่นที่ 4 โดยมี พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมรับการอบรม ระว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีเปดิ 

การอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชั่นใหม่ รุ่นที่ 4 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีการประชุมคณะท างานศึกษาแนวทางในการเข้า
รับการบริการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างประจ าของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายสมยศ อักษร ผู้ตรวจการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของส านั ก งานคณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง  เข้ าร่ วมประชุม  ณ ห้องประชุม  701  ชั้ น  7  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะท างานศึกษาแนวทางในการเข้ารับการบริการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

ของพนักงานและลูกจ้างประจ าของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ครั้งที่ 2/2563 
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ข่าวอ้างอิง 
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7 ธ.ค. 2563-14:46 น. 

กกต. เปิดยอดเงินบริจาคเข้า 12 พรรคการเมือง  
 

 
 

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่ข้อมูลการบริจาคเงินแก่พรรค
การเมือง ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ประจ าเดือน ต.ค.2563 โดยมีพรรคการเมืองได้ที่รับเงินบริจาค 12 พรรค พรรคที่
ได้รับเงินบริจาคสูงสุดคือ พรรคภูมิใจไทย รวมเงินบริจาค 4,610,000 บาท รองลงมาคือ พรรคประชาธิปัตย์ รวมเงิน
บริจาค 3,218,000 บาท พรรคก้าวไกล รวมเงินบริจาค 2,517,000 บาท 

พรรคเสรีรวมไทย รวมเงินบริจาค 1,180,000 บาท พรรคประชากรไทย รวมเงินบริจาค 318,000 บาท พรรค
ราชสีห์ไทยดี (พลังไทยดี) รับบริจาคประโยชน์อ่ืนใดรวม 100,000 บาท พรรครวมพลังประชาชาติไทย รวมเงินบริจาค 
65,000 บาท พรรคกล้า รับบริจาคประโยชน์อื่นใดรวม 60,214 บาท 

พรรคประชาชาติ รวมเงินบริจาค 50,000 บาท พรรคภราดรภาพ รับบริจาคประโยชน์อ่ืนใดรวม 30,000 บาท 
พรรคไทยรักราษฎร์ (รวมใจไทย) รับบริจาคประโยชน์อื่นใดรวม 30,000 บาท และพรรครักษ์ธรรม รับบริจาคประโยชน์
อ่ืนใดรวม 21,000 บาท ตามล าดับ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5481288 
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5481288
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84.jpg
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วันที่ 7 ธันวาคม 2563 - 15:01 น. 

เปิดยอดบริจาค พรรคเดือน ต.ค. ภูมิใจไทย 4.6 ล้าน ‘ปชป.-ก้าวไกล-เสรีรีวมไทย’ แตะ
ล้าน 
 

 
 
เปิดยอดบริจาค พรรคเดือนต.ค. ภูมิใจไทย 4.6 ล้าน ‘ปชป.-ก้าวไกล-เสรีรีวมไทย’ แตะล้าน 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่ข้อมูลการบริจาคเงินแก่พรรค
การเมือง ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ประจ าเดือนตุลาคม 2563 โดยมีพรรคการเมืองได้ที่รับเงินบริจาค 12 พรรค ทั้งนี้ 
พรรคที่ได้รับเงินบริจาคสูงสุดคือ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) รวมเงินบริจาค 4,610,000 บาท รองลงมาคือ พรรค
ประชาธิปัตย์ (ปชป.) รวมเงินบริจาค 3,218,000 บาท พรรคก้าวไกล รวมเงินบริจาค 2,517,000 บาท พรรคเสรีรวม
ไทย รวมเงินบริจาค 1,180,000 บาท พรรคประชากรไทย รวมเงินบริจาค 318,000 บาท พรรคราชสีห์ไทยดี(พลังไทย
ดี) รับบริจาคประโยชน์อื่นใดรวม 100,000 บาท พรรครวมพลังประชาชาติไทย รวมเงินบริจาค 65,000 บาท พรรคกล้า 
รับบริจาคประโยชน์อ่ืนใดรวม 60,214 บาท พรรคประชาชาติ รวมเงินบริจาค 50,000 บาท พรรคภราดรภาพ รับ
บริจาคประโยชน์อื่นใดรวม 30,000 บาท พรรคไทยรักราษฎร์ (รวมใจไทย) รับบริจาคประโยชน์อื่นใดรวม 30,000 บาท 
และพรรครักษ์ธรรม รับบริจาคประโยชน์อื่นใดรวม 21,000 บาท ตามล าดับ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2475957 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2475957
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84.jpg
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07/12/2563 15:48 

กกต. เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมือง ต.ค. 63 
 

 
 

กกต. 7 ธ.ค.-กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมือง เดือนตุลาคม 2563 มีพรรคการเมืองได้รับเงินบริจาค 12 
พรรค “พรรคภูมิใจไทย” บริจาคสูงสุด 4.6 ล้านบาท , ปชป.-ก้าวไกล-เสรีรวมไทย ยอดบริจาคหลักล้าน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (7 ธ.ค.) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ข้อมูลการบริจาคเงิน
แก่พรรคการเมือง ตั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไป ประจ าเดือนตุลาคม 2563 โดยมีพรรคการเมืองได้ที่รับเงินบริจาค 12 พรรค  

พ ร ร ค ที่ ไ ด้ รั บ เ งิ น บ ริ จ า ค สู ง สุ ด  คื อ  พ ร ร ค ภู มิ ใ จ ไ ท ย  ร ว ม เ งิ น บ ริ จ า ค  4,610,000 บ า ท 
รองลงมา คือ พรรคประชาธิปัตย์ รวมเงินบริจาค 3,218,000 บาท , พรรคก้าวไกล รวมเงินบริจาค 2,517,000 บาท , 
พรรคเสรีรวมไทย รวมเงินบริจาค 1,180,000 บาท , พรรคประชากรไทย รวมเงินบริจาค 318,000 บาท , พรรคราชสีห์
ไทยดี(พลังไทยดี) รับบริจาคประโยชน์อื่นใดรวม 100,000 บาท , พรรครวมพลังประชาชาติไทย รวมเงินบริจาค 65,000 
บาท , พรรคกล้า รับบริจาคประโยชน์อ่ืนใดรวม 60,214 บาท , พรรคประชาชาติ รวมเงินบริจาค 50,000 บาท , พรรค
ภราดรภาพ รับบริจาคประโยชน์อ่ืนใดรวม 30,000 บาท , พรรคไทยรักราษฎร์ (รวมใจไทย) รับบริจาคประโยชน์อ่ืนใด
รวม 30,000 บาท และพรรครักษ์ธรรม รับบริจาคประโยชน์อื่นใดรวม 21,000 บาท.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-596664 
 
  

https://tna.mcot.net/politics-596664
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7 ธันวาคม 2563 16:49 น.    

กกต.เปิดยอดเงินบริจาค "ภูมิใจไทย"สูงสุด "ปชป.-ก้าวไกล-เสรีรวมไทย" ไม่น้อยหน้า  
แตะล้าน 
 

 
 

วันที่7 ธ.ค.63 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่ข้อมูลการบริจาคเงินแก่พรรคการเมือง 
ตั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไป ประจ าเดือนตุลาคม 2563 โดยมีพรรคการเมืองได้ที่รับเงินบริจาค 12 พรรค 

ทั้งนี้ พรรคที่ได้รับเงินบริจาคสูงสุดคือ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) รวมเงินบริจาค 4,610,000 บาท รองลงมาคือ 
พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รวมเงินบริจาค 3,218,000 บาท พรรคก้าวไกล รวมเงินบริจาค 2,517,000 บาท พรรคเสรี
รวมไทย รวมเงินบริจาค 1,180,000 บาท พรรคประชากรไทย รวมเงินบริจาค 318,000 บาท พรรคราชสีห์ไทยดี(พลัง
ไทยดี) รับบริจาคประโยชน์อื่นใดรวม 100,000 บาท 

พรรครวมพลังประชาชาติไทย รวมเงินบริจาค 65,000 บาท พรรคกล้า รับบริจาคประโยชน์อ่ืนใดรวม 60,214 
บาท พรรคประชาชาติ รวมเงินบริจาค 50,000 บาท พรรคภราดรภาพ รับบริจาคประโยชน์อ่ืนใดรวม 30,000 บาท 
พรรคไทยรักราษฎร์ (รวมใจไทย) รับบริจาคประโยชน์อื่นใดรวม 30,000 บาท และพรรครักษ์ธรรม รับบริจาคประโยชน์
อ่ืนใดรวม 21,000 บาท ตามล าดับ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/202738 
 
  

https://siamrath.co.th/n/202738
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201207/682506834e323ba858d00085b62b9d204d2f28896398dc9e647294c941d33fe6.jpg?itok=tKqklRGl
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วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 20.08 น. 

กกต.เปิดยอดเงินบริจาค 12 พรรคการเมือง-ภูมิใจไทยสูงสุด 4.6 ล้านบาท 
 

 
 

กกต.เปิดยอดเงินบริจาคจ านวน 12 พรรคการเมือง เดือนตุลาฯ 3 เผย"ภูมิใจไทย” สูงสุด 4.6 ล้านบาท ส่วน
ปชป.-ก้าวไกล-เสรีรวมไทย ได้หลักล้าน 

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ข้อมูลการบริจาคเงินแก่พรรค
การเมือง ตั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไป ประจ าเดือนตุลาคม 2563 โดยมีพรรคการเมืองได้ที่รับเงินบริจาค 12 พรรค 

ทั้งนี้ พรรคที่ได้รับเงินบริจาคสูงสุด คือ พรรคภูมิใจไทย รวมเงินบริจาค 4,610,000 บาท รองลงมา คือ พรรค
ประชาธิปัตย์ รวมเงินบริจาค 3,218,000 บาท , พรรคก้าวไกล รวมเงินบริจาค 2,517,000 บาท , พรรคเสรีรวมไทย 
รวมเงินบริจาค 1,180,000 บาท , พรรคประชากรไทย รวมเงินบริจาค 318,000 บาท , พรรคราชสีห์ไทยดี(พลังไทยดี) 
รับบริจาคประโยชน์อื่นใดรวม 100,000 บาท , พรรครวมพลังประชาชาติไทย รวมเงินบริจาค 65,000 บาท , พรรคกล้า 
รับบริจาคประโยชน์อ่ืนใดรวม 60,214 บาท , พรรคประชาชาติ รวมเงินบริจาค 50,000 บาท , พรรคภราดรภาพ รับ
บริจาคประโยชน์อ่ืนใดรวม 30,000 บาท , พรรคไทยรักราษฎร์ (รวมใจไทย) รับบริจาคประโยชน์อ่ืนใดรวม 30,000 
บาท และพรรครักษ์ธรรม รับบริจาคประโยชน์อื่นใดรวม 21,000 บาท 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/537052 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000125397 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/459472 
 
 
 

 

 

https://www.naewna.com/politic/537052
https://mgronline.com/politics/detail/9630000125397
https://www.thansettakij.com/content/politics/459472
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วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 12.11 น. 

ปทุมธาน'ีติวเข้มคณะกรรมการ-จนท.ประจ าหน่วยเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่อาคารหอประชุมที่ว่าการอ าเภอเมืองปทุมธานี ต าบลบางปรอก 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายก าจัด คงหนู ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ได้ตรวจเยี่ยมการอบรม
คณะกรรมการหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอกภัยประจ าที่เลือกตั้ง ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 ประจ าอ าเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 3,163 คน จ านวน 6 วัน ระหว่างวันที่ 7 - 16 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ได้จัดอบรมคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้ง
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอกภัยประจ าที่เลือกตั้ง โดยมี 1.นายประจักษ์ เปรมจิตต์ 2.นายวันดี จอดนอก 3.นายจักรี 
ชนะดี เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ โดยมีการชี้แจงแนวปฏิบัติและข้อปฏิบัติให้กับเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง รับฟังและน าไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ว่าที่ร้อยตรี บุญส่ง เนียมหมวด อนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ปลัดอ าเภอ
เมืองปทุมธานี) กล่าวว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การด าเนินการตามวิถีใหม่  New Normal โดยได้มีการ
แนะน าเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย ต้องปฏิบัติตามกฎของกรมอนามัยในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 อาทิ การท า
ความสะอาดปากกาที่ใช้ลงคะแนน การท าความสะอาดโต๊ะลงคะแนน  รวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยในการเข้าคูหา
เลือกตั้งด้วย ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยและห่างไกลจากโรคโควิด 19 ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้หน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง คือการอ านวยความสะดวก ตรวจสอบบัญชีราชชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
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รวมถึงควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจและประธานหน่วยเลือกตั้ง

รวมถึงต้องปฏิบัติตัวให้เป็นกลางและปฏิบัติตามกฎของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อย่างเคร่งครัด ส าหรับ
จังหวัดปทุมธานี แบ่งเป็น 7 อ าเภอ มีจ าหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,540 หน่วยเลือกตั้ง มีประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน
ทั้งสิ้น 891,937 คน ซึ่งการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะเปิดให้ลงคะแนนในวันที่ 20 
ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/537149 
 
  

https://www.naewna.com/politic/537149
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วันที่ 8 ธันวาคม 2563 - 10:09 น. 

กกต.ขอเชิญชวนคนไทยใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิก อบจ. 20 ธ.ค.นี้ 
 

 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ขอเชิญชวนคนไทยใช้สิทธิเลือกตั้ง นำยก อบจ. และ  สมำชิก อบจ. 

ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 จะมีการจัดการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่ 
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียง เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น โดยร่วมกันสรร
หาตัวแทนที่ดี มีความสามารถเพ่ือเข้ามาแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของท่านได้อย่างตรงจุด 
เพ่ือไม่ให้พลาดทุกข่าวสารการเลือกตั้งท้องถิ่น ท่านสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ จากช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นดังกล่าวของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดังนี้ 

1. เว็บไซต์ www.ect.go.th 
2. แฟนเพจ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
3. Twitter “ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” 
4. YouTube ช่อง ECT Thailand 
5. Line Official Account “ECT THAILAND” 
6. Instagram “@ectthailand” 
7. สายด่วน 1444 
8. โทรศัพท์ 02141 8888 

หรือที่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทุกจังหวัด 
หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น   เช่น รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การตรวจสอบหน่วย
เลือกตั้ง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ฯลฯ ได้บนโทรศัพท์มือถือ ผ่านแอปพลิเคชัน SMART VOTE ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ 
iOS และ Android 
เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2476819 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2476819
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/cats-19.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

16 

 

 
 
 

วันจันทร์ ที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 13.22 น. 

ศึกเลือกตั้งนายก อบจ.อ านาจเจริญ ชูนโยบาย ไร้แจกเงิน 
 

 
 
เข้าสู่โค้งสุดท้าย ศึกเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ( นายก อบจ.) แทนต าแหน่งที่ว่าง 1 

ต าแหน่ง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ(ส.อบจ.) เลือกได้ จ านวน 24 คน นับเป็นเวลา 1 
เดือนเศษ ซ่ึง ผู้สมัคร นายก อบจ.อ านาจเจริญ จ านวน 5 คน และ ส.อบจ.อ านาจเจริญ จ านวน 105 คน รวม 110 
คน ต่างลงพื้นที่หาเสียง พบปะ พี่ น้อง ประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง กันถ้วนหน้า   

ซึ่ง ผู้สมัครส่วนใหญ่จะแนะน านโยบาย ชูนโยบาย ที่ส าคัญ เป็นประโยชน์แก่ พ่ี น้อง ประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
ได้ทราบ และเสนอตัวอาสาเข้าไปรับใช้ในนาม นายก อบจ.อ านาจเจริญ และ ส.อบจ.อ านาจเจริญ เพ่ือท าตามนโยบายที่
หาเสียงไว้ให้เห็นเป็นรูปธรรม ส าเร็จทันที ประมาณนั้น  

ผู้สมัคร นายก อบจ.อ านาจเจริญ และ ส.อบจ.อ านาจเจริญ ได้ลงพ้ืนที่หาเสียงผ่านไปกว่า 1 เดือนเศษ ต่างก็
ประเมินสถานการณ์ ปรับกลยุทธ์ และยุทธวิธี การหาเสียงให้เข้าถึง และอยู่ในใจประชาชน ให้ได้และเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ 
เพ่ือเป้าหมาย คือ ต าแหน่ง นายก อบจ.อ านาจเจริญ และส.อบจ.อ านาจเจริญ สมใจ ที่ผ่านมา บางคน ใช้ตัวช่วยหา
เสียงหวังโกยคะแนนเสียงชนะท่วมท้น อย่าง นายชัยศรี กีฬา ผู้สมัคร นายก อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 4 ลงในนาม 
คณะก้าวหน้า เชิญ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ไปช่วยหาเสียง ลงพื้นที่ อ.เสนางคนิคม  อ.ปทุมราช
วงศา และ อ.หัวตะพาน โดยเฉพาะที่ อ.หัวตะพาน มีประชาชนออกมาต่อต้าน ในพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมต่อสถาบัน
กษัตริย์ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ผ่านมา   

ต่อมา นายปิยะบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ลงพ้ืนที่ อ.เมืองอ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ อ.ปทุม
ราชวงศา และชานุมาน  ช่วยหาเสียงให้แก่ นายชัยศรี กีฬา ผู้สมัคร นายก อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 4 โดยมีมีแฟน
คลับ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ไร้คนต่อต้าน 

ส าหรับคณะก้าวหน้า ใช้สโลแกนหาเสียงที่ว่า “คณะก้าวหน้าเปลี่ยนประเทศไทย เริ่มได้ที่ จ.อ านาจเจริญ” 
เลือกผู้สมัครคณะก้าวหน้า เพราะเราพร้อม จากประสบการณ์ท างานและอุดมการณ์อดีตพรรคอนาคตใหม่ คณะ
ก้าวหน้าออกแบบนโยบายในแต่ละพ้ืนที่ ด้วยหลัก “ 3 จริง” พ้ืนที่จริง พ่ีน้องประชาชนจริง สถานการณ์จริง รับฟัง
ปัญหา และ เคารพเสียงประชาชน เจ้าของพ้ืนที่ ที่แท้จริง 
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ส าหรับ นายสว่าง นาคพันธ์ ผู้สมัคร นายก อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 1 กลุ่มประชาธิปไตยอ านาจเจริญ 
อดีต รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เน้น หาเสียงกับผู้สูงอายุ และผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้งทุกกลุ่มเป้าหมาย ลงพ้ืนที่หาเสียงแบบเท้าติดดิน พบปะประชาชนถึงหัวบันไดบ้ าน เพ่ืออาสาเข้าไปรับใช้
เป็นปากเป็นเสียงแทนในสภาท้องถิ่น ต าแหน่ง นายก อบจ.อ านาจเจริญ ด้วยนโยบายที่ว่า ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ถนน ไฟฟ้า ประปา ฝาย สะพานฯและก าจัดขยะมูลฝอย ส่งเสริมการกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย อาชีพ รายได้ ให้ทั่วถึงเป็นธรรม ส่งเสริมสวัสดิการบุคคล ป่วย พิการ ชรา ด้อยโอกาส ไร้
ความสามารถ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความสามัคคี การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีเป้าหมาย พัฒนาอ านาจเจริญ 3 
ดี คือ คนดี เศรษฐกิจดี บ้านเมืองดี   

ส่วน นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี ผู้สมัครนายก อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 2 กลุ่มพลังอ านาจเจริญ ลงเล่น
การเมืองท้องถิ่นมากว่า 20 ปี ประสบการณ์เพียบ พร้อม เสนอ ผู้สมัคร ส.อบจ.อ านาจเจริญ จ านวน 24 คน เพ่ือเป็น
ตัวแทนเข้าไปนั่งในสภา คู่กับ นายก อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 2  เดินหาเสียงพบปะ ประชาชน อย่างต่อเนื่อง ใช้
สโลแกน “สุจริต โปร่งใส หัวใจเพ่ือประชาชน  “ หาเสียง ชูนโยบาย แก้เจ็บ แก้แล้ง แก้จน น้ าแก้จน ประชาชนหมดหนี้ 
มีจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี มีน้ า ท านา ท าไร่ น้ าแก้จน ประชาหมดหนี้ รู้ปัญหา กล้าแก้ไข เพ่ืออนาคตใหม่อ านาจเจริญ 

นอกจากนี้ กลุ่มภูมิใจไทอ านาจ ส่ง น.ส.วันเพ็ญ ตั้งสกุล ลงสมัคร นายก อบจ.อ านาจเจริญ ได้หมายเลข 3  เธอ
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บุตรสาวนักธุรกิจดังในตัวเมืองอ านาจเจริญ ท างานช่วยเหลือสังคมมาเป็นเวลาหลายปี 
ที่โดดเด่นเข้าตาประชาชนมากที่สุด คือ การจัดท ารถปันสุข ตระเวนแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้ข้าวปลาอาหารฟรี แก่ผู้สบ
ภัยโควิด 19 ที่ผ่านมา พร้อมเสนอ ส.อบจ.อ านาจเจริญ 24 คน อาสาเข้าไปนั่งในสภาท้องถิ่น เพ่ือท าตามนโยบายที่ว่า 3 
เร่ง 3 พัฒนา 3 เป้าหมาย เช่น 3 เร่ง เร่ง สร้างงานสร้างรายได้ เร่ง ช่วยเหลือพ่ีน้องที่ขาดแคลน ยากจน ด้อยโอกาส เร่ง 
แก้ไข ซ่อมแซม ถนน สะพาน แหล่งน้ า โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ 3 พัฒนา พัฒนา คน พัฒนา สังคมและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนา การบริหารจัดการและประสานงาน 3 เป้าหมาย ให้อ านาจเจริญ เป็นเมืองครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
ประชาชนมีความสุข ให้คนอ านาจเจริญ มีสุขภาพดี  การศึกษาดี และรายได้ดี ให้อ านาจเจริญ อุดมสมบูรณ์ เป็นเมือง
เกษตรอินทรีย์ เมืองสมุนไพร และการมีวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

และที่นิ่งเงียบมากที่สุด คือ นายพนม ประเสริฐศรี ผู้สมัคร นายก อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 5 นับจากที่ 
คณะกรรมการ การเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ประกาศรับสมัคร นายก อบจ.อ านาจเจริญ 
ทั้ง 5 คน หรือ รับรองคุณสมบัติครบถ้วนทั้งหมด ผู้สมัคร นายก อบจ.อ านาจเจริญ หมายเลข 5 ไม่พบการเคลื่อนไหว 
หาเสียงแต่อย่างใด   

ส่วน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ ได้มีการลงพ้ืนที่ให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่าง
ต่อเนื่อง และในวันที่ 16 ธ.ค.63 ก าหนดให้มีการเดินรณรงค์ การเลือกตั้ง เพ่ือปลุกจิตส าสึกให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 มากที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/214989 
 
 

https://www.banmuang.co.th/news/region/214989
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จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 15.43 น. 

ตูบแสนรู้ช่วยผู้สมัครส.อบจ. พาหาเสียงทุกหลังคาเรือน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "เจ้าปุย" สุนัขพันธุ์บางแก้ว สายพันธุ์ผสม อายุ 9 ปี วิ่งช่วยพาหาเสียงให้ 
นายกลยุทธ ก  ารามัญ หรือ อาจารย์เคน ผู้สมัคร ส.อบจ.ราชบุรี เบอร์ 4 เขต 3 อ.เมืองราชบุรี โดยที่ เจ้าปุย ไม่รู้จักมัก
คุ้นกับผู้สมัคร ส.อบจ.รายนี้ ซึ่งเป็นการมาลงพ้ืนที่หาเสียงครั้งแรกในพ้ืนที่ หมู่ 7 ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี แต่เจ้าปุย
กลับเดินน าหน้าผู้สมัครรายนี้ พาเข้าตามบ้านเรือนชาวบ้านทุกหลังคาเรือนรอบหมู่บ้าน เหมือนเป็นการพาไปแนะน าตัว 
พร้อมคอยระวังสุนัขตัวอ่ืนไม่ให้เข้ามาใกล้ผู้สมัครรายนี้ในช่วงลงพ้ืนที่หาเสียงอีกด้วย ท าให้เจ้าของและชาวบ้าน
ประหลาดใจเป็นอย่างมาก 

นางบุญเรือน ทุยประสิทธิ์ อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25 หมู่ 1 ต.เขาแร้ง เจ้าของเจ้าปุย กล่าวว่า เป็นเรื่องที่
แปลกมาก เจ้าปุย ไม่เคยเป็นแบบนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้สมัคร ส.อบจ. มาหาเสียงในหมู่บ้านหลายราย แต่เจ้าปุย ไม่เคย
สนใจ แต่ผู้สมัครเบอร์ 4 คนนี้ หลังแจกใบแนะน าตัวให้ตนเสร็จ เขาก็เรียกเจ้าปุย มันก็พาผู้สมัครรายนี้เดินหาเสียงรอบ
หมู่บ้านเลย ทั้งๆ ที่เจ้าปุย กับผู้สมัครเบอร์ 4 ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แถมเจ้าปุย ยังคอยระวังภัยระวังหมาตัวอ่ืนให้
ผู้สมัครรายนี้อีกด้วย คนอ่ืนมาไม่ตามไม่ไป มีแค่เบอร์ 4 คนเดียวที่เจ้าปุยตาม พอถึงเวลาผู้สมัครเบอร์ 4 จะกลับ เจ้าปุย
จะมองตาม ไม่รู้ไปสนิทกันตอนไหน เพราะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ส่วนความฉลาดของเจ้าปุย เป็นสุนัขเหมือนฟังภาษา
คนรู้เรื่อง สั่งให้อยู่เฝ้าบ้านก็อยู่เฝ้า พอมีคนแปลกหน้าเข้าบ้านจะเดินตามตลอด และจะหวงของมากแต่ไม่เคยกัดใคร 

ขณะที่ นายกลยุทธ กล่าวว่า ตนมาลงพ้ืนที่หาเสียงละแวกหมู่บ้านครั้งแรก จะมีน้องหมาชื่อ เจ้าปุย ได้วิ่งเข้า
มาแล้วกระดิกหางให้ ตอนแรกคิดว่าคงเป็นนิสัยของหมาธรรมดาไม่มีอะไร สักพักเห็นเขาเดินตามแล้วเริ่มเดินน าเราไป 
พาเข้าแต่ละบ้าน ซึ่งมาลงพ้ืนที่หาเสียงครั้งแรก ตนยังไม่รู้เลยว่า ตรงไหนมีบ้านคนบ้าง มีเจ้าปุยนี่แหละ ที่พาเดินจน
ครบทุกบ้าน ส าหรับเสียงตอบรับประชาชนในพื้นที่ถือว่าดีมาก เพราะตนเป็นผู้สมัครอิสระ แล้วประชาชนเขาชอบที่จะ
ให้มีผู้สมัคร มาลงพ้ืนที่มารับฟังปัญหา พูดคุยถึงนโยบาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไม่ใช่มาแจกใบปลิวแล้วก็ไป. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/811452 
  

https://www.dailynews.co.th/regional/811452
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วันจันทร์ ที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 19.04 น. 
อดีตนายกวิสุทธิ์เปิดแคมเปญ ทีมดี นโยบายดี มุ่งมั่นพัฒนาพัทลุง 
 

 
 

ผู้สื่อข่าวจังหวัดพัทลุง รายงานว่า เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 7 ธ.ค.นี้ ที่ห้องปะชุมใหญ่โรงแรมชัยคณาธานี อ.
เมืองพัทลุง นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร อดีตนายก อบจ.พัทลุง หัวหน้าทีม พลังพัทลุง ซึ่งเป็นผู้สมัครนายก อบจ.พัทลุง 
หมายเลข 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทีมพลังพัทลุง ผู้สมัครสมาชิก อบจ.พัทลุงทั้ง 30 เขต ในนามทีมพลังพัทลุง 
และคณะท างานของกลุ่มฯ ที่มีทั้งอดีตข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัด ตัวแทนศิลปินหนังตะลุง มโนราห์ที่มีชื่อเสียง และผู้น า
ศาสนามอิสลาม จ านวน 17 คน ได้จัดกิจกรรมเปิดแคมเปญ ทีมดี นโยบายดี มุ่งม่ันพัฒนาพัทลุง โดยมีบรรดาหัวคะแนน
คนส าคัญของ 11 อ าเภอเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คน อย่างไรก็ตามในส่วนของการเดินหน้าหาเสียงของนายวิสุทธิ์
ฯ และสมาชิก อบจ.พัทลุงนั้น ได้น าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการหาเสียง การปราศรัยหาเสียงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ล่าสุดในการปราศรัยตามอ าเภอต่างๆนั้นจะมีการถ่ายทอดสดการปราศรัยและภาพไปยังชุมชนต่างๆของแต่ละอ าเภอ
ผ่านจอวีดีทัศน์ โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ของกลุ่มฯ จ านวน 40 คัน โดยไม่ต้องเชิญคนเข้ามารับฟังการปราศรัยเป็น
จ านวนมากเหมือนการเลือกตั้งต่างๆท่ีผ่านมา 

ทางด้านนายวิสุทธิ์ฯ ได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า พลังพัทลุง เป็นทีมการเมืองระดับท้องถิ่นที่กลุ่มคนหลากหลายจาก
ทุกภาคส่วนมารวมกันคิด อ่าน ท างานทางการเมือง เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา สร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาขน โดยยึด
หลัก คิดด้วยกัน ท าด้วยกัน เพ่ือมุ่งสร้างพัทลุงสู่เมืองกีฬา เมืองการศึกษา เมืองศิลปวัฒนธรรม เมืองท่องเที่ยว เมืองสี
เขียว เมืองปลอดภัย เมืองทันสมัย สู่เป้าหมายการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่อย่างมีความสุขของพ่ีน้องประชาชน มั่นใจ
ว่านโยบาย ก้าวไปด้วยกันกับ 9 นโยบาย มุ่งม่ันพัฒนาพัทลุง ในครั้งนี้ และผลงานของกลุ่มในด้านต่างๆ ในรอบ 8 ปีเศษ
ที่ผ่านมา จะได้รับคะแนนเสียงจากพ่ีน้องประชาชนอย่างแน่นอน 

ส าหรับตนนั้นหากได้รับเลือกตั้งเข้ามาด ารงต าแหน่งนายก อบจ.พัทลุงเป็นสมัยที่ 2 ในครั้งนี้ ในครั้งต่อไปตน
ก็จะยุติบทบาททางการเมืองแน่นอน โดยจะเปิดโอกาสให้ตัวแทนของกลุ่มฯคนหนึ่งคนใดขึ้นมาเป็นผู้สมัครนายก อบจ.
พัทลุง ในนามของกลุ่มในครั้งต่อไป 
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ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการหาเสียงเลือกตั้งของนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร ผู้สมัครเบอร์ 2 นั้น ช่วงที่ผ่านมาถูกคู่แข่ง
ทางการเมืองที่มีอดีต ส.ส.จากพรรคการเมืองใหญ่ และอดีตนายก อบจ.คนดังของจังหวัดพัทลุง ให้การสนับสนุน ขึ้น
เวทีปราศรัยช่วยหาเสียง และกล่าวโจมตีอย่างรุแรง ท าให้กลุ่มการเมือง ผู้น าศาสนาอิสลาม กลุ่มศิลปินหนังตะลุง
มโนราห์คณะดังๆ ในจังหวัดและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาบางโรงเรียน ประกาศตัวเปิดหน้าลงที่ช่วยหาเสียง
สนับสนุนนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร ผู้สมัครนายก อบจ. เบอร์ 2 อย่างเปิดเผย เพราะไม่สบายใจที่เห็นคู่แข่งทางการเมือง
กล่าวหาและโจมตีในการหาเสียงเลือกตั้ง 

 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/215040 
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7 ธ.ค. 2563-19:20 น. 

"ธนาธร"ลุยแม่กลอง ช่วย"อานุภาพ"หาเสียง มั่นใจชาวสมุทรสงครามเลือกนั่งนายก อบจ. 
 

 
 

"ธนาธร"ลุยแม่กลอง ช่วย"อานุภาพ"หาเสียง ม่ันใจชาวสมุทรสงครามเลือกนั่งนายกอบจ. 
วันที่ 7 ธ.ค.2563 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า พร้อมทีมงานลงพ้ืนที่ จ.สมุทรสงคราม 

เพ่ือช่วย นายอานุภาพ ลิขิตอ านวยชัย ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสงคราม เบอร์ 4 และผู้สมัคร ส.อบจ. ทีมคณะ
ก้าวหน้าสมุทรสงครามหาเสียง โดยนายธนาธร ขึ้นรถแห่ปราศรัยบนรถที่วิ่งไปตามถนนทางเข้าเมือง วนรอบตลาดแม่
กลอง เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

จากนั้นไปตามถนนเอกชัย เข้าพ้ืนที่ต.ลาดใหญ่ ผ่านวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร และตลาดนัดอิน-จัน โดยไม่มีการจอดรถหยุดปราศรัยแต่อย่างใด โดยมีชาว
สมุทรสงครามบางส่วนโบกมือทักทายให้การต้อนรับ 

นายธนาธร ปราศรัยว่า งบประมาณของ อบจ.สมุทรสงครามมีปีละ 250 ล้านบาท ขอให้เลือกคนรุ่นใหม่เพ่ือ
น านโยบายใหม่ๆเข้าไปบริหารงบประมาณให้กับชาวสมุทรสงคราม 1 สมัย 4 ปีรวมงบประมาณ 1,000 ล้านบาท จึงขอ
โอกาสให้นายอานุภาพ ในฐานะคนรุ่นใหม่เข้าไปบริหารจัดการขับเคลื่อนงบประมาณของจ.สมุทรสงคราม เพ่ือให้
ก้าวหน้ามากกว่าที่ผ่านมา 

" ผมเชื่อว่าสมุทรสงครามภายใต้การน าของนายอานุภาพ จะดีกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอน คุณค่าท่ีเรายึดถือ
คือคุณค่าของประชาธิปไตย คนทุกเท่าเทียมเสมอภาคกัน เราอยากเห็นสมุทรสงครามที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการ
บริหารจัดการแม่น้ าล าคลองที่ดี มีการดูแลผู้ป่วยติดเตียง มีการจัดการท าระบบน้ าประปาที่ดีให้กับชาวสมุทรสงคราม 
และมีการการส่งเสริมเกษตรกรรมเป็นต้น 
  ดังนั้นถ้าอยากจะเห็นสมุทรสงครามพัฒนาดีๆแบบนี้ ขอให้เลือกนายอานุภาพ ลิขิตอ านวยชัย ผู้สมัครนายก 
อบจ.สมุทรสงคราม เบอร์ 4 ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีเท่าทันโลกาภิวัตน์ เข้าไปขับเคลื่อนจังหวัด
สมุทรสงคราม นายอานุภาพจะตั้งใจท าไม่ให้ชาวสมุทรสงครามผิดหวังอย่างแน่นอน " 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/204051.jpg
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นายธนาธร กล่าวด้วยว่า การมาสมุทรสงครามครั้งนี้ พบว่าการตอบรับของพ่ีน้องชาวสมุทรสงครามที่มีต่อนาย
อานุภาพ ลิขิตอ านวยชัย เป็นที่น่าพอใจท าให้ตนมั่นใจว่านายอานุภาพและทีม ส.อบจ.คณะก้าวหน้าจะได้รับความ
ไว้วางใจจากชาวสมุทรสงครามเลือกให้เข้าไปบริหารงาน อบจ.ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5483299 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/537033 
 
 

  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5483299
https://www.naewna.com/politic/537033
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7 ธันวาคม 2020 - 20:51 

เลือกตั้ง อบจ.ขอนแก่น หาเสียงคึกคัก 
ใครเด่น! เมืองโอ่งคึกคัก 2 ผู้สมัครนายก อบจ.ราชบุรีขึ้นป้ายหาเสียงประชันกัน 
 

 
 

วันที่ 8 ธ.ค.63 บรรยากาศการติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เขต อ.เมือง จ.ราชบุรี ยิ่งใกล้วันเลือกตั้งยิ่งมีความคึกคักมากขึ้น โดยเฉพาะ
การติดป้ายของบรรดาผู้สมัครหลายคนในที่เดียวกันตามทางแยกเข้าหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนพบเห็นได้จดจ าหมายเลข
และใบหน้าผู้สมัครได้แม่นย ามากขึ้นว่ามีใครที่ลงสมัครบ้าง เริ่มกันที่ป้ายหาเสียงของนางภรมน นรการกุมพล ผู้สมัคร
นายก อบจ.ราชบุรี หมายเลข 2 ประชันกับนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา หรือ "ก านันตุ้ย" ผู้สมัครนายก อบจ.ราชบุรี
หมายเลข 3 

นอกจากนี้ ยังมีผู้สมัครสมาชิก ส.อบจ.หน้าใหม่อีก 3 คนได้แก่นายปราโมทย์ ชมชื่น เบอร์ 3 สมาชิก ส.อบจ.จาก
กลุ่มพัฒนาราชบุรี ของนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายธนกร ขุนทองแก้ว จากผู้สมัครอิสระ เบอร์ 4 และนางจันทราทิพย์ 
พุทธิจุณ เบอร์ 5 เขตเลือกตั้งที่ 1 ของพ้ืนที่ ต.พงสวาย ต.บางป่า ต.พิกุลทอง ต.สามเรือน และ ต.ท่าราบ อ.เมือง 
ผู้สมัครแต่ละคนก็จะชูแนวคิดการพัฒนาท้องถิ่นที่เข้าใจ เข้าถึงพัฒนาพื้นที่พบง่ายใช้คล่องสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ ซึ่ง
ก าหนดให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ซึ่งผู้สมัครหลายคนก็ระดมลูกทีมลงพ้ืนที่พบปะ
แนะน าตัวกับชาวบ้านกันแต่เช้าตรู่จนถึงค่ า เพราะเหลือเวลาอีกไม่ก่ีวันในการเลือกตั้งที่ใกล้ก าลังจะมาถึงนี้   
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/537135 
 
  

https://www.naewna.com/local/537135


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

24 

 

 

7 ธ.ค. 2563 

เลือกตั้ง อบจ.โคราชเริ่มได้กลิ่นซื้อเสียงกันแล้ว 
 

 
 

กกต.นครราชสีมา จัดอบรมเจ้าหน้าที่รวมคะแนนระดับเขต และระดับจังหวัด เลือกตั้ง อบจ. และส.อบจ. ขณะที่
การซื้อสิทธิขายเสียง เริ่มได้กลิ่นซื้อเสียงกันแล้ว แต่ไม่มีใครกล้าเป็นพยานหว่ันถูกอิทธิพลคุกคาม 

7 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 4 โรงแรมแคนทารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดการอบรมเจ้าหน้าที่รวมคะแนนระดับเขต และระดับจังหวัด ซึ่งจะปฏิบัติการ
ในช่วงเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ.นครราชสีมา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ โดยมี พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนา
ลักษณ์ ผอ.กกต.ประจ าจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 400 คน และจะอบรมทั้งหมด 2 รุ่น 
ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้ ในการใช้ระบบกูเกิลฟอร์ม เพ่ือกรอก
ข้อมูลการนับคะแนนที่แต่ละหน่วยเลือกตั้งส่งเข้ามา รวบรวมไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้ง อบจ.นครราชสีมา
ครั้งนี้ จะมีทั้งหมด 48 เขต มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 4,475 หน่วย และมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด จ านวน 2,048,371 คน 

พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผอ.กกต.ประจ าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ส าหรับการเลือกตั้ง อบจ.
นครราชสีมาครั้งนี้ ทาง กกต.ได้เน้นย้ าเรื่องของการรวบรวมคะแนนเป็นพิเศษ เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดอันอาจจะท า
ให้มีปัญหาร้องเรียนตามมาภายหลัง โดยจะมีศูนย์รวบรวมคะแนนประจ าแต่ละเขต ทั้ง 48 เขต ซึ่งจะน าผลการนับ
คะแนนของแต่ละหน่วย ที่ส่งเข้ามาให้ เพ่ือกรอกลงในโปรแกรมรวบรวมข้อมูลและส่งผ่านออนไลน์มาให้ที่ศูนย์รวม
คะแนนของ กกต.ประจ าจังหวัดนครราชสีมาอีกที ทั้งนี้คาดว่าการนับคะแนน จะมี 2 ส่วน คือคะแนนของนายก อบจ. 
และของ ส.อบจ. ซึ่งในส่วนของ ส.อบจ.น่าจะทราบผลแต่ละเขตเร็วกว่า ซึ่งคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ
ประมาณไม่เกิน 22.00 น. ส่วนคะแนนของนายก อบจ.นั้น เนื่องจากจะต้องรวบรวมคะแนนทั้งจังหวัด ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 
4,475 หน่วยเลือกตั้ง จึงคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการอย่างเร็วที่สุดประมาณ 24.00 น. ส่วนการหาเสียงของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น ขณะนี้ก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ยังไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องเรียนการกระท าความผิด
กฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด  
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โดย กกต.จะส่งชุดข่าวลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบคู่ขนานกันด้วย ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่หากพบการซื้อสิทธิ์ 
ขายเสียง หรือการกระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ก็ขอให้มาแจ้งข้อมูลกับ กกต.ได้ ซึ่งทาง กกต.จะปกปิดข้อมูลผู้แจ้ง
ไว้เป็นความลับ และพร้อมที่จะจัดเจ้าหน้าที่ต ารวจไปคุ้มครองพยานให้เพ่ือความสบายใจ ดังนั้นจึงไม่ต้องกลัวอิทธิพล
ใดๆ ทั้งสิ้น โดยหากพบว่ามีผู้สมัครคนใดกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง ทาง กกต.ประจ าจังหวัดนครราชสีมา ก็พร้อมที่จะ
ด าเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงท่ีสุดทุกราย ไม่มีข้อยกเว้น 

โดย กกต.จะส่งชุดข่าวลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบคู่ขนานกันด้วย ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่หากพบการซื้อสิทธิ์ 
ขายเสียง หรือการกระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ก็ขอให้มาแจ้งข้อมูลกับ กกต.ได้ ซึ่งทาง กกต.จะปกปิดข้อมูลผู้แจ้ง
ไว้เป็นความลับ และพร้อมที่จะจัดเจ้าหน้าที่ต ารวจไปคุ้มครองพยานให้เพ่ือความสบายใจ ดังนั้นจึงไม่ต้องกลัวอิทธิพล
ใดๆ ทั้งสิ้น โดยหากพบว่ามีผู้สมัครคนใดกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง ทาง กกต.ประจ าจังหวัดนครราชสีมา ก็พร้อมที่จะ
ด าเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงท่ีสุดทุกราย ไม่มีข้อยกเว้น 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378809223 
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วันจันทร์ ที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 16.09 น.  
“ปธ.ชอบ” ผู้สมัคร ส.อบจ.ขอนแก่นเดือด! ถูกมือดีท าลายป้ายหาเสียง 
 

 
 

จ.ขอนแก่น-เลือกตั้งท้องถิ่นเดือด! มือดีท าลายป้ายหาเสียงผู้สมัครส.อบจ.อ.เมือง เขต 3 เสียหาย3จุด โร่แจ้ง
ต ารวจหาผู้ก่อเหตุมาด าเนินคดี 

เมื่อเวลา 13.30น.วันที่ 7 ธ.ค.63 ที่ สภ.เมืองจ.ขอนแก่น นายชอบ แสงเนียม ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง เขต 3 หมายเลข 1 น าหลักฐานภาพถ่ายป้ายหาเสียงที่ถูกท าลายในหลายจุด เข้า
แจ้งความกับร.ต.ท.อานนท์ อุณาภาค รองสารวัตรสอบสวน สภ. เมืองขอนแก่น เพ่ือด าเนินกับผู้ก่อเหตุตามกฎหมาย 
หลังลงบันทึกประจ าวันเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดสืบสวนสอบสวนลงพ้ืนที่ตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุทันที และน าสื่อมวลชนไปดู
สถานที่ ป้ายหาเสียงถูกท าลาย ณ จุดเกิดเหตุ ซอยวีรวรรณ ถนนหน้าเมือง เขตเทศบาลนครขอนแก่น 

นายชอบ แสงเนียม ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง เขต 3 หมายเลข 1 กล่าว
ว่ารู้สึกใจหายที่ป้ายลงสมัคร ส.อบจ.ขอนแก่น นายชอบ แสงเนียม โดนท าลาย แต่ไม่ใช่ท าลายที่เดียว แต่เป็นการ 
ท าลายหลายที่ ทั้งขโมยไปและท าลาย ป้ายหาเสียงถูกท าลายหลาย 3 จุด จุดที่ 1 คือทีซ่อยวีรวรรณ ถนนหน้าเมือง ข้าง 
กศน.จังหวัดขอนแก่น จุดที่ 2 คือบริเวณริมบึงแก่นนคร และจุดที่ 3 บริเวณหน้าสถานีรถไฟ 

นายชอบ กล่าวด้วยน้ าเสียงสั่นเครือว่า ตัวเองเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ กว่าจะได้เงินของครอบครัวมา เพ่ือที่จะเอา
มาท าป้ายก็ล าบาก ยากแสนเข็ญอยู่แล้ว ก็ยังมาท ากันอย่างนี้อีก นับได้ว่าเป็นสิ่งที่รังแกกันมากจนเกินไป เพราะใน
ส่วนตัว ก่อ ไม่ได้ไปท าอะไรผิด ไม่เคยไปใส่ร้ายใคร ในการสมัคร ส.อบจ.นั้นตนเองก็ลงตามวิถีทาง ที่ต้องการลงสมัครแค่
นั้นเอง ซึ่งในส่วนตัว ตนเอง ไม่กล่าวใส่ร้ายใคร จากการสังเกต รายการท าลายป้ายในครั้ งนี้ ที่เกิดพร้อมกันตามจุดนั้น 
ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไป ที่ท าไปโดยพละการ ท าโดยสนุกสนาน ท าไมจึงท า 3 ป้ายภายในคืนเดียว ถ้าเป็นเด็กที่เขาคิดจะ
ท าเล่นๆ ก็คงอาจจะท าแค่ป้ายเดียว แต่อันนี้ไม่ใช่ ท าวันเดียวทั่วไปหมด ทั้งท่ีบึงแก่นนคร ที่มีระยะทางห่างจากกศน.ไป
ก็หลายกิโลเมตร และจากสถานีรถไฟ ไปก็ประมาณ 1,000 กว่าเมตร ภายในคืนเดียวท า 3 จุด ทั้งท าลายและขโมยป้ายไป 
ทั้งเอาป้ายล้มลงๆที่บึงแก่นนคร คืนเดียว 3 ที่ มันก็มีอะไรแปลกๆอยู่ 

นายชอบ กล่าวอีกว่าตนเองไม่ใช่เป็นนักการเมืองมีอาชีพ มาก่อน ก่อนจะลงสมัคร ส.อบจ.ขอนแก่น ก็ได้ท างาน 
ประธานชุมชน ของเทศบาลนครขอนแก่นมาก่อน พร้อมทั้งท างานจิตอาสา ซึ่งก็ไม่มีเงินเดือน อะไร จริงๆแล้วก็น่าจะ
เห็นใจผู้สมัคร ที่มีพ้ืนฐาน มาจากรากหญ้า ค้นหาเช้ากินค่ า ในส่วนนี้ผมก็ได้แจ้งความลงบันทึกประจ าวันไว้ เป็น
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หลักฐาน ถ้าไม่ลงบันทึกประจ าวันไว้ถ้าเกิดเขาเอาป้ายเราไปท า ไปติดในจุดที่ผิดกฎหมาย ความผิดนั้นก็จะมาถึงเรา 
เพราะฉะนั้นเราต้องแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน ในหัวข้อประเด็นความสงสัยผู้ก่อเหตุ เรื่องนี้ ตอนนี้ยังนึกอะไรไม่ออก
เพราะหลายๆป้าย ของ ผู้สมัคร ส.อบจ.ท่านอ่ืนของ เขตพ้ืนที่อ าเภอ เมืองเขต 3 ยังไม่มีการท าถูกท าลาย แต่มา จ าเพาะ
เจาะจงท าลายป้ายของตนเอง ผู้สมัครเบอร์ 1 กลุ่มมหานครขอนแก่น และโดนหลายที่เสียด้วย ส่วนเรื่องปมเราก็ไม่รู้ว่า
จะเกิดจากอะไร เพราะอดีตที่ผ่านมาเราก็เป็นแค่จิตอาสาของชุมชน ท างานรับใช้ประชาชน อย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
มาโดยตลอด ก็ เท่านั้นเอง ซึ่งชาวบ้านตลอดประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ร้องขอมาในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นทราบ
ดีว่าคนอย่างตน เป็นคนเยี่ยงไร 

ด้านร.ต.ท.อานนท์ อุณาภาค รองสารวัตรสอบสวน สภ. เมืองขอนแก่น กล่าวว่าได้รับแจ้งไว้ตามประสงค์ของผู้
แจ้ง พร้อมทั้งจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปยังคงไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มใด ซึ่งต้องรอให้
การสืบสวนสอบสวนด าเนินการไปตามขั้นตอนเสียก่อน 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/215018 
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8 ธันวาคม 2563 

วุฒิสภาไทยเตือน ส.ว.สหรัฐฯห้ามยุ่งการเมืองในประเทศ อาจกระทบสัมพันธ์ 200 ปี 
 

 

  
ส.ว.ไทยแถลงโต้ ส.ว.สหรัฐฯ ยืนยัน ไทยเคำรพประชำธิปไตยและเสรีภำพกำรชุมนุม เตือน ห้ำมล้ ำเส้นกำรเมืองใน
ประเทศ หว่ัน กระทบควำมสัมพันธ์สองชำติ 200 ปี 

ที่รัฐสภา นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ส.ว.และประธานคณะกรรมาการต่างประเทศ วุฒิสภา แถลงถึงกรณีที่นาง
แทมม่ี ดักเวริร์ธ ส.ว.สหรัฐอเมริกา เชื้อสายไทยได้ร่วมกับส.ว.สหรัฐฯเสนอให้วุฒิสภาสหรัฐฯมีมติสนับสนุนการใช้สิทธิ
การชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทยว่า การประชุมร่วมกันของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ คณะกรรมาธิกา ร
การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน และคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครอง
ผู้บรโภค ได้มีความเห็นร่วมกันต่อกรณีที่ส.ว.ของสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปกป้องและส่งเสริมการปกครอง
และการให้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ ดังนี้ 
1.ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงการ
ค านึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แม้ในบางช่วงเวลาจะมีสถานการณ์ที่ท าให้ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ
ต้องสะดุดลงบ้าง แต่ก็เพ่ือให้การปกครองของประเทศมีความเข้มแข็งในอนาคต  
2.แม้ความเป็นประชาธิปไตยจะสะดุดลงบ้างในปี 2557 แต่เป็นไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศที่มี
สาเหตุมาจากการทุจริตในระบบการเมืองอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เกิดวิกฤตในประเทศไทย 
3.รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มีการเรียกร้องให้ยกเลิกนั้นเมื่อพิจารณาถ่องแท้แล้วจะพบว่ายังคงหลักการส าคัญที่มีระบุไว้
ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนทั้งสิ้น โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
4.หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและจัดให้มีการเลือกตั้งแล้ว ปรากฎว่าฝ่ายที่ไม่ได้รับการจัดตั้งเป็นรัฐบาล
ได้พยายามกล่าวหาว่ามีการทุจริตในการเลือกตั้ง รวมไปถึงข้อกล่าวหาว่ารัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ได้น าไปสู่การยุยงปลุกปั่นให้คนกลุ่มต่างๆ ออกมาชุมนุมประท้วง แม้รัฐธรรมนูญจะให้เสรีภาพในการชุมนุมแต่การ
กระท าของคนเหล่านั้นกลับเป็นการชุมนุมที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนั้น การชุมนุมประท้วงของบางกลุ่มยังแฝง
ไปด้วยเจตนาร้ายและก้าวล่วงไปถึงสถาบันหลักของประเทศด้วย  
5.หากส.ว.สหรัฐฯยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของประเทศไทย สามารถสอบถามเพ่ือรับทราบข้อมูลที่
ถูกต้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในสหรัฐฯได้อีกทางหนึ่ง 
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"คณะกรรมาธิการทั้งสามคณะมีความห่วงกังวลต่อกรณีนี้เป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากข้อเรียกร้องต่างๆอาจถูกน าไป
ตีความที่คลาดเคลื่อน และตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอย่างมาก ซึ่งอาจน าไปสู่ความ
แตกแยกมากยิ่งขึ้นในสังคมไทย และส่งผลต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีมาเกือบ 200 ปี จึงเป็นที่มาของ
การแถลงข่าวร่วมกันในครั้งนี้" นางพิกุลแก้ว กล่าว  

ด้านนายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว.และประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน กล่าวว่า ในมุมมองคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ เราให้ความส าคัญต่อส.ว.สหรัฐอเมริกา แต่นั่นเป็น
การเสนอความคิดเห็นด้านเดียว ดังนั้น ต้องเข้าใจและตระหนักถึงการบริหารประเทศของไทย แต่ละประเทศย่อมมี
ปัญหาแตกต่างกัน โดยสหรัฐฯก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ต่างกัน ซึ่งแต่ละประเทศจะต้องไม่ก้าวก่ายการบริหาร
ภายในประเทศกันและกัน  

นายสมชาย แสวงการ ส.ว.และประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 
กล่าวว่า ทั้งสามคณะกรรมาธิการฯมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆและเห็นว่าส.ว.สหรัฐฯอาจได้รับข้อมูลด้านเดียวที่ไม่
ครอบคลุมถึงสถานการณ์ในประเทศไทย ยืนยันว่าการชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญและเจ้าหน้าที่ยังยึดตามหลักสากล
โดยไม่มีความรุนแรงที่เกินกว่ากฎหมายควบคุมไว้ หวังว่าส.ว.สหรัฐฯจะชะลอการเสนอญัตติเอาไว้ พร้อมกับสอบถาม
ข้อมูลจากวุฒิสภาไทยก่อนได้ตลอดเวลา     
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911439 
 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911439
https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.bangkokbiznews.com&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=971601
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จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.51 น. 

มุ่งเน้นการท่องเที่ยว 
นายซอลิฮีน อิสมาแอล ผู้สมัครนายก อบจ.สตูล หมายเลข 4 ทีมเพื่อไทยอนาคตสตูล 
 

 
 

นายซอลิฮีน อิสมาแอล ผู้สมัครนายก อบจ.สตูล หมายเลข 4 ทีมเพ่ือไทยอนาคตสตูล ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งใน
ศึกชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.ของจังหวัดนี้ที่มีนโยบายในการพัฒนาจังหวัดสตูล ด้วยแผน 5 ยุทธศาสตร์หลัก 1. เมืองร้อย
การศึกษา เน้นยกระดับการศึกษาสตูล เพราะในจังหวัดยังไม่มีมหาวิทยาลัย ผู้ปกครองต้องน าบุตรหลานไปเรียน
ต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นที่สงขลาหรือกรุงเทพฯ ต้องให้มีมหาวิทยาลัยสตูลขึ้น แต่ตอนนี้ถึงแม้มีมหา วิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา วิทยาเขตสตูล ก็เล็งไว้ว่า หากเข้ามาแล้วจะขอเปลี่ยนให้เป็นมหาวิทยาลัยสตูล 2. เมือง1,000 จุดการกระจาย
สินค้า เพราะสตูล มีสินค้าต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอทอป สินค้าแปรรูปอาหารทะเล ขนมพ้ืนบ้าน ล้วนแล้ว
รสชาติอร่อย แต่ขาดในด้านการตลาดท าให้เกิดเสียโอกาส 3. เมืองหมื่นโรงแรม ต้องเตรียมที่พัก โฮมสเตย์ โดยใช้บ้าน
ในหมู่บ้าน ท าเป็นบ้านเช่า ชาวบ้านบริหารกันเอง และเมื่อมีวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้ว จะดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
เที่ยวกันมาก ๆ 

4. เมืองแสนเศรษฐี มีการเชิญให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนทั้งท างาน และพักผ่อน เชิญต่างชาติเข้ามาจะเป็นชาว
อินเดีย จีน จะพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส 5. เมืองล้านปีแหล่งท่องเที่ยว จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีอยู่ไม่ว่าจะ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิศาสตร์ที่พระเจ้าให้มาอย่างสวยงาม ท าอย่างไรที่จะเจียระไนเพชรเม็ดนี้ให้ส่องประกายแสง
เจิดจรัส เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิศาสตร์ที่สวยงามทั้งองค์การยูเนสโก
ประกาศให้อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลก เป็นเมืองแห่งล้านปี ทั้งการน าประวัติศาสตร์มาใช้ควบคู่ในการ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ทางประวัติศาสตร์เพื่อเกิดความต่อเนื่องเข้าด้วยกัน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/811377 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/regional/811377
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จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.54 น. 

'มุขตาร์' น าทีมฝ่าสายฝนลุยขอเสียงในตลาด 
นายมุขตาร์ มะทา ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อดีตนายก อบจ.ยะลา พร้อมทีมงาน เดินหาเสียง
เพื่อขอคะแนนเสียงจากพ่อค้า แม่ค้า ประชาชน 
 

 
 

ที่บริเวณตลาดสดพิมลชัย อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันก่อน นายมุขตาร์ มะทา ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา อดีตนายก อบจ.ยะลา พร้อมทีมงานประกอบด้วย ดร.ราเดน สะมะแอ อดีต รองนายก อบจ.ยะลา และ 
นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ อดีต ส.อบจ. เขต อ.เมืองยะลา พร้อมผู้สนับสนุนจาก ทีมยะลาพัฒนา สวมเสื้อกันฝนได้
เดินหาเสียงเพ่ือขอคะแนนเสียงจากพ่อค้า แม่ค้า ประชาชนที่เดินจับจ่ายสินค้าในตลาดสด และประชาชนที่นั่งตามร้าน
น้ าชา ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง 

นายมุขตาร์ ผู้สมัครนายก อบจ.ยะลา เปิดเผยว่า ในการหาเสียงครั้งนี้ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการลงพ้ืนที่
พบปะประชาชน ทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มวัย โดยจะแบ่งการรณรงค์หาเสียงออกเป็น 3 ทีมด้วยกัน คือ ทีมผู้บริหารชุดหนึ่ง 
ทีมของสมาชิกสภา ส่วนอีกทีมเป็นทีมของผู้สนับสนุน เนื่องจากเวลาค่อนข้างจ ากัด จะให้ชุดผู้บริหารพยายามลงพื้นที่ให้
ได้มากที่สุด ในส่วนของการลงพ้ืนที่จะมีทั้งการลงพ้ืนที่ในอ าเภอต่าง ๆ รวมทั้งส่วนราชการ สถาบันการศึกษา จะ
พยายามน าเสนอนโยบายของทีมยะลาพัฒนาในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งน าเสนอผลงานในสมัยที่ได้บริหาร อบจ.ยะลา 2 สมัย 

“ทีมยะลาพัฒนา เป็นทีมที่ลงเสนอตัวให้พ่ีน้องประชาชนสนับสนุน ส่วนในเรื่องของการมีคู่แข่งนั้นมีทุกสมัย 
เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ต่าง ๆ ก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องปรับมาก จะเดินตามแผนตาม 

ที่ผู้อ านวยการศูนย์การเลือกตั้งของทีมยะลาพัฒนา ได้วางยุทธศาสตร์ไว้ ซึ่งฝ่ายยุทธศาสตร์จะเดินตามแผนที่
ก าหนด การลงพ้ืนที่ที่ผ่านมาด้วยประสบการณ์ของผู้สมัครเลือกตั้ง คิดว่าพ่ีน้องประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี 
ส าหรับในการเลือกตั้ง อบจ.ยะลา ครั้งนี้ทาง กกต.ยะลาได้ปรับเพ่ิมเขตพ้ืนที่การเลือกตั้งจากเดิม 24 เขต เป็น 30 เขต 
แบ่งออกเป็นดังนี้ เมืองยะลา 10 เขต เบตง 3 เขต รามัน 5 เขต กรงปินัง 2 เขต ยะหา 4 เขต ธารโต 1 เขต บันนังสตา 
4 เขต และกาบัง 1 เขต” นายมุขตาร์ กล่าว. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/811379  

https://www.dailynews.co.th/regional/811379
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จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.57 น. 

จับตาศึกชิงนายก อบจ.นครนายก 'สิทธิชัย-จักรพันธ์-สมจิตต์-สุรชัย-มารุต-บันเทิง' พร้อมสู้ 
จ.นครนายก ได้มีผู้ลงสมัครนายก อบจ.นครนายก จ านวน 6 คน ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดนครนายกทั้ง 4 
อ าเภอประกอบด้วย อ.เมืองนครนายก จ านวน 10 เขต , อ.บ้านนา จ านวน 6 เขต, อ.ปากพลี จ านวน 2 เขต และ 
อ.องครักษ์ จ านวน 6 เขต 
 

 
 

ตามที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นสมควรก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ขึ้นมาโดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศและก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ.
และนายก อบจ.เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563 ภายในระยะเวลา 60 วันโดยได้ท าการเปิดรับสมัคร ส.อบจ.และนายก อบจ.
ขึ้นมาในระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย. 63 รวมเวลา 5 วัน และจากนั้นได้ก าหนดวันเลือกตั้งขึ้นมาคือวันที่ 20 ธ.ค. 63 เวลา 
08.00-17.00 น. 

ส าหรับที่ จ.นครนายก ได้มีผู้ลงสมัครนายก อบจ.นครนายก จ านวน 6 คนประกอบด้วย นายสิทธิชัย กิ ตติ
ธเนศวร ผู้สมัครล าดับที่ 1, นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ ผู้สมัครล าดับที่ 2, น.ส.สมจิตต์ หนุนภักดี ผู้สมัครล าดับที่ 
3, นายสุรชัย ชูสกุล ผู้สมัครล าดับที่ 4, นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์ ผู้สมัครล าดับที่ 5 และ นายบันเทิง ทรัพย์ประเสริฐ 
ผู้สมัครล าดับที่ 6 แต่ที่น่าจับตามองตอนนี้ประชาชนต่างให้ความสนใจ 3 ตระกูลดัง คือตระกูล “กิตติธเนศวร” กับ
ตระกูล “จินตนาพากานนท์” และตระกูล “โรจนาปิยาวงศ์” แต่ถึงยังไงก็ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นผู้
ตัดสินใจ ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดนครนายกทั้ง 4 อ าเภอประกอบด้วย อ.เมืองนครนายก จ านวน 10 เขต, อ.บ้าน
นา จ านวน 6 เขต, อ.ปากพลี จ านวน 2 เขต และ อ.องครักษ์ จ านวน 6 เขต นั้นเรียบร้อยดีทุกประการ 

โดยทาง เสี่ยแหมะ-นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร อายุ 69 ปี ผู้สมัครนายก อบจ.นครนายก เบอร์ 1 กล่าวว่า ตนเอง
นั้นเรียนจบปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง และในอดีตตนเองนั้นเคยเป็น ส.ส.นครนายก 
มาหลายสมัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมาตั้งแต่พรรคชาติไทย, พรรคไทยรักไทย และพรรคเพ่ือไทย ต่อมาเนื่องจากมี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ท าให้ ส.ส.นครนายก จากเดิม จ.นครนายก นั้นมี ส.ส.ได้ 2 คน แต่ปัจจุบันได้ลดลงเหลือ 
1 คนตนจึงได้สละสิทธิ์ให้ นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร (น้องชาย) มาเป็น ส.ส.นครนายก จากนั้นตนจึงได้หันเหชีวิตจากการ
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เล่นการเมืองระดับประเทศมาเล่นการเมืองในระดับสภาท้องถิ่นดูบ้างเพราะว่าตนได้ปฏิญาณตนเอาไว้แล้วว่าในชีวิตที่
เหลืออยู่ก็อยากจะท าเพ่ือชาวนครนายก และอยากจะพัฒนานครนายกให้เกิดความเจริญ 

ทางด้าน เสี่ยจิม-นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ อายุ 43 ปี ผู้สมัครนายก อบจ.นครนายก เบอร์ 2 ได้กล่าวว่า
ตนเองนั้นเรียนจบมาในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในระดับปริญญาโทธุรกิจระหว่าง
ประเทศ จากมหาวิทยาลัย Bournemouth University ประเทศอังกฤษ ในอดีตตนเองเคยเป็นผู้ช่วย ส.ส.นครนายก 
สมัยของนายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก พรรคเพ่ือไทย และอดีตเคยเป็นเลขาธิการฯ นายก อบจ.นครนายก 
ของนายสัญญา บุญ-หลง อดีตนายก อบจ.นครนายก ในสมัยที่ผ่านมานี้เองเพราะว่าการที่ตนลงสมัครเพ่ือชิงต าแหน่ง
นายก อบจ.นครนายก ในครั้งนี้ก็เพ่ือที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของ จ.นครนายกคือ “นครนายกต้อง
เปลี่ยน” หมายความว่าตนอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของ จ.นครนายก ไปในทิศทางที่ดีทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม , 
รวมถึงจะต้องมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านการเกษตร, ด้านการศึกษา และอีกหลาย ๆ ด้านที่
จะต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้ จ.นครนายก จากเมืองรองไปสู่เมืองหลักในอนาคตจะต้องเจริญก้าวหน้า 

ส่วนทางด้าน นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์ อายุ 78 ปี ผู้สมัครนายก อบจ.นครนายก เบอร์ 5 ได้กล่าวว่าตนเองนั้น
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จากสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ (ใน
พระบรมราชูปถัมภ์) ปี พ.ศ. 2542 และในอดีตตนเองเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภามาแล้วถึง 2 สมัย ดังนั้นการที่ตนเองมาลง
สมัครผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกในครั้งนี้นั้นตนไม่อยากจะพูดอะไรที่มากมายเพราะว่า
เราก็รู้กันอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ตนอยากจะท าก็คือการคิดดี ท าดีเพ่ือพ่ีน้องของชาวนครนายก 

ส่วนทางด้านของผู้สมัครนายก อบจ.นครนายก อีก 3 คนมี นางสาวสมจิตต์ หนุนภักดี ผู้สมัครล าดับที่ 3 , นาย
สุรชัย ชูสกุล ผู้สมัครล าดับที่ 4 และ นายบันเทิง ทรัพย์ประเสริฐ ผู้สมัครล าดับที่ 6 ต่างก็ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวก
ตนทั้ง 3 คนนั้นเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ประชาชนรู้จักกันไม่มาก แต่ตนทั้ง 3 คนก็พร้อมและยินดี ที่จะกระโดดลงมาเล่น
การเมืองท้องถิ่นเพราะอยากจะเห็นความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น ทั้ง ๆ ที่ความหวังมีน้อยแต่ใจสู้และพร้อมที่จะรับใช้
พ่ีน้องชาว จ.นครนายก ด้วยใจจริง 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/811382 
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จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 11.08 น. 

ลดต้นทุนการเกษตร-หาตลาดรองรับ 
ดร.นพดล อมรเวช ผู้สมัคร นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เบอร์ 3 
 

 
 

ดร.นพดล อมรเวช ผู้สมัคร นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เบอร์ 3 กล่าวว่า นโยบายเร่งด่วนส าคัญ 5 เรื่องที่
จะต้องเร่งรัดน าสู่การปฏิบัติ คือ 1.การสร้างภาคการเกษตรของจังหวัด สร้างให้เกษตรกรและพ่ีน้องของเราที่ประกอบ
อาชีพการท านา ท าไร่ ท าสวน จะต้องมีปัจจัยและต้นทุนการผลิตที่ต่ าลง สินค้าเกษตรมีคุณภาพ มีราคา มีตลาดรองรับ
ทั้งตลาดในพ้ืนที่จังหวัด นอกจังหวัด และตลาดส่งออกต่างประเทศได้โดยตรง มีการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการผลิตที่
พอเพียง ต้องสร้างให้มีแลนด์มาร์คเกษตรอยุธยามีตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายผลผลิตตั้งแต่ระดับต าบล อ าเภอจนถึง
จังหวัด 

2.สนับสนุนและเอ้ืออ านวยการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม SME ในพ้ืนที่จังหวัดให้
ผู้ประกอบการสามารถที่จะต่อยอดการลงทุนและการประกอบการเพ่ือการส่งออกและการแชร์ริ่งเพ่ือแบ่งปันจัดสรร
รายได้ให้กับจังหวัด สนับสนุนการใช้แรงงานและสร้างแรงงานคุณภาพของคนในจังหวัด เพ่ือเป็นอาชีพหลักของ
ประชาชนภาคแรงงานของจังหวัด 3.การสร้างตลาดกลางการค้าหรือฮับมาร์เก็ต (Hub Market) เพ่ือการจ าหน่ายและ
การประกอบการค้าตั้งแต่ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และตลาดสินค้าออนไลน์สิทธิพิเศษเพ่ือการลงทุนและการค้า
ท้องถิ่น 4. การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี 
และสินค้าภูมิปัญญา สนับสนุนให้เกิดลิขสิทธิ์ทางสินค้า และทางปัญญาของอยุธยาที่เป็นมาตรฐานมี product ที่เป็นแบ
รนด์อยุธยา สู่ตลาดต่างประเทศและกลุ่มการค้าระหว่างท้องถิ่น 5. พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมมาตรฐานภายใน
จังหวัดทั้งทางบกและทางน้ า เป็นเส้นทางมรดกโลกอยุธยา โดยสร้างศูนย์การศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ระดับ
ท้องถิ่น หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ให้เป็นการสร้างรายได้พ้ืนที่ ประชาชน จัดระบบภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของเมืองให้มีความโดดเด่น 
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ซึ่งทั้ง 5 นโยบายเร่งด่วนนี้จะเป็นตัวนโยบายที่จะสร้างทิศทางการพัฒนาจังหวัดด้วยการน าจุดแข็งของจังหวัด
อยุธยาที่มีมาบริหารจัดการสร้างคุณค่าอยุธยา และคุณภาพความ “กินอ่ิม นอนอุ่น” มีทั้งทุนทางเศรษฐกิจที่พอเพียง
ให้กับพ่ีน้องชาวอยุธยา และทุนทางศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของความเป็นคนอยุธยา ผมพร้อมที่จะใช้ศักยภาพที่มีอยู่
ทั้งหมดท างานร่วมกับพ่ีน้องชาวอยุธยาและผู้ที่เข้ามาใช้ชีวิตบนแผ่นดินอยุธยาของทุกคนครับ มั่ นใจครับว่าอยุธยาต้อง
ได้รับการพัฒนา ดูแล รักษาให้เจริญมั่นคงต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/811386 
 
  

https://www.dailynews.co.th/regional/811386


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

36 

 

 

7 ธันวาคม 2563 - 14:52 น. 

น้ าด าเดือด ศึก 2 ตระกูล แดงชนหลากสี 
 

 
 
อบจ.กาฬสินธุ์ เหมือนรีแมทช์ 2 ตระกูล 2 ขั้ว ระหว่าง "หล่อตระกูล" ค่ายสีแดง ปะทะ "วรามิตร" ค่ายหลากสี 

วันหยุดชดเชย(7 ธ.ค.2563) ไม่ค่อยมีข่าวใหญ่ ทีมงานคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ จึงแจกข่าวไปช่วย

ผู้สมัครนายก อบจ.กาฬสินธุ์ โดยไม่ระบุวันเวลาชัดเจน คนเข้าใจผิดคิดว่า “คุณหญิงหน่อย” เพ่ิงไปมาหมาดๆ ซึ่ง

เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.2563 นัยว่า วันที่ 2 ธ.ค.2563 คุณหญิงหน่อยไปช่วย มังกร ยนต์

ตระกูล ผู้สมัครนายก อบจ.ร้อยเอ็ด หาเสียง และวันถัดมา จึงไปช่วย “ไข่มุก” เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ที่เวทีปราศรัย

ย่อยของ “สจ.หอยโข่ง” เสนีย์ เอกบุตร ในตลาดบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ เนื่องจากวันที่คุณหญิงหน่อยเดินทางไปหา

เสียง อบจ.เมืองน้ าด า ไม่เป็นข่าว เลยต้องมาเป็นข่าวย้อนหลัง 

รีแมทช์ 2 ตระกูล 
การต่อสู้กันระหว่าง “ไข่มุก” เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล พรรคเพ่ือไทย ลูกสาว ยงยุทธ หล่อตระกูล อดีตนายก 

อบจ.กาฬสินธุ์ 3 สมัย กับ “โด่ง” ชานุวัฒน์ วรามิตร ลูกชาย ชะม้อย วรามิตร อดีตนายก อบจ.กาฬสินธุ์  
เหมือนรีแมทช์นายก อบจ.กาสินธุ์ ปี 2555 ระหว่างยงยุทธ หล่อตระกูล กับ ชานุวัฒน์ ปรากฏว่า ปีนั้น ยงยุทธ ได้ 
210,704 คะแนน ส่วนผู้พ่าย-ชานุวัฒน์ ได้ 191,841คะแนน จะว่าไปแล้ว ยงยุทธ เป็นนายก อบจ.เมืองน้ าด า ในยุคไทย
รักไทย มา 2 สมัยซ้อน แต่ปี 2551 ยงยุทธหลีกทางให้ชะม้อย วรามิตร ได้เป็นนายก อบจ.กาฬสินธุ์ สมัยหนึ่ง 

ปี 2563 ตระกูล “หล่อตระกูล” กับ “วรามิตร” สู้กันอีกยก โดยทั้งสองฝ่ายต่างมีกองเชียร์ ฝ่ายแชมป์เก่า 
พรรคเพ่ือไทยส่งลงสนาม และฝ่ายผู้ท้าชิง มีทั้งอดีตผู้สมัคร ส.ส.พลังประชารัฐ ,ภูมิใจไทยและพลังท้องถิ่นไทหนุน 
 พูดง่ายๆ ค่ายสีแดงปะทะค่ายหลากสี ใครดีใครอยู่? 
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ค่ายโรงสี 
“เสี่ยโด่ง” ชานุวัฒน์ วรามิตร ในนามกลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้ลูกชาย สมบัติ วรามิตร อดีต ส.ว.กาฬสินธุ์ 

และชะม้อย วรามิตร อดีตนายก อบจ.กาฬสินธุ์ โดยพี่สาว-ภัทรา วรามิตร เป็น ส.ว.ชุดปัจจุบัน 
ตระกูลวรามิตร มีธุรกิจโรงสีไฟกาฬสินธุ์รุ่งเรือง อ.กมลาไสย และเป็นที่รู้กันว่า ตระกูลนี้เล่นการเมืองมานาน  
ปี 2562 เสี่ยโด่งลงสนาม ส.ส.ในสีเสื้อพลังประชารัฐ แต่ปีนี้ ลงนายก อบจ. ได้พันธมิตรจากตระกูลการเมืองในกาฬสินธุ์ 
ทั้งตระกูลพิมพะนิตย์ ,ภูมิเหล่าแจ้ง, คูสกุลรัตน์ , เศรษฐรักษา ,ณ กาฬสินธุ์ และศรีธเรศ เป็นอีกครั้งที่มีการรวมพลัง
ของฝ่ายที่ไม่เอาทักษิณ ในสนามเลือกตั้งท้องถิ่น 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/451102 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/451102
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7 ธันวาคม 2563 - 16:39 น. 

มังกรสี่แคว ส.จันทะพงิค์ ฝ่าคลื่นก้าวหน้า 
 

 
 
ปิง วัง ยม น่านไหลรวมกันที่ปากน้ าโพ "3 พรรคใหญ่" ก็ไหลบรรจบกันที่ "ส.จันทะพิงค์" สู้กับคณะก้าวหน้า 

สนามเลือกตั้งนายก อบจ.นครสวรรค์ มี 4 ผู้สมัคร ที่น่าจับตามอง เริ่มจากเบอร์ 1  "ทนายฮั้ว” ศรัญ 
ฤกษ์อัตการ อดีตผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ สวมเสื้อคณะก้าวหน้า มีฐานเสียงในกลุ่มคนรุ่นใหม่  
เบอร์ 2 “ผู้ใหญ่นุ้ย สิริรักษ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านดอนโม่ อ.ลาดยาว  ลงสมัครในนามพรรคเสรีรวมไทย 
เบอร์ 3 พล.ต.ท.สมศักดิ์  จันทะพิงค์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย และอดีตมือปราบฉลามด า ที่คนปากน้ าโพรู้จักดี 
ลงสมัครในนาม "กลุ่มนครสวรรค์บ้านเรา"  เบอร์ 4 สมควร  โอบอ้อม หรือ "ก านันสมควร" อดีต ส.ส.นครสวรรค์ หาก
ประเมินตามสถานการณ์การเมืองวันนี้ คู่เอกเมืองปากน้ าโพคือ “ฉลามด าสมศักดิ์” กับ “ทนายฮ้ัว” คลื่นลูกใหม่มา
แรง 
ดับฝันธนาธร 

สองปีมานี ้พล.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ออกเดินสายไปท่ัวภาคเหนือ ท ากิจกรรมการเมืองในนาม “กลุ่ม
พลเมือง ร่วมใจ” ซึ่งก่อการโดย ยงยุทธ ติยะไพรัช ในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย พล.ต.ท.สมศักดิ์ น่าลงสมัคร
นายก อบจ. สังกัดพรรคเพ่ือไทย แต่สถานการณ์เปลี่ยน คนการเมืองในนครสวรรค์และอุทัยธานี เห็นพ้องต้องกันว่า ได้
เวลาปรองดองกันเสียที ก่อนจะสายเกินไป ไม่มีเพ่ือไทย ภูมิใจไทย พลังประชารัฐ มีแต่ “พวกเรา” จึงตั้งชื่อกลุ่ม
นครสวรรค์บ้านเรา 

วันที่ 20 ต.ค.2563 “พล.ต.ท.สมศักดิ์” จันทะพิงค์” ประธาน “กลุ่มนครสวรรค์บ้านเรา” ได้เปิดตัวทีมงาน ส.
อบจ. และประกาศความพร้อมเป็นว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นครสวรรค์ หากไม่รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกัน จะสู้คลื่นลูก
ใหม่จากคณะก้าวหน้าไม่ได้ 
 
มังกรสิบทิศ 

สมรภูมิเลือกตั้งนายก อบจ.นครสวรรค์ในรอบ 20 ปีมานี้ อบอวลไปด้วยควันปืนและคาวเลือด  เมื่อ  
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“ส.จันทะพิงค์” อาสาประสานสิบทิศ จึงท าให้ทุกซุ้มไหลมารวมตัวกัน เหมือนปิง วัง ยม น่านไหลมารวมกันที่ปากน้ าโพ 
พล.ต.ท.สมศักดิ์ มารับราชการต ารวจที่ปากน้ าโพ เริ่มจากเป็นผู้หมวดสืบสวน สถานีต ารวจภูธรชุมแสง จ.นครสวรรค์ 
วนเวียนอยู่ปากน้ าโพ ก่อนได้เข้าร่วมทีมเฉพาะกิจ “ฉลามด า” ของ “พล.ต.ท.สมพงษ์ คงเพชรศักดิ์” มือปราบรุ่นพ่ี ปี 
2561 พล.ต.ท.สมศักดิ์ ลาออกจากราชการต ารวจ เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพ่ือไทย และได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้า
พรรค ด้วยบุคลิกภาพสุขุม นุ่มลึก ของ พล.ต.ท.สมศักดิ์ จึงประสานผลประโยชน์กับทุกกลุ่มการเมืองในปากน้ าโพได้ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/451119 
 
  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/451119
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7 ธ.ค. 2563-18:37 น. 

บทบรรณาธิการ : ไม่ร่วมสมานฉันท์ 
 

 
 

ไม่ร่วมสมานฉันท์ - พรรคฝ่ายค้านก็คือผู้แทนราษฎรจ านวนมากมาย ดังนั้นการตัดสินใจใดๆ ของฝ่ายค้านใน
สภา จึงสะท้อนกระแสสังคมส่วนหนึ่งด้วย 

กรณีที่ฝ่ายค้านไม่ขอร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์เป็นเรื่องที่ฝ่ายรัฐบาลควรต้องดูเหตุผลและรายละเอียดเพ่ือ
ทบทวนหาทางแก้ไข มากกว่าฉวยใช้วาทะโจมตีจนไม่มีวี่แววจะสมานฉันท์ตั้งแต่แรก  การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือให้
เป็นเวทีพูดคุยกันเพ่ือหาทางออกให้กับประเทศ แต่ถ้าเริ่มต้นยังไม่มีเป้าหมายและความพยายามที่มุ่งมั่น ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม การตั้งคณะกรรมการจะเป็นเพียงพิธีกรรมหนึ่งที่หาประโยชน์และสาระอันเป็นรูปธรรมไม่ได้ 
ดังที่มีตัวอย่ำงจำกคณะกรรมกำรหลำยๆ ชุดที่เคยตั้งกันมำ 

สิ่งที่ประชาชนต้องการมากท่ีสุดในการสมานฉันท์ก็คือ ความเชื่อมั่นทั้งจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน 
ก่อนหน้านี้ ประชาชนเสียความเชื่อมั่นจากการที่สมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลเคยหาเสียงและรณรงค์ให้รับร่าง
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 ไปก่อน เพ่ือจะได้มีการเลือกตั้ง แล้วค่อยมาแก้ไขภายหลัง 
แต่สิ่งที่ปรากฏ ณ วันนี้บ่งบอกว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญมีขั้นตอนที่ยากยิ่งและแทบไม่เห็นหนทาง ด้วยกลไกที่วางไว้
ตั้งแต่แรกเริ่ม รวมถึงวุฒิสมาชิกท่ีมาจากการแต่งตั้งช่วงรัฐประหาร 
ความเชื่อมั่นที่เสียไปตรงนี้กลายเป็นบทเรียนส าคัญส าหรับประชาชน ว่าจะรับอะไรไปก่อน หรือตั้งไปก่อน ไม่ใช่หนทาง
ที่แก้ปัญหาได้ ทั้งอาจมีผลที่ยุ่งยากตามมา 
กำรแก้ไขปัญหำต้องตั้งต้นให้ดี มีเป้ำหมำยชัดเจน และมีองค์ประกอบที่ทุกฝ่ำยรับได้ 

ปัญหาที่ฝ่ายค้านชี้ว่าคณะกรรมการสมานฉันท์จะไม่เป็นที่ยอมรับ อย่างแรกคือ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการยังไม่เป็นกลาง ไม่มีคู่ขัดแย้งเข้าร่วม  

สอง ไม่มีรายละเอียดว่า คณะกรรมการชุดนี้จะมีบทบาทหน้าที่อะไร จะท าอะไรที่จะท าให้ขั้นตอนสมานฉันท์
เดินหน้าไปอย่างไร 

 
 
 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/H2A.-1.jpg
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เมื่อสองข้อนี้ไม่ชัดเจน บวกกับบรรยากาศที่รัฐบาลยังไม่เปลี่ยนท่าทีแข็งกร้าวต่อผู้ชุมนุมทางการเมือง ยังมีการ
ตั้งข้อหาและจับกุมคุมขังอย่างต่อเนื่อง จึงยิ่งท าให้เกิดค าถามและความคลางแคลงใจ  เป็นไปได้หรือว่ารัฐบาลที่มีผู้น า
สานต่อมาจากรัฐบาลที่ยึดอ านาจ จะคลายการกุมอ านาจนั้นลง การตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เป็นเพียงพิธีกรรม
หรือไม ่
และเม่ือใดจะเริ่มขั้นตอนสมำนฉันท์และปรองดองกับประชำชนอย่ำงแท้จริง 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5477109 
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5477109


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

42 

 

 
 
8 ธันวาคม 2563 00:10 น.    

 “ธนาธร” กับเดิมพันสนาม อบจ. 
 

 
 

เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน ก็จะถึงวันเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 20 ธ.ค.นี้แล้ว นั่น
หมายความว่า การหาเสียงของผู้สมัครแต่ละพรรคการเมือง แต่ละกลุ่มที่ตนเองประกาศสังกัดจะต้องเริ่มนับถอยหลัง
ด้วยความเข้มข้น เพราะอย่าลืมว่า ศึกเลือกตั้งสนามท้องถิ่นที่ เปิดประเดิมกันเป็นสนามแรกที่ อบจ.นั้นได้รับไฟเขียว
จากรัฐบาลให้มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในรอบ 7 ปี 

แน่นอนว่าศึกเลือกตั้งสนามระดับท้องถิ่น ที่ อบจ. รอบนี้ย่อมไม่ธรรมดา เพราะนี่คือการเปิดประตูการเมือง
ระดับท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ การเมือง “ระดับชาติ” ในห้วงสถานการณ์ที่การเมืองในบ้านเราเต็มไปด้วยความร้อนแรง 
แม้พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะพรรคแกนน ารัฐบาล จะประกาศไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในนามพรรคเพ่ือหลีกเลี่ ยง
ความสุ่มเสี่ยงการท าผิดข้อกฎหมาย ก็ตาม แต่กลับไม่ได้หมายความว่าพรรคพลังประชารัฐ หรือฝ่ายรัฐบาลจะทอดทิ้ง
สนามเลือกตั้งระดับท้องถิ่นแต่อย่างใด เพียงแต่ปรับรูปแบบและวิธีการเล่น ด้วยการเดินแผนผ่าน  “ผู้เล่น” ในระดับ
ท้องถิ่นให้ไปบริหารจัดการกันเอง จึงดูเหมือนว่างานนี้ พรรคพลังประชารัฐ แทบไม่ได้ “ออกแรง” 

ขณะที่พรรคฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาล ทั้ง “พรรคเพ่ือไทย” เองที่ประกาศส่งผู้สมัคร ลงเลือกตั้งด้วยกัน 25 คน 
แม้จะไม่ส่งลงปูพรมชนิดเต็มพ้ืนที่ แต่พรรคเพ่ือไทย จะเน้นการรักษาพ้ืนที่เดิมเอาไว้ให้ได้มากที่สุด  แต่โจทย์ข้อยากใน
การเลือกตั้งอบจ. ครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเทไปที่ “คณะก้าวหน้า” ที่มี “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ในฐานะประธานคณะ
ก้าวหน้าคือการท าให้ผู้สมัครในนามคณะก้าวหน้าทั้งหมด 42 คนสามารถชนะการเลือกตั้ง ให้ได้มากที่สุด !! 
เพราะชัยชนะของผู้สมัครในนามคณะก้าวหน้า ย่อมไม่ใช่เพียงแค่การส่งตัวแทนเข้าไปนั่งกุม “การเมืองท้องถิ่น” เท่านั้น 
หากแต่แกนน าของคณะก้าวหน้ายังเชื่อว่า นี่คือการสะท้อนและแสดงให้เห็นถึง “เสียง” จากประชาชนที่จะมีต่อรัฐบาล 
ของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไปจนถึงท่าที และความ
ต้องการที่สอดคล้องกันกับ “3 ข้อเรียกร้อง” จาก “ม็อบคณะราษฎร” ที่เคลื่อนไหวกันมานานนับเดือน ก่อนหน้านี้อีก
ด้วย 

แต่ปัญหาที่ธนาธร และแกนน าคณะก้าวหน้าต้องเผชิญ คือท่าทีการต่อต้าน จากมวลชนที่ประกาศตัวปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่พากันรวมตัวไปขับไล่ ชนิด “ซึ่งหน้า” จนท าให้ ธนาธรและตัวผู้สมัครสมาชิกและนายก อบจ. 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201207/3f81e414f682ccc36fe187840a6f237e321674b60bc0963d8462b3877a0f96ba.jpg?itok=_yhjLpYk
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ต้องหลบเลี่ยงการปะทะกันในหลายจังหวัด อย่างต่อเนื่อง อย่าลืมว่า กระแสและข้อหาที่ว่าด้วยการล้มล้างสถาบัน ที่
แกนน าคณะก้าวหน้า เจอนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย แต่ในทางกลับกันยังจะส่งผลต่อการตัดสินใจของพ่ีน้องประชาชนในแต่
ละพ้ืนที่ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันว่าจะเลือกให้คะแนนผู้สมัครของคณะก้าวหน้าหรือไม่  ยิ่งวันนี้สถานการณ์การ
เคลื่อนไหวของ ม็อบคณะราษฎร เริ่ม “แผ่วลง” อย่างเห็นได้ชัด ในจังหวะที่ผู้คนในสังคมพากันหันมารับมือกับการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด ระลอกสอง สืบเนื่องจากที่มีคนลักลอบเข้าเมืองจากเมียนมา ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนในประเทศ
ไทย 

การเลือกตั้งอบจ. ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ จึงกลายเป็นเหมือน “เดิมพัน” ที่ส าคัญส าหรับคณะก้าวหน้ามากกว่าใคร
เพ่ือน เพราะหากสามารถกวาดที่นั่ง ได้มากที่สุด จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นว่า สังคมสนับสนุนการเคลื่อนไหว ทั้งม็อบ
คณะราษฎรและ ทุกองคาพยพที่เชื่อมโยงกับธนาธร ทั้งคณะก้าวหน้าไปจนถึง พรรคก้าวไกล ในฐานะพรรคการเมืองที่
กลายร่างมาจาก พรรคอนาคตใหม่ แต่หากผลการเลือกตั้ง ออกมาในทางที่เป็น “ลบ” ได้นายก อบจ.เข้ามาได้เพียงไม่กี่
ที่นั่ง จะยิ่งท าให้ธนาธร เจอกับ “งานหิน” มากยิ่งขึ้น และนี่ยังไม่นับรวมกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)มีมติ
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้าที่เข้าลักษณะคล้ายพรรคการเมืองหรือไม่ เพราะอาจ
กลายเป็นว่า ธนาธร และแกนน าคณะก้าวหน้า พาผู้สมัครอบจ. ให้มีอันต้อง “แพ้ฟาวล์” ถ้ากกต.ชี้ออกมาว่า มีความผิด
จริง แล้วกระทบต่อตัวผู้สมัคร เข้าอย่างจัง ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/202758 
 
  

https://siamrath.co.th/n/202758
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ก่อนเลือก อบจ.ท า พท.ร้าว แต่หลังเลือกตั้งยิ่งเละ !? 

 
 
ตอนแรกนึกว่าหลังจาก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ น าทีมสมัครพรรคพวก “ลาขาด” จากพรรคเพื่อไทยไปแล้ว 
น่าจะท าให้ความขัดแย้งภายในพรรคนี้ยุติ หรือสงบลง เพราะถือว่า “ต่างคนต่างไป” ทางใครทางมัน แต่กลายเป็น
ว่าปัญหาตรงนี้ยังอึมครึมไม่จบ ก็ดันไปปูดตรงที่ใหม่ และอย่างหลังนี่แหละที่ท าท่าว่าอาจจะท าให้ความขัดแย้ง
ขยายบานปลายออกไปแบบกู่ไม่กลับ หรือที่เรียกว่า “แตกเละ” จนอาจกลายเป็นศึกสงครามภายในกันเองก็เป็นได้ 

พูดกันแบบเข้าเรื่องไม่อ้อมค้อม ก็คือ น่าจับตาจากกรณีความขัดแย้งในระดับ “ขาใหญ่” ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะใน
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ก าลังแข่งขันชิงเก้าอ้ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และทีมบริหารในระดับการเมืองท้องถิ่นแห่งนี้
ว่าจะ “เอาอยู่” หรือไม ่

เพราะหากกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวก็ต้องโฟกัสไปที่ภาพความขัดแย้งในปัจจุบันที่บานปลายจากการแข่งขันชิงเก้าอ้ี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ กับ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร โดยรายหลัง
ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพ่ือไทย ให้ลงสมัครในนามพรรค ขณะที่ฝ่ายแรกเป็นอดีตนายก อบจ. และเคยอยู่ใน “ทีม
เพ่ือไทย” มานาน แต่มาคราวนี้กลับไม่ได้รับการสนับสนุน จึงต้องลงสมัครในนามอิสระในชื่อกลุ่ม “เชียงใหม่คุณธรรม” 

แม้ว่าจะเป็นการเมืองระดับท้องถิ่น แต่ด้วยชื่อชั้น บารมี และ “คอนเนกชัน” ทั้งคู่ถือว่าไม่ธรรมดา โดย นาย
พิชัย เคยเป็นอดีตส.ว.เชียงใหม่ มีชื่อเดิมก่อนหน้านี้ว่า “ชูชัย” รวมไปถึงชื่อเล่นว่า “ก๊อง” แต่คราวนี้ได้เปลี่ยนทั้งชื่อ
จริงและชื่อเล่น เพ่ือเอาเคล็ด ถือว่ามีความใกล้ชิดกับครอบครัวชินวัตร โดยคราวนี้ได้รับการสนับสนุน จาก “เจ๊แดง” 
เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาวของนายทักษิณ ชินวัตร และล่าสุด นายทักษิณ ถึงข้ันเขียนจดหมายด้วยลายมือโพสต์ถึงชาว
เชียงใหม่บ้านเกิดเป็นภาษาถิ่นให้ช่วยกันสนับสนุนเลือกนายพิชัย พร้อมทีมผู้สมัคร  

ท่าทีและความเคลื่อนไหวแบบนี้ของนายทักษิณ ชินวัตร นับว่าเป็นครั้งแรกที่ถือว่า “ออกตัวแรง” และลงมา
เล่นเองในระดับ “ท้องถิ่น” แบบนี้ ขณะเดียวกัน หากให้ “อ่านเกม” ก็ต้องมองได้ว่า “กลัวแพ้” หรือสถานการณ์สูสี 
หรือเป็นรองคู่แข่งฝ่ายตรงข้าม เพราะถ้าเกิดพลาดท่าพ่ายแพ้ ถือว่า “เสียหาย” กันทั้ง “ครอบครัวชินวัตร” เลยทีเดียว 
เพราะอย่างที่บอกว่างานนี้ “เจ๊แดง” นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ลงมาเต็มตัว และยังลากเอาพ่ีชาย คือ นายทักษิณ ชินวัตร 
แถมยังพ่วงเอา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาว ออกแรงช่วยกันเต็มท่ี 
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หาก นายพิชัย ยังแพ้ให้กับ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ก็ต้องบอกว่า “ดูไม่จืด” ส่งผลสะเทือนไปไกลแน่นอน 
เพราะนี่คือความหมายในเรื่อง “บารมี” ของ “นายใหญ”่ ว่า จะยังม่ันคงแค่ไหน ส าหรับบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ 
และในทางการเมืองยังเปรียบเสมือน “เมืองหลวง” ของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละ 

ขณะเดียวกัน อีกด้านหนึ่งอย่างที่รู้กันว่า ส าหรับ นายบุญเลิศ และตระกูล “บูรณุปกรณ์” ในพ้ืนที่เชียงใหม่ 
รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียง ก็ถือว่า “ไม่เบา” และท่ีผ่านมา หากพิจารณากันในความเป็นจริงส าหรับในทางการเมือง และ 
“ฐานเสียง” แล้วกับครอบครัว “ชินวัตร” ยังไม่รู้ว่าใครพ่ึงใครกันแน่ แต่ที่ผ่านมาถือว่า “พ่ึงพาอาศัยกัน” แบบวิน-วิน
ทั้งสองฝ่าย 

จนกระทั่งหลังเหตุการณ์รัฐประหาร คสช. ต่อเนื่องมาถึงการก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐ เกิดความเปลี่ยนแปลง
และหมางใจกันลึกๆ ระหว่างกัน โดยตามรายงานข่าวบอกว่า ฝ่ายครอบครัวชินวัตร ระแวงว่า ครอบครัวบูรณุปกรณ์ 
ก าลัง “ย้ายข้าง” ไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐนานแล้ว เพียงแต่ยังไม่ออกมาเปิดตัวเท่านั้นเอง 

และ “จุดเดือด” ส าคัญก็คือ หลังเหตุการณ์ที่ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. ขึ้นเวทีปราศรัยช่วย
หาเสียงให้กับ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นั่นแหละที่ท าให้ “บานปลาย” ขึ้นมาทันที เพราะมีการพาดพิงไปถึงคนใน
พรรคเพื่อไทยในท านองว่า “ทอดทิ้ง” ครอบครัว “บูรณุปกรณ์” ทั้งที่ยังม่ันคง และยังคอยช่วยเหลือมาตลอด 
ค าพูดของนายจตุพร ยังกล่าวพาดพิงไปถึง “เจ๊” อีกด้วย ซึ่งแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อโดยตรง แต่ก็น่าจะหมายถึง “เจ๊
แดง” ที่สนับสนุน นายพิชัย อย่างเต็มท่ี 

หากพิจารณาจากไทม์ไลน์แล้ว การโพสต์จดหมายเขียนด้วยลายมือของนายทักษิณ ชินวัตร อ้อนชาวเชียงใหม่
ให้ช่วยสนับสนุนนายพิชัย ก็เกิดขึ้นหลังจากนายจตุพร ขึ้นเวทีปราศรัยช่วยนายบุญเลิศ นั่นเอง จึงช่วยไม่ได้ที่จะถูกแซว
ว่า “ทักษิณกลัวแพ้จตุพร” จึงต้องลงทุนออกตัวแรงแบบนี้ ซึ่งอีกด้านหนึ่งก็เหมือนการ “เดิมพัน” เสี่ยงเสียเครดิต
เหมือนกันหากเกิดแพ้ขึ้นมา 

อย่างไรก็ดี สิ่งที่น่าจับตาก็คือ พรรคเพื่อไทยนับจากนี้ จะมีสภาพอย่างไร เพราะก่อนการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ก็เกิดความขัดแย้งกันหนักแล้ว จากกรณีการยกทีมลาขาดจากพรรคของ คุณหญิงสุดารัตน์ 
เกยุราพันธุ์ แต่หลังจาก นายจตุพร พรหมพันธุ์ ท้ารบกับท้ังพรรคเพ่ือไทย และ “แฉโพย” ไม่หยุด ล่าสุด ยังได้จี้จุดกรณี
เสียชีวิตของพยานปากเอกในคดี “บอส กระทิงแดง” ทิ้งปริศนาพาดพิงไปถึงนายพิชัย เต็มๆ อีกท้ังยังเปิดศึกข้ามรุ่น รบ
กับ “เจ๊” และพุ่งเป้าไปที่นายทักษิณ ชินวัตร โดยตรง เพราะงานนี้ถือหางกันคนละฝั่ง “หน้ามืด” ต้องรบกันแตกหัก ท า
ให้ประเมินกันว่าหลังจากนี้พรรคเพื่อไทย จะเละกว่าเดิมหรือเปล่า !! 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000125531 
 

 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000125531
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8 ธ.ค. 2563-03:14 น. 

เลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.ความหวังท่ีเหลืออยู่ กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ  
 

 
 

เลือกตั้งอบจ. ทั่วประเทศ 20 ธ.ค.นี้ ความหวังสุดท้ายที่เหลืออยู่ ทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศทางตรงทางอ้อม 
ทั้งกระตุ้นความเชื่อมั่นชาวบ้าน ได้ใช้สิทธิความเป็นมนุษย์ “คนเท่ากัน” ได้พัฒนา ต่อยอด ยืนยัน “ประชาธิปไตยกิน
ได้” 

เลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับถูกล็อกกุญแจ 6-7 ปีนับแต่เกิดรัฐประหารยึดอ านาจ ผลเลือกตั้งอบจ. 20 ธ.ค.จะ
เป็น “โพลจริงแท้” ให้ “กลุ่มอ านาจสืบทอด” ได้วัดความนิยม ได้ประกอบการตัดสินใจ จะยื้อหรือไฟเขียว เลือกตั้ง
เทศบาล-อบต.-ผู้ว่าฯ กทม.-นายกเมืองพัทยา ตามเป้าหมายกินรวบยกกระดาน. 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/in-the-news/news_5476385 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/in-the-news/news_5476385
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/kk99.jpg
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วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

สกู๊ปพิเศษ : ศึกเลือกตั้งนายก อบจ.บุรีรัมย์ ฟันธง ‘ภูษิต’ น า ‘เพื่อนเนวิน’ เข้าวิน 

 
 

สนามการเมืองท้องถิ่นของ จ.บุรีรัมย์ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)บุรีรัมย์ หลังจากทาง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.)และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 2-6 พ.ย.ที่ผ่านมา ท าให้อุณหภูมิการเมืองท้องถิ่นที่ดูคงที่ กลับสูง
ขึ้นมาอีกครั้ง 

ส าหรับเก้าอ้ีนายก อบจ.บุรีรัมย์ มีผู้สมัครกันทั้งหมด 8 คน คือ หมายเลข 1 นายประเสริฐ เลิศยะโส อดีต สส.
บุรีรัมย์ หมายเลข 2 นายณัฐกิตต์ล้อประสิทธิ์ หมายเลข 3 นายเพชร กีรติมาศ หมายเลข 4 นายภัทรพงศ์ ศุภักษร อดีต
ผู้สมัคร สส.บุรีรัมย์ พรรคอนาคตใหม่ หมายเลข 5 นายสาครปลื้มรัมย์ ทนายความ หมายเลข 6 นายชาติวุฒิ เสวยสุข
กุล หมายเลข 7 นายสมเบียร แก้วศรีใสและหมายเลข 8 นายภูษิต เล็กอุดากร อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย์ หลานชายของนาย
เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ส่วนผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ จ านวน 344 คน ถูกตัดสิทธิรับ
สมัคร 1 คน เหลือ 343 คน ส่วนใหญ่เป็นนักการเมือง อดีตสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ เกือบทั้งหมด ข้าราชการบ านาญ 
ผู้น าท้องถิ่น เกษตรกร และผู้น าชุมชน 

ส่วนสมาชิกสภา อบจ.ทั้ง 42 เขต จ านวน 343 คน แยกเป็น “กลุ่มเพ่ือนเนวิน”ของนายภูษิต เล็กอุดากร ส่งลง
สมัครครบ ทั้ง 42 เขต ใน 23 อ าเภอ และมีกลุ่มอิสระ 

โดยก าหนดวันเลือกตั้ งในวันที่  20 ธ.ค.2563  แบ่งการเลือกตั้ งออกเป็น  42 เขตเลือกตั้ ง  2,880 หน่วย
เลือกตั้ง ใน 23 อ าเภอ 2,546 หมู่บ้าน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,244,619 คน ซึ่ง กกต.ท้องถิ่นตั้งเป้ามาใช้สิทธิ์ ร้อย
ละ 80 ส่วนจะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากน้อยเพียงใด เราไปดูภูมิหลังของผู้สมัครนายก อบจ.ทั้ง  8 คน ว่า มีดีเด่นดังอะไรบ้าง 
และกระแสคนบุรีรัมย์ จะเลือกใครเข้ามาเป็นนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ ครั้งนี้ 

เริ่มที่ นายประเสริฐ เลิศยะโส อดีต สส.บุรีรัมย์ ซึ่งคร่ าหวอดในแวดวงการเมืองมาตลอดด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น อยากจะ
ท างานเพ่ือพ่ีน้องประชาชน ก็ศักดิ์ศรีชาวบุรีรัมย์ น าการพัฒนาทุกด้าน และต้องการเปลี่ยนแปลงจังหวัดบุรีรัมย์ให้ดีขึ้น 
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ทั้งคุณภาพชีวิตและสาธารณูปโภค ส่วนตัวการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มั่นใจ แต่ผล จะเป็นยังไงก็ต้องขึ้นอยู่กับพ่ีน้อง
ประชาชน จึงท าให้การเลือกตั้งดูเข้มข้นข้ึนมาทันที 

ด้านคู่แข่งที่คาดว่าสู้กันเข้มข้นอย่าง นายภูษิต เล็กอุดากร อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย์เขต อ.พลับพลาชัย หลานชายของ
นายเนวินชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด กลุ่ม “เพ่ือนเนวิน” ที่ขันอาสามารับใช้พ่ีน้องประชาชน หลัง
นางกรุณา ชิดชอบ อดีตนายก อบจ.บุรีรัมย์ ไม่ลงสมัคร อยากจะขอดูแลครอบครัว เนื่องจากลูกๆโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกัน
หมดแล้ว อีกทั้งอยากจะลงมาท าธุรกิจและกิจการที่ทางครอบครัวด าเนินการอยู่ทั้งในเรื่องสโมสรฟุตบอล รวมถึง
สนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตให้เต็มที่กว่าที่เป็นอยู่ จึงอยากจะส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาบริหารดูแล
พัฒนา จ.บุรีรัมย์ จึงตัดสินใจส่งนายภูษิต ลงสมัครครั้งนี้ ที่มีฐานคะแนนแน่นปึ้กในแทบทุกพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

การลงสนามการเมืองท้องถิ่นของ นายภูษิต คราวนี้ คาดหวังมานั่งเก้าอ้ีนายก อบจ.บุรีรัมย์ ที่มีฐานคะแนนหลัก
เป็นอดีตสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ นายกเทศมนตรี อบต. แต่การเลือกตั้งยังไม่จบสิ้น อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น 

นายภูษิต กล่าวเพียงสั้นๆว่า ก็แล้วแต่พ่ีน้องประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งตนเองก็ค่อนข้าง
ที่จะมั่นใจว่าจะได้รับเลือกตั้ง ส่วนนโยบายหลักๆ จะด าเนินการสานต่อ ที่ นางกรุณา ชิดชอบ ได้ด าเนินการไว้ 

โดย “กลุ่มเพ่ือนเนวิน” พร้อมสานงานต่อ ก่องานใหม่ เพ่ือให้จังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าพัฒนา ในด้านเศรษฐกิจ ปาก
ท้อง สร้างรายได้ให้พ่ีน้องชาวบุรีรัมย์ ต่อยอดเมืองกีฬาระดับโลก ดึงดูดนักท่องเที่ยวพัฒนาถนน และแหล่งน้ าให้พ่ีน้อง
ชาวบุรีรัมย์ มีรายได้ กินดีอยู่ดี 

แต่ก็ยังมีอีกคนคือ นายภัทรพงศ์ ศุภักษรหรือ ทนายอั น อดีตผู้สมัคร สส.บุรีรัมย์ เขต 3 พรรคอนาคตใหม่ เป็นคน
รุ่นใหม่ หวังเชิญคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างประชาธิปไตยบริสุทธิ์ “กล้าคิด กล้าท า กล้าน ากล้าเปลี่ยนแปลง” ขอบอกเลยว่า
ประมาทเขาคนนี้ไม่ได้ หากทั้งนายภูษิต และนายประเสริฐ ฟัดกันนัวเนีย และซวนเซกันไปทั้งคู่ อาจจะเสร็จ นายภัทร
พงศ ์

ขณะที่ผู้สมัครอีก 5 คน แม้ชื่อเสียงจะไม่โด่งดังและไม่เคยผ่านสนามการเมืองท้องถิ่นมาเลยอย่าง นายณัฐกิตต์ ล้อ
ประสิทธิ์, นายเพชร กีรติมาศ,นายสาคร ปลื้มรัมย์ ทนายความ, นายชาติวุฒิ เสวยสุขกุล, นายสมเบียร แก้วศรีใส ที่ไม่
ค่อยคาดหวังอะไรมากกับการเลือกตั้งครั้งนี้ แต่ขออาสารับใช้พ่ีน้องชาวบุรีรัมย์ เป็นตัวเลือกใหม่ในการตัดสินใจ ซึ่ง
หลายคนอาจมองว่าเป็นไม้ประดับทางการเมือง โดยผู้สมัครกลุ่มอิสระ แต่ละคนก็หวังคะแนนสงสารจากพ่ีน้อง
ประชาชนทั้ง 23 อ าเภอ เลือกเข้าไปท าหน้าที่บริหาร อบจ.บุรีรัมย์ 

ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ จะเป็นการแข่งขันกันระหว่าง นายภูษิต, นายภัทรพงศ์ และนายประเสริฐ ทั้ง 3 ล้วนเป็น
นักการเมืองท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบนั้น ฟันธงไว้เลยว่า 
นายภูษิต จะมีภาษีดีกว่าผู้สมัครคนอ่ืน แต่ก็ยังมีตัวสอดแทรกจากผู้สมัครอิสระ  ที่ประมาทไม่ได้เช่นกัน ซึ่งเป็นตาอยู่ 
คว้าเก้าอ้ีนายก อบจ.บุรีรัมย์ ไปครองชนิดไม่ต้องออกแรงก็เป็นได้ 

หลายคนมีค าถามว่า “ใครจะคว้าเก้าอ้ีนายกอบจ.บุรีรัมย์ เพราะผู้สมัครแต่ละคนนั้น ล้วนมีดีกรี และประสบการณ์
ในการท างานสนามท้องถิ่นมามากมาย ท าให้สนามนี้ดูเข้มข้นขึ้นมาก ส่วนการวิเคราะห์ดูความเข้ม และความเด่นชัด คง
ต้องให้ชาวบ้านพิจารณากันเองในดีกรีของแต่ละคน นี่คือข้อมูลในการที่จะให้ประชาชนทั้ง 23 อ าเภอ ของจ.บุรีรัมย์ ได้
พิจารณาเพื่อไปใช้สิทธิ์ในวันที่ 20 ธันวาคม นี้ ว่าใครจะได้เข้ามารับใช้ชาว อบจ.บุรีรัมย์ มากท่ีสุด  
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ส าหรับการหาเสียงของผู้สมัครแต่ละคน เริ่มคึกคัก พบว่าส่วนมากจะใช้วิธีการแนะน าตัวผ่านโซเชียล และจัด
ทีมงานออกไปติดโปสเตอร์หาเสียงตามที่ต่างๆ และมีรถโฆษณาหาเสียงตระเวนไปทั่วในเขตเลือกตั้งตลอดทั้งวัน ซึ่ง
ยอมรับว่ามีการจัดตั้งทีมงานที่ไว้ใจได้ นอกจากนี้ ยังมีการออกพบปะจัดปราศรัยย่อยตามหมู่บ้าน ชุมชนเพ่ือขอคะแนน
เสียงอีกด้วย 

สนามเลือกตั้งนายก อบจ.บุรีรัมย์ และสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ ครั้งนี้ ถูกจับตามองเป็นพิเศษว่า จะมีการแข่งขัน
ค่อนข้างรุนแรง คาดว่าในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งจะมีการเกณฑ์หัวคะแนนของแต่ละฝ่ายเพ่ือคุมฐานคะแนน
เสียงกันแบบถึงลูกถึงคนอย่างแน่นอน 

นอกจากนี้ ยังมีการส่งทีมงานเข้าไปเจาะหาผู้น าในท้องถิ่นให้ช่วยเป็นหัวคะแนน เพ่ือพยายามเจาะฐานเสียงคู่แข่ง
โดยอาศัยญาติพี่น้อง และผู้ใกล้ชิด แบบน้ าซึมบ่อทราย ซึ่งจะเป็นคะแนนจัดตั้งมากกว่า ท้ายที่สุดแล้วผลการเลือกตั้งจะ
ออกมาในรูปใดคงต้องรอในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ จะเป็นเครื่องชี้วัดได้ว่า ชาวบุรีรัมย์ จะเลือกใครเป็นนายก อบจ.บุรีรัมย์ 
เข้ามาท างาน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/537046 
 
 
  

https://www.naewna.com/local/537046
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วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 11.59 น. 

เปิดวิสัยทัศน์ค าต่อค า 2 ตัวเต็งนายก อบจ.กาญจน์ 'เสี่ยสรรค'์เบอร์ 2 'หมอหนุ่ย'เบอร์ 1 
 

 
 

เปิดวิสัยทัศน์ค าต่อค า2ตัวเต็งนายก อบจ.กาญจน์ 'เสี่ยสรรค์' อดีตนายก 2 สมัยผู้สมัครเบอร์ 2 ชูเปลี่ยน
โรงงานกระดาษเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิต พร้อมส่งเสริมการศึกษา ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการและเด็กผู้ด้อยโอกาส 
ด้าน "หมอหนุ่ย" ผู้สมัครเบอร์ 1 อาสาเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลง ชูดันท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้
คุ้มค่ากว่านี้ 

นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือเสี่ยสรรค์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) 
กาญจนบุรี หัวหน้าทีมพลังใหม่ เบอร์ 2 ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายขณะเข้าร่วมเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของ
ผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรี ที่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดกาญจนบุรี และอีก 7 
เครือข่ายจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.63 ที่ผ่านมา 

โดยกล่าวว่า...ผมต้องขอเรียนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนั้นมีงบประมาณเพียงส่วนเดียว ส่วนหนึ่งเป็น
งบรายจ่ายประจ าปี เหลืองบพัฒนาอยู่ประมาณ 100 ล้านบาทเศษ ในอนาคตข้างหน้าเราจะพัฒนาทั้ง 13 อ าเภอใน
จังหวัดจันทบุรี 

ทีมพลังใหม่ เราจะเรียงล าดับความส าคัญโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยให้ทางหาประชาชนมาประชุม
ร่วมกันกับทางหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต.เทศบาล แล้วให้เสนอโครงการที่จ าเป็นผ่านมาที่อ าเภอ 
จากนั้นทางอ าเภอจะแจ้งเข้ามาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จากนั้นจะพิจารณาว่าโครงการไหนมีความจ าเป็นมากน้อย
เพียงใด 

ยกตัวอย่างเช่น อ าเภอห้วยกระเจา และ เลาขวัญนั้น มีความแห้งแล้ง ส่วนอ าเภอที่อยู่ติดกับอ าเภอเมืองมีความ
แห้งแล้งน้อย เราก็จะมีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ไป อย่างเช่นอ าเภอห้วยกระเจาและเลาขวัญ เราจะมีการพัฒนา
แหล่งน้ า 
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ส่วนโซนอ าเภอไทรโยค ทองผาภูมิ และสังขละบุรีนั้น เราจะพัฒนาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว เพราะพ้ืนที่โซนนี้ เป็น
โซนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะตัวผมนั้นมีบ้านอยู่ที่อ าเภอสังขละบุรี 

ส่วนกรณีโรงงานกระดาษ ตัวผมนั้นก็มีนโยบายอยู่แล้วว่าจะรับโรงงานกระดาษ มาเป็นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี แต่เนื่องจากว่าหมดวาระเสียก่อน ซึ่งทีมพลังใหม่จะพัฒนาโรงงานกระดาษ ให้กลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชีวิตแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี 

ส าหรับนโยบายทางด้านการศึกษา ตัวผมนั้นต้องขอเรียนว่า ในช่วงที่ผ่านมาและในอนาคต เราได้อุดหนุนเงินให้กับ
พ้ืนที่การศึกษาปีละประมาณ กว่า 10 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาการด ารงต าแหน่งมาตั้งแต่ปี 2555-2563 รวม 8 ปี
เศษ อุดหนุนไปแล้วกว่า 100 ล้านบาท 

ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน เราได้เข้าไปดูแลผู้สูงอายุ คนพิการและเด็กผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นนโยบายของเรา
อยู่แล้ว โดยให้ประชาชนแจ้งเรื่องไปที่อ าเภอ จากนั้นให้ทางอ าเภอแจ้งเรื่องส่งมาที่ อบจ.เพ่ือให้ทราบว่าท่านใดมีความ
จ าเป็นเดือดร้อนอย่างไร แบบไหนก็ให้แจ้งมาท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ส าหรับนโยบายต่างๆที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น หากได้รับเลือกกลับตั้งเข้ามา ตัวผมเองขอยืนยันว่าเราจะ
อุดหนุนงบประมาณลงไปทั้ง 13 อ าเภอ แต่ต้องดูว่าอ าเภอนั้นๆต้องการอะไร เพราะสภาพพ้ืนที่ของแต่ละอ าเภอมีความ
แตกต่างกัน เช่น บางอ าเภอต้องการถนน บางอ าเภอต้องการแหล่งน้ า บางอ าเภอไม่ต้องการถนน แต่ต้องการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ เราก็จะด าเนินการตามประชาคมที่เสนอผ่านอ าเภอข้ึนมา 

สุดท้ายนี้ในนามของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ทีมพลังใหม่ เบอร์ 2 ต้องขอฝากเนื้อฝาก
ตัวกับพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีทุกๆท่าน ให้โอกาสเลือกทีมพลังใหม่เข้ามาบริหาร อบจ.กาญจนบุรี อีกครั้ง
หนึ่งด้วย 

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ หรือหมอหนุ่ย ผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรี ทีมพลังกาญจน์ เบอร์ 1 กล่าวว่า หลายๆ 
ท่านอาจจะไม่เคยรู้จักผมมาก่อน เพราะเห็นคอมเม้นสอบถามเข้ามาในเพจเฟซบุ๊กเป็นจ านวนมากว่าผมคือใคร ขอเรียน
ว่าอดีตที่ผ่านมา ผมเคยลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนามแย้ อ.ท่ามะกา เมื่อปี พ.ศ.2548 และเคยเป็น
นายก อบต.สนามแย้ อยู่ 2 ปี หลังจากนั้นมาก็มาด ารงต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารจังหวัด ตอนสมัยท่านนายก
รังสรรค์อีก 2 ป ี

ต่อมาได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนเลือกเข้าไปด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ 
สส.เขต 3 เมื่อปี พ.ศ.2554 เป็นอยู่กว่า 2 ปี แต่แล้วก็ต้องมาถูกเว้นวรรค ทางการเมือง ซึ่งในช่วงนั้นเชื่อว่าพวกเราทุก
คนทราบดีว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมา มาในครั้งนี้ผมได้อาสาลงมารับใช้พ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัด
กาญจนบุรี ในฐานะผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เบอร์ 1 จ ากันง่ายๆครับคือ เบอร์ 1 

ส าหรับวิสัยทัศน์และแนวนโยบายจริงๆ แล้ว ผมไม่ชอบงานนิติบัญญัติ คือการออกกฎหมาย และเป็นคนไม่ชอบ
งานรัฐสภา แต่ผมเป็นคนชอบงานทางด้านบริหารมากกว่า เพราะผมเป็นคนเดินทางบ่อย อีกทั้งผมเป็นคนชอบค้าขาย 
ผมจึงอาสามาในครั้งนี้ 

โดยมีวิสัยทัศน์ที่อยากจะเปลี่ยน เปลี่ยนบริบทเปลี่ยนวิธีคิดการบริหารงานของกาญจนบุรี ถามว่าท าไมต้องเปลี่ยน
ซึ่งมันมีค าถามในใจอยู่แล้ว จริงๆแล้วการที่เราจะเปลี่ยนเราต้องรู้จักก่อน ว่าเราจะเปลี่ยนอะไร และเรามีอะไรให้เปลี่ยน
บ้าง 
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จังหวัดกาญจนบุรีของเรามีเขื่อนขนาดใหญ่อยู่ 2 เขื่อนที่กักเก็บน้ าหล่อเลี้ยงพืชผลการเกษตร ทางชลประทาน ที่

สามารถส่งเข้าไปผลิตน้ าประปาในกรุงเทพฯ สองเรามีประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่ส าคัญก็คืออนุสรณ์สะพานข้ามแม่น้ าแคว 
ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 วันนี้ลูกหลานของผู้มีส่วนร่วมลูกหลานของผู้สูญเสียได้ติดตามเข้ามาดูเข้า
มาชมเข้ามาเยี่ยมอยู่ตลอดเวลา ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่เรามีอยู่ 

สามสิ่งที่เรามีอยู่คือเรามีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านคือประเทศเมียนมา ส่วนตะวันออกก็คือทะเลฝั่งอ่าว
ไทย ในอนาคตอันใกล้นี้สิ่งที่เราจะเจอและบริบทที่ก าลังจะเกิดขึ้นก็คือ ทางเชื่อม 2 ฝั่งมหาสมุทร ทั้งฝั่งทะเลอันดามัน 
มหาสมุทรอินเดีย ฝั่งทะเลจีนใต้ ต่อไปจะเชื่อมสองโลกเข้าด้วยกันรวมทั้งฝั่งยุโรปกับฝั่งอเมริกาด้วย โดยใช้เส้นทางที่เป็น
ทางบกก็คือท่าเรือที่ระยองกับท่ีทวาย โดยใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์นี่คือเรื่องของชายแดน 

อันดับที่สี่สิ่งที่เรามองเห็นได้เด่นชัดคือจังหวัดกาญจนบุรีของเรา มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เรามีพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบมากกว่าจังหวัดอ่ืนหรือประเทศอ่ืนๆ จังหวัดกาญจนบุรีหลากหลายตรงไหน หลากหลายตรง
อุณหภูมิ เช่นอุณหภูมิพ้ืนที่โซนล่างบางครั้งสูงถึง 40 องศา แต่ขณะเดียวกันอุณหภูมิโซนบ้านอีต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผา
ภูมิ กลับมีอุณหภูมิเพียงแค่ 14-15 องศาเท่านั้น ดังนั้นถ้าเราเข้าใจบริบทในการพัฒนาอนาคตเราไม่จ าเป็นต้องขับรถไป
ท่องเที่ยวไกลถึงภูทับเบิก และไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปเที่ยวที่ดอยอินทนนท์อีกเลย เพราะเราจะได้สัมผัสอากาศความเย็น
ที่ใกล้เคียงที่ส าคัญเป็นการเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือแค่การ
ยกตัวอย่างเท่านั้น 

สิ่งที่พวกเราขาดในมุมมองของผมก็คือทุกวันนี้เราขาดกระบวนการวิธีคิดแบบบูรณาการ เราขาดซอฟต์แวร์ เรา
ขาดการประมวลผล ขาดการเชื่อมโยงการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ทรัพยากรที่เรามี อยู่ทุกวันนี้ผมคิดว่าเราใช้
ประโยชน์ได้ไม่ถึงไม่ถึง 10 หรือ 20 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าท่ีแท้จริง 

เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าทุกวันนี้จังหวัดกาญจนบุรียังขาดคนๆหนึ่งยังขาดกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ขาดทีมงานทีมหนึ่ง 
ที่จะอาสาเข้ามาคิดแบบบูรณาการเชื่อมโยงว่าจะท าอย่างไรที่ภาคเอกชน ภาคธุรกิจเข้าไปใช้ประโยชน์โดยที่ไม่เกิดความ
เสียหายต่อแหล่งทรัพยากรที่เรามีอยู่และท าให้มันสร้างรายได้อย่างเพ่ิมพูน และหารายได้เข้าจังหวัดโดยที่ไม่ต้องอาศัย
ว่าเรามีงบประมาณอยู่เท่าไหร่ 

เราจะท าอย่างไรให้นักท่องเที่ยวที่มีอยู่ภายในประเทศเอาเงินมาใช้จ่ายในจังหวัดกาญจนบุรีของเรา โดยเมื่อปี พ.ศ.
2561 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่ ประมาณ 9.2 ล้านคน ปี พ.ศ.2562 เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 9.1 ล้านคน 
แต่ค่าใช้จ่ายต่อหัวประมาณ 1,800 บาทเท่านั้น เราจะท าอย่างไรที่จะท าให้นักท่องเที่ยวมีค่าใช้เพ่ิมขึ้นถึงคนละ 3,000-
5,000 บาทได้ ทั้งหมดนี้มันจะต้องท าให้เกิดอย่างมีเป้าหมาย และเราจะต้องมีวิธีคิดเพ่ือท าให้ได้ 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเปลี่ยนเมืองกาญจน์ อยากจะเปลี่ยนวิธีคิด ผมเลยอาสาเข้ามาสร้างทีมงานเข้ามาเป็น
ตัวกลางเพ่ือเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ยึดถือครอบครองที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ซึ่ง อบจ.จะเป็นตัวกลางไป
เจรจา 
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ด้วยข้อกฎหมายก็ดี ด้วยข้อตกลงก็ดี ด้วยสิ่งต่างๆที่จะท าให้พ่อแม่พ่ีน้องบ้านเราสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากรของจังหวัดกาญจนบุรีได้อย่างเต็มที่เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับพวกเรา เมื่อรายได้ของพวกเราเพ่ิ มขึ้น ทั้งการ
ท่องเที่ยว ทั้งการเพาะปลูก ก็จะดีขึ้นจนกลายเป็นห่วงโซ่ อุปสงค์อุปทาน ซึ่งสามารถพัฒนาเศรษฐกิจยกรายได้ต่อหัว
ของประชากรของจังหวัดกาญจนบุรีให้เพิ่มขึ้น 

นี่คือแนวคิดที่ผมอยากเปลี่ยนแต่สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดผมไม่สามารถท าคนเดียวได้ ถ้าไม่ได้รับความร่ วมมือร่วมใจ
จากพ่อแม่พ่ีน้องช่วยสนับสนุนให้ตัวผมและทีมงานของเบอร์ 1 เข้าไปท างานเข้าไปรับใช้พ่อแม่พ่ีน้องประชาชน ในฐานะ
นายก อบจ. และ ส.อบจ. 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/537145 
 
  

https://www.naewna.com/local/537145
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8 ธันวาคม 2563 - 11:16 น. 

โหน อบจ.'หน่อย' ปูทาง สร้างพรรคใหม่ 
 

 
 
พรรคใหม่ไม่พลาด "คุณหญิงหน่อย" ใช้จังหวะเลือกตั้งนายก อบจ. ลุยอีสาน ปูทางสร้างแบรนด์  
 
    เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธ.ค.2563 วัฒนา เมืองสุข ที่ลาออกจากพรรคเพ่ือไทย พร้อมคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ได้
โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คWatana Muangsook บอกเล่าเหตุผลที่ต้องลาออกจากพรรคว่า มีความขัดแย้งกับผู้บริหารพรรคชุด
ปัจจุบัน “..เป็นความขัดแย้งในเชิงความคิดและวิธีการน าพรรคไปสู่เป้าหมายทางการเมืองท่ีไม่ตรงกัน”ต่อมา วัฒนา
เปิดเผยผ่านรายการวิเคราะห์ข่าวทางทีวีช่องหนึ่งว่า กลุ่มคุณหญิงสุดารัตน์ ก าลังจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ และเตรียม
ตัวส าหรับการเลือกตั้งที่จะมีข้ึนในอนาคต 
ลุยอีสาน 

ทีมงานคุณหญิงสุดารัตน์ แจกข่าวในช่วงวันหยุดยาว ท านองว่า ภารกิจแรกของคุณหญิงหน่อย หลังลาออกจาก
เพ่ือไทยคือ ไปหาเสียงช่วยผู้สมัครนายก อบจ.กาฬสินธุ์ พรรคเพ่ือไทย โดยอ้างว่า สนิทกับบิดาของผู้สมัครนายก อบจ. 
จริงๆแล้ว คุณหญิงหน่อยเดินสายไปช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครนายก อบจ.พรรคเพ่ือไทยในภาคอีสาน หลายจังหวัด 
ท่ามกลางความประหลาดใจของคอการเมือง 

วันที่ 8 พ.ย.2563 อดีตประธานยุทธศาสตร์เพ่ือไทย ไปเดินหาเสียงช่วย สมชอบ นิติพจน์  อดีตนายก อบจ.
นครพนม ที่ลงสนามป้องกันแชมป์ในนามพรรคเพื่อไทย 

วันที่ 14 พ.ย.2563 คุณหญิงหน่อย ไปหนองบัวล าภู ร่วมเวทีปราศรัยของ วิชัย สามิตร อดีต ส.ส.หนองบัวล าภู
หลายสมัย ที่ลงสมัครนายก อบจ. สังกัดพรรคเพื่อไทย 

เฉพาะสองกรณีนี้ ได้ข่าวว่า แกนน าพรรคตัวจริงต่อสายไปถึงผู้สมัครนายก อบจ.ทั้ง 2 จังหวัดว่า คุณหญิง
หน่อยไม่มีหน้าที่ไปช่วยใครหาเสียง เพราะลาออกจากประธานยุทธศาสตร์พรรคแล้ว หากผู้สมัครนายก อบจ.คนใด 
ต้องการทีมส่วนกลางไปช่วยหาเสียงให้ติดต่อมาท่ีพรรคโดยตรง 
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วันที่ 17 พ.ย.2563 คุณหญิงสุดารัตน์ยังเดินทางมาหาเสียงช่วย มังกร ยนต์ตระกูล อดีตนายก อบจ.
ร้อยเอ็ด ที่ลงแข่งอีกสมัยในนามกลุ่มเพื่อไทยร้อยเอ็ด 

กรณีมังกร พรรคไม่ได้มีมติส่งลงสมัครนายก อบจ. แต่อนุญาตให้ใช้โลโก้พรรคเพ่ือไทยได้  ดูเหมือนว่า คุณหญิง
หน่อยทุ่มเวลาเดินหาเสียงที่ร้อยเอ็ดเต็มที่ แถมถ่ายภาพชูมืออดีตนายกฯ มังกร เด่นหรา ทุกการเคลื่อนไหวของเจ้าแม่
เมืองหลวงไม่ธรรมดา และวันที่ 30 พ.ย.2563 คุณหญิงหน่อยยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคเพ่ือไทย 
ปูทางสร้างแบรนด์ 

แม้จะลาออกจากเพ่ือไทย คุณหญิงหน่อยก็ไม่หยุดลงพ้ืนที่ เพราะรับปากเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ อดีต ส.ส.
ร้อยเอ็ดไว้แล้วว่า ต้องไปช่วยมังกรอีกรอบ  

วันที่ 2 ธ.ค.2563 ไปขึ้นเวทีปราศรัยของมังกร ยนต์ตระกูล ผู้สมัครนายก อบจ.ร้อยเอ็ด ที่หน้า สภ.โพธิ์ชัย อ.
โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 

วันที่ 3 ธ.ค.2563 ข้ามแดนไปทาง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ช่วยหาเสียงให้กับเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ผู้สมัคร
นายก อบจ.กาฬสินธุ์  พรรคเพ่ือไทย ซึ่ งเป็นลูกสาวของ ยงยุทธ หล่อตระกูล อดีตนายก อบจ.กาฬสินธ์   
    สังเกตได้ว่า ทีมงานของเฉลิมขวัญ ไม่อยากให้การมาช่วยหาเสียงของคุณหญิงสุดารัตน์เป็นข่าว เพราะเกรงใจผู้ใหญ่
ในพรรค แต่ทีมงานเจ้าแม่เมืองหลวง ปั้นข่าวนี้จนได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วไป 

ส่วนทีมงานมังกร เจอคนปล่อยข่าวว่า สมคบกับคุณหญิงหน่อยแอบอ้างชื่อพรรคเพ่ือไทย เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ 
จึงต้องเชิญ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง และพงษ์เทพ เทพกาญจนา ไปปราศรัยที่ร้อยเอ็ด เพ่ือยืนยันเพ่ือไทยของแท้ ในวันที่ 
10 และ 12 ธ.ค.นี้ 
เห็นม้ัยล่ะท่านผู้ชม..คุณหญิงหน่อย โชว์การโหน อบจ.จนเพื่อไทยป่วนไปท้ังอีสาน 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/451173 
 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/451173
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8 ธันวาคม 2563 

ทักษิณ-เพื่อไทย' ประกาศสู้เลือกตั้ง ‘เชียงใหม่’ ศึกแห่งศักดิ์ศรีแพ้ไม่ได้   
 

 

  
"เชียงใหม่" ถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของ "ทักษิณ" ดังนั้น แม้จะเป็นแค่การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นย่อมไม่มีทางให้
ฝั่งตรงข้ามมาปักธงแห่งชัยชนะอย่างแน่นอน จึงเป็นเหตุผลให้นายใหญ่ต้องมาลุยเอง 

เดิมพันสนามเลือกตั้ง "นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่" หรือ "นายกอบจ.เชียงใหม่" เที่ยวนี้ถือว่า
สูงลิบ เมื่อ "ทักษิณ ชินวัตร" ที่ช่วงหลังมานี้ เข้าโหมดเสือหมอบ ต้องลุกข้ึนสู้อีกครั้ง 
"เชียงใหม่" ถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของ "ทักษิณ" เป็นฐานที่ม่ันทางการเมืองอันเหนี่ยวแน่นของ "ตระกูลชิน
วัตร" มี "นายกรัฐมนตรี" มาแล้วถึง 2 คน นอกจาก  "ทักษิณ" ก็คือ "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" 
จึงปฏิเสธไม่ได้ "เชียงใหม่" เป็นเมืองหลวงของพรรคในฝ่าย "ทักษิณ" และ ยังถือเป็นเมืองหลวงคน "เสื้อแดง" ก็ไม่ผิด  

แต่เมื่อมาถึงวันนี้ บริบททางการเมือง "เชียงใหม่" เปลี่ยนไป เมื่อ "พรรคเพ่ือไทย" เลือกส่ง "ส.ว.ก้อง" หรือ 
"พิชัย เลิศพงศ์อดิศร" ลงรับสมัครเป็นนายกอบจ. ชนกับ "บุญเลิศ บูรณุปกรณ์" แชมป์เก่า 2 สมัย อดีตเด็กในสายนาย
ใหญ่ ในนาม "กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม" ตระเวนปราศรัยหาเสียง ด้วยการดึง "จตุพร พรหมพันธุ์" ประธานนปช. และ
คณะ ขึ้นเวทีขอคะแนนชาวบ้าน ควบคู่ไปกับการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ด้วยประเด็นหลัก "น า
ประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่น" เคลียร์กับชาวบ้านว่า อยู่ฝ่าย "ประชาธิปไตย" หลังโดนครหาว่าปันใจให้ "ทหาร" หรือ "พลัง
ประชารัฐ" พร้อมกับชูหลักการปกครองท้องถิ่น ความเป็นอิสระของประชาชน ปราศจากการครอบง าของรัฐบาลกลาง
และพรรคการเมือง ทั้งยังพรีเซ้นต์ผลงานที่เคยท ามาในอดีตเป็นจุดขาย 

ในส่วนของฝั่ง "นายใหญ่" ที่เคยมี "บุญเลิศ" เป็นนั่งร้านส าคัญในพ้ืนที่ มีส่วนส าคัญที่ท าให้พรรคนายใหญ่แข็ง
โป๊ก แต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไป เมื่อ "เจ๊ ด." ที่ระแวง "บุญเลิศ" ในหลายโอกาส ว่าอิงแอบผู้มีอ านาจ และเคยเปิดหน้า
ต้อนรับ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ครั้งลงพ้ืนที่จ.เชียงใหม่ ในสมัย "คสช." 

การตัดสินใจกาชื่อ "บุญเลิศ" ทิ้ง จากฝั่งนายใหญ่ สร้างความยากล าบากให้  "เพ่ือไทย" อย่างไม่ต้องสงสัย ขนาด
ผู้ใหญ่บางคนใน "เพ่ือไทย" เอง ยังเอ่ยปากยอมรับว่า "บุญเลิศ ก็ไม่ธรรมดา" เพราะมีเครือข่ายท้องถิ่นกว้างขวาง  

เรื่องนี้ "ทักษิณ" เองยิ่งรู้ดี ว่าเจอของแข็ง ต้องสู้กับลูกน้องเก่า แม้ "เพื่อไทย" จะเลือกส่ง "พิชัย" แต่ไม่ใช่เหตุผล
ว่า "บุญเลิศ" ต้องหลบให้ จึงอาจเป็นที่มาของจดหมายแดนไกลถึงคนเชี ยงใหม่ ขออย่าทอดทิ้ง พร้อมกับย้อนร าลึก
ผลงานเก่าๆ สมัย "ไทยรักไทย" มาตอกย้ าถึงยุครุ่งเรือง และท้ิงท้ายฝากให้เลือก "พิชัย" ตามสูตร 
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รวมถึงการที่ "เพื่อไทย" ขนบิ๊กเนมมาช่วยหาเสียง ทั้ง "สมชาย วงศ์สวัสดิ์" อดีตนายกฯ  "เฉลิม อยู่บ ารุง" แกนน า
เพื่อไทย และ "เยาวเรศ ชินวัตร" น้องสาวทักษิณ สะท้อนชัดว่า "นายใหญ่" เผชิญความท้าทายขนาดไหน ถึงต้องสู้
ยิบตา  

งานนี้ถือเป็นแมตช์แห่งศักดิ์ศรี ของ "ทักษิณ" ว่า "ยี่ห้อชินฯ" ยังขลังเหมือนวันวานหรือไม่ เมื่อบางกลุ่มที่หนุน 
"บุญเลิศ" แบบเงียบๆ ก็หวังจะโค่นพ้ืนที่  "เพ่ือไทย" ด้วยสรรพก าลังและปัจจัยต่างๆ ที่พรั่งพร้อม หาก "พิชัย" หรือ "เพื่อ
ไทย" ชนะ ก็อาจเสมอตัว แต่หาก "บุญเลิศ" ชนะ นั่นไม่ใช่ "เพื่อไทย" แพ้ แต่เท่ากับ "ทักษิณ" ต่างหากท่ีแพ้ จากนี้คงได้
เห็นการเดินเกมของ "นายใหญ่" ที่เข้มข้นเพื่อปิดประตูแพ้ในสนามบ้านเกิด 
ไม่เช่นนั้น การปล่อยให้ "บุญเลิศ" นั่ง "นายกอบจ.เชียงใหม่" สมัย3 ย่อมส่งผลต่อการเมืองภาพใหญ่ในอนาคต
อย่างเลี่ยงไม่ได้ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911440 
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