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ข่าวประจ าวันท่ี 10 ธันวาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ท่ี 
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขท่ี 

 
เรื่อง 

 
สื่อ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 69/2563 กกต.เผยมาตรการความปลอดภัย
เลื อกตั้ ง  อบจ . ในสถานการ ณ์ 
โควิด-19 

มติชนออนไลน ์
 
 
 
 
ส านักข่าวไทย
ออนไลน ์
 
 
มติชนสุดสปัดาห์
ออนไลน์ 

กกต. ใช้ ลต.ซ่อม ส.ส.
ล าปาง-สมุทรปราการ เป็น
โมเดล จัด อบจ.คุมเข้ม
ป้องกันไวรสัโควิด 
 
กกต.เข้มป้องกันโควิด-19 
ทุกหน่วยเลือกตัง้ อบจ. 

 
กกต. ใช้ลต.ซ่อมส.ส.ล าปาง-
สมุทรปราการ เป็นโมเดล 
จัดอบจ. คุมเข้มป้องกันไวรัส
โควิด 
 

5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน ์ กกต.จ่ายเงินแสนรางวัลแจ้งทุจริต 8 
2 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต.เชียงรายปรบัแผนเลอืกตัง้ปอ้งกันโควิด-19 9 
3 แนวหน้าออนไลน ์ กกต.บุรรีัมย์ติวเข้ม จนท.บันทึกคะแนน สร้างความรู้-เข้าใจแนวทางการปฏิบัติ 

เน้นเลือกตั้งนายก  
อบจ.- ส.อบจ.โปร่งใส 

10 

4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง ประธาน-กรรมการ กกต. 11 
5 มติชนออนไลน ์ เผยระเบียบใช้จ่ายเดินทาง ในปท.-ต่างปท. ‘ปธ.กกต.-กกต.’เครื่องแต่งตัว 9 พันบาท/

ครั้ง 
13 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 PPTV 36 ออนไลน ์ ประกาศระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง ประธาน - กรรมการ กกต. บินเฟิร์สค

ลาส ค่าแต่งตัว เบี้ยเลี้ยง 
15 

7 ThaiPBS ออนไลน ์ หนุนกระจายอ านาจ พัฒนาท้องถ่ินตรงจุด 17 
8 เดลินิวส์ออนไลน ์ 'วิสุทธ์ิ' ล่องเรือหาเสียงในพื้นที่น้ าท่วมเมืองลุง 20 
9 เดลินิวส์ออนไลน ์ ผู้สมัครนายก อบจ.ลงพื้นที่ด าเนินสะดวกอ้อนขอคะแนน 21 
10 บ้านเมืองออนไลน ์ กกต.อ านาจเจริญ ผวา พิษโควิด 19 ผู้ไปใช้สิทธ์ิน้อย 22 
11 แนวหน้าออนไลน ์ เข้มข้นข้ึนทุกวัน! ผู้สมัคร ส.อบจ.หน้าใหม่กาญจน์ข้ึนโรงพักแจ้งความล่ามือ

ท าลายป้ายหาเสียง 
23 

12 ไทยรัฐออนไลน ์ ก านันแฉ เลือกตั้งอบจ. มีหัวคะแนนไล่แจก "ไวอากร้า" 25 
13 โพสต์ทเูดย์ออนไลน ์ "พิชัย"หาเสียงนายก อบจ.หนองคาย ชงพัฒนาค้าชายแดนฟื้น ศก. 26 
14 แนวหน้าออนไลน ์ 'ช่อ'ลงภูเกต็ช่วยหาเสียงทีมผูส้มัครนายก อบจ.เจอกลุ่มเห็นต่างตะโกนไล่ 28 
15 มติชนออนไลน ์ ‘รอง กมธ.แก้ รธน.’ ช้ีหากเลือกตั้ง ส.ส.ร.100 % อาจมจีุดอ่อนขาดผู้รูก้ารจดัท า

รัฐธรรมนญู 
29 

16 ไทยโพสต์ออนไลน ์ อีกลอ็ต! ยกโขยงตาม 'เจห๊นอ่ย' ทิ้งพรรคเพื่อไทย 30 
17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ “ชวน” ไมส่น "ฝา่ยค้าน" งดร่วมกรรมการสมานฉันท์ บอก สิ้นธันวาคมนี้ ประชุม

นัดแรกได ้
31 

18 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ "ปธ.วุฒสิภา" หนุนโมเดล ส.ส.ร.เลือกตัง้ ใหส้ทิธิ เยาวชน-ผูเ้ช่ียวชาญ เข้าร่วมรา่ง
รัฐธรรมนญู 

32 

19 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ "ปธ.กมธ.แกร้ัฐธรรมนูญ" ยัน ไมล่อ็คโหวต เนือ้หารา่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ 33 
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บทความ  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน ์ สังเวียนกว๊าน "อัครา-สจ.แน้ว" พิสจูน์พะเยาโมเดล 34 
2 เดลินิวส์ออนไลน ์ จับตามวยคู่เอก 'ทองหลอ่-คมคาย'-'ชยพล-ดร.ศรีเมือง' มีลุน้เก้าอี้ที่

เมืองตกัสลิา 
35 

3 เดลินิวส์ออนไลน ์ ชูนโยบายการมสี่วนร่วม 37 
4 มติชนออนไลน ์ ช้ีสัญญาณ‘เพื่อไทย’ ‘หญิงหน่อย’ตั้งพรรคใหม ่ 39 
5 ไทนรัฐออนไลน ์ 88 ปี รัฐธรรมนญูไทย ลุ่มๆ ดอนๆ ไม่เป็นประชาธิปไตย ฉบับใดแย่

สุด ดีสุด 
44 

6 ประชาชาติธุรกิจอนไลน ์ ครบจบทีเ่ดียว! เปิด 3 วิธี หากไปใช้สิทธิ “เลือกตั้งท้องถ่ิน” ไม่ได้ 46 
7 ข่าวสดออนไลน ์ การสกัด ขัดขวาง เส้นทาง ธนาธร ก้าวหน้า เลือกตั้ง ท้องถ่ิน 48 
8 แนวหน้าออนไลน ์ สกู๊ปพิเศษ : ค าต่อค า ‘สุรพงษ์ ปิยะโชติ’ หรือหมอหนุ่ย ผู้สมัคร

นายก อบจ.กาญจนบุรี ทมีพลงักาญจน์ เบอร์ 1 
49 
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วันที่ 10 ธันวาคม 2563 - 09:56 น. 
กกต. ใช้ ลต.ซ่อม ส.ส.ล าปาง-สมุทรปราการ เป็นโมเดล จัด อบจ.คุมเข้มป้องกันไวรัสโควิด 
 

 

กกต. ใช้ลต.ซ่อมส.ส.ล าปาง-สมุทรปราการ เป็นโมเดล จัดอบจ. คุมเข้มป้องกันไวรัสโควิด 
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจส่งผลกระทบ

ต่อการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ที่จะมีข้ึนใน
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม ทางส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตระหนักถึงความปลอดภัยจากโรคโควิด-19
ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง แม้กฎหมาย
เลือกตั้งท้องถ่ินยังไม่ได้บัญญัติให้มีมาตรการใดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ กกต. ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมเตรียมรับมือไว้
อย่างรัดกุมโดยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด–19 กกต. ได้ใช้รูปแบบการเลือกตั้ง ส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่าง 
เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดล าปาง และเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ มาใช้เป็นแนวทางส าหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ 

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวก าหนดหลักเกณฑ์ตั้งแต่การก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งให้น้อยลง
เพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง การจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนเข้าไปยังที่
เลือกตั้ง การจัดให้มี อสม. เพื่อท าหน้าที่คัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ บริเวณหน้าที่เลือกตั้ง ส่วนกรณี
พบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษซึ่งอยู่บริเวณ
หน่วยเลือกตั้งเดียวกันเพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่น 

ขณะเดียวกันทาง อสม.จะมีการรายงานตามขั้นตอนของสาธารณสุขต่อไป นอกจากนี้ในหน่วยเลือกตั้งยังจัดให้
มีเจลแอลกอฮอล์ส าหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ล้างมือก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้ง และที่โต๊ะตรวจสอบบัญชีรายช่ือและรับ
มอบบัตรเลือกตั้งรวมถึงก่อนออกจากที่เลือกตั้งด้วย อีกทั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ใน
บริเวณหน่วยเลือกตั้ง และก าหนดให้มีการท าความสะอาดอุปกรณ์ฯ ในหน่วยเลือกตั้งตามเวลาที่ก าหนดด้วย 

อย่างไรก็ตาม กกต. ยังย้ าด้วยุว่าจากการลดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว อาจท าให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งเดิมเกิดความสับสน โดยเฉพาะรายช่ือตนเองที่ไม่ปรากฏในหน่วยน้ันๆ 
ท าให้ต้องเดินทางไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งอยู่ไกลออกไป แนะน าว่าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบ
ร า ย ช่ื อ ข อ ง ต น เ อ ง ล่ ว ง ห น้ า โ ด ย ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ หรือตรวจสอบจากเอกสารหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ซึ่งได้แจ้งไป
ยังเจ้าบ้านทุกบ้านแล้ว ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการข้อมูลสายด่วน 1444 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2479649 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2479649
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กกต.เข้มป้องกันโควิด-19 ทุกหน่วยเลือกต้ัง อบจ. 
 

 
 
10 ธ.ค.-กกต. ให้ความมั่นใจ เตรียมพร้อมมาตราการเข้มป้องกันโควิด-19 ทุกหน่วยเลือกต้ังสมาชิกและนายก อบจ. 
ท้ังสถานท่ี อุปกรณ์ บุคลากร ย้ าใช้สิทธิต้องใส่แมสก์ เชื่อโมเดล ล าปาง-สมุทรปราการ ได้ผลมาแล้ว 

กกต. วันนี้ ( 10 ธ.ค.) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ตระหนักถึงความส าคัญในความปลอดภัยจาก
โรคโควิด-19 ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง สมาชิก
และนายก อบจ. พร้อมเตรียมรับมือป้องกนัการแพร่ระบาดของโควิด–19 ไว้แล้ว โดยใช้รูปแบบการเลือกตั้ง ส.ส. เขต 4 
จังหวัดล าปาง และเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ มาใช้เป็นแนวทาง 

โดยมาตรการดังกล่าว ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ตั้งแต่การก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งให้นอ้ยลง 
เพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง การจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนเข้าไปยังที่
เลือกตั้ง การจัดให้มี อสม. เพื่อท าหน้าที่คัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิบริเวณหน้าที่เลือกตั้ง และกรณี
พบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษ ซึ่งอยู่บริเวณ
หน่วยเลือกตั้งเดียวกัน เพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่น โดย อสม. จะมีการรายงานตามข้ันตอนของสาธารณสุข
ต่อไป 

นอกจากนี้ในหน่วยเลือกตั้งยังจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ ส าหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ล้างมื อ ก่อนเข้าไปในที่
เลือกตั้ง และที่โต๊ะตรวจสอบบัญชีรายช่ือและรับมอบบัตรเลือกตั้ง รวมถึงก่อนออกจากที่เลือกตั้ง ทั้งนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง และก าหนดให้มีการท าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ใน
หน่วยเลือกตั้งตามเวลาที่ก าหนดด้วย 

กกต. ย้ าเตือนว่าจากการลดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้ง อาจท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เคยไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งเดิมเกดิความสับสน โดยเฉพาะรายช่ือตนเองที่ไม่ปรากฏในหน่วยน้ันๆ ท าให้ต้องเดินทางไปออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งอยู่ไกลออกไป แนะน าว่าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายช่ือของตนเองล่วงหน้า 
หรือตรวจสอบจากเอกสารหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ซึ่งได้แจ้งไปยังเจ้าบ้านทุกบ้านแล้ว หากยังมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่บริการข้อมูลสายด่วน 1444 .-ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-598234 
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-598234
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วันพฤหัสที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2563 
กกต. ใช้ลต.ซ่อมส.ส.ล าปาง-สมุทรปราการ เป็นโมเดล จัดอบจ. คุมเข้มป้องกันไวรัสโควิด 

 
กกต. ใช้ลต.ซ่อมส.ส.ล าปาง-สมุทรปราการ เป็นโมเดล จัดอบจ. คุมเข้มป้องกันไวรัสโควิด 

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ที่จะมีข้ึนใน
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม ทางส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตระหนักถึงความปลอดภัยจากโรคโควิด-19
ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง แม้กฎหมาย
เลือกตั้งท้องถ่ินยังไม่ได้บัญญัติให้มีมาตรการใดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ กกต. ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมเตรียมรับมือไว้
อย่างรัดกุมโดยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด–19 กกต. ได้ใช้รูปแบบการเลือกตั้ง ส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่าง 
เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดล าปาง และเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ มาใช้เป็นแนวทางส าหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ 

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวก าหนดหลักเกณฑ์ตั้งแต่การก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งให้น้อยลง
เพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง การจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนเข้าไปยังที่
เลือกตั้ง การจัดให้มี อสม. เพื่อท าหน้าที่คัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ บริเวณหน้าที่เลือกตั้ง ส่วนกรณี
พบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษซึ่งอยู่บริเวณ
หน่วยเลือกตั้งเดียวกันเพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่น 

ขณะเดียวกันทาง อสม.จะมีการรายงานตามขั้นตอนของสาธารณสุขต่อไป นอกจากนี้ในหน่วยเลือกตั้งยังจัดให้
มีเจลแอลกอฮอล์ส าหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ล้างมือก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้ง และที่โต๊ะตรวจสอบบัญชีรายช่ือและรับ
มอบบัตรเลือกตั้งรวมถึงก่อนออกจากที่เลือกตั้งด้วย อีกทั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ใน
บริเวณหน่วยเลือกตั้ง และก าหนดให้มีการท าความสะอาดอุปกรณ์ฯ ในหน่วยเลือกตั้งตามเวลาที่ก าหนดด้วย 

อย่างไรก็ตาม กกต. ยังย้ าด้วยุว่าจากการลดจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว อาจท าให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งเดิมเกิดความสับสน โดยเฉพาะรายช่ือตนเองที่ไม่ปรากฏในหน่วยน้ันๆ 
ท าให้ต้องเดินทางไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งอยู่ไกลออกไป แนะน าว่าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบ
ร า ย ช่ื อ ข อ ง ต น เ อ ง ล่ ว ง ห น้ า โ ด ย ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ จ า ก
เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ หรือตรวจสอบจากเอกสารหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ซึ่ง
ได้แจ้งไปยังเจ้าบ้านทุกบ้านแล้ว ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการข้อมูลสายด่วน 1444 
อ้างอิง : https://www.puerteaonline.com/contacts/newspaper/ 
 

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
https://www.puerteaonline.com/contacts/newspaper/
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87.jpg
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กกต.จ่ายเงินแสนรางวัลแจ้งทุจริต 
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พุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.58 น. 
กกต.เชียงรายปรับแผนเลือกต้ังป้องกันโควิด-19 
นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อ านวยการการเลือกต้ัง (ผอ.กต.) เชียงราย 
 

 
ที่อาคารคชสาร สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการการเลอืกตั้ง (กกต.) เชียงราย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มี

การประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 18 อ าเภอของจังหวัดเชียงราย เพื่อฝึกทักษะการจัดการเลือกตั้ง
นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย ซึ่งจะมีข้ึนในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดการเลือกตั้งภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ปัจจุบันจังหวัดเชียงราย ก าลังมีตรวจพบผู้ติดเช้ือในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง 

นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง (ผอ.กต.) เชียงราย กล่าวว่า การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เป็นการให้
ความรู้ให้ทุกคนมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะภายใต้เงื่อนไขการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดทาง กกต.เชียงราย ได้มีการปรับจ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่เกินหน่วยละ 600 คน 
เพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นจนเกินไป ท าให้จากเดิมที่มีหน่วยเลือกตั้ง 1,932 หน่วย เพิ่มเป็น 2,039 หน่วย  นอกจากนี้
ยังมีการดึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือ อสม. มาประจ าหน่วยเลือกตั้งละ 2 คน 

ผอ.กต. กล่าวอีกว่า ในวันเลือกตั้งนอกจากจะมีการเข้มงวดให้ทุกคนที่ลงไปใช้คะแนนเสียงต้องสวมหน้ากาก
อนามัยทุกคน และบริการเจลล้างมือทั้งก่อนและหลังการเข้าคูหากาคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ อสม.ยังมีหน้าในการตรวจ
คัดกรองอุณหภูมิของผู้ใช้สิทธิทุกคน ซึ่ง กกต.ได้มีการจัดจุดเลือกตั้งพิเศษข้ึนมาควบคุมกับจุดเลือกตั้งปกติ หากมีการ
ตรวจพบผู้มีอุณหภูมิตามที่สาธารณสุขก าหนดก็จะคัดแยกให้ลงคะแนนในจุดพิเศษแยกจากผู้ที่อุณหภูมิปกติ 

“การเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่ต้องห่วงเรื่องการแพร่ระบาด เพราะมีการคัดกรองตั้งแต่เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ 
คณะกรรมการหน่วย และคัดแยกผู้มีสิทธิลงคะแนน ซึ่งจะเป็นคัดกรองผู้เสี่ยงต่อการติดเช้ือไปในตัว หากพบว่าใครมี
อุณหภูมิสูงเกินก าหนดทางสาธารณสุข จะมีมาตรการคัดกรองต่อไป รวมไปถึงผู้สมัครต่าง ๆ ทั้ง นายก อบจ. และ
สมาชิก อบจ. ทาง กกต.ได้เน้นย้ าให้การหาเสียงต้องอยู่ภายใต้การควบคุมโรคมีการสวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้สมัครและ
ทีมงาน ใช้เจลล้างมือทุกครั้งที่ออกท าการหาเสียงยังพื้นที่ต่าง ๆ” นายสุคนธ์ กล่าว. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/811779 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/regional/811779
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วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
กกต. บุรี รัมย์ติวเข้ม  จนท.บันทึกคะแนน สร้างความรู้ - เข้าใจแนวทางการปฏิบัติ  เ น้นเลือกตั้ งนายก  
อบจ.- ส.อบจ.โปร่งใส 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)บุรีรัมย์ ได้จัด
อบรมเจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนในการเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ.บุรีรัมย์ ข้ึน โดยมีพล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผู้
บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจั งหวัด
บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด มี น.ส.ปิยนาฏ กลางพนมผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า จ.
บุรีรัมย์ นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
อบจ.บุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบจ. เข้าร่วมในพิธีเปิด ที่ห้องประชุมสภา อบจ.บุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ ถึงกระบวนการ ข้ันตอนวิธีการ แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อน าไปสู่
การปฏิบัติที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 42 เขต เขตละ 2 คน รวมเป็น 84 คน และเจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน ประจ าศูนย์
ประสานงานการเลือกตั้ง ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 2 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 170 คน 

พล.ต.ต.รุทธพล กล่าวว่า กระบวนการ ข้ันตอนการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแกเ่จา้หน้าที่บนัทึกผลคะแนน 
เป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การบันทึกผลคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรมัย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนดไว้ ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน มีความสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ปราศจากการร้องเรียนใดๆ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/537611 
 
  

https://www.naewna.com/local/537611
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ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง ประธาน-กรรมการ กกต. 
9 ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง ประธาน - กรรมการ กกต. ค่าแต่งตัว เบ้ียเลี้ยง 
 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.63   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2563  ความ
ว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของประธานกรรม
การและกรรมการการเลือกตั้งให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 
 ประธานกรรมการ และกรรมการการเลือกตั้ง ที่เดินทางไปปฏิบัติงานให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้
ตามที่ก าหนดไว้ใน ระเบียบนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าเช่าที่พัก 
ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ และค่าเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในการเดินทาง 
ค่าประกันชีวิตและสุขภาพในระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ 
ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปต่างประเทศ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง 
การเดินทางโดยเครื่องบิน ให้มีสิทธิ ดังนี้ 
( 1 ) การเดินทางโดยเครื่องบินในประเทศ ให้มีสิทธิโดยสารช้ันธุรกิจ 
( 2 ) การเดินทางโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ หรือจากต่างประเทศ กลับประเทศไทย หรือการเดินทาง
ในต่างประเทศ ให้มีสิทธิโดยสารช้ันหนึ่ง 
ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปต่างประเทศ ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายโดยมี ระยะเวลาห่างจากการเดินทางครั้ง
สุดท้ายเกิน 2 ปี นับแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้เบิกได้ตามบัญชีท้าย  
การใดที่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการก่อนประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิม
จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
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กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้ หรือมีเหตุจ าเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนด ยกเว้น หรือผ่อนผันการปฏิบัติตาม
ความในระเบียบนี้ได้ 
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
อิทธิพร บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911742 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911742
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เผยระเบียบใช้จ่ายเดินทาง ในปท.-ต่างปท. ‘ปธ.กกต.-กกต.’เครื่องแต่งตัว 9 พันบาท/ครั้ง 
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 - 21:53 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
เผยระเบียบใช้จ่ายเดินทาง ในปท.-ต่างปท. ‘ปธ.กกต.-กกต.’เครื่องแต่งตัว 9 พันบาท/ครั้ง 
 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.63 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2563 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งให้เหมาะสมยิ่งข้ึนอาศัยอ านาจตามความในมาตรา๒๒แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน
ประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในอง ค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของประธาน
กรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ.2563” 
 ข้อ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ
และกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ.๒๕๔๒ 
 ข้อ๔ในระเบียบนี้“กรรมการ”หมายความว่ากรรมการการเลือกตั้งและให้หมายความรวมถึงประธาน
กรรมการการเลอืกตั้งด้วย“การเดินทาง” หมายความว่า การเดินทางไปปฏิบัติงานและให้หมายความรวมถึงการเดินทาง
ไปเยือนประชุมศึกษาดูงานอบรมสัมมนา และกิจกรรมอื่นเพื่อเกียรติแห่งกรรมการหรือเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
หรือปฏิบัติภารกิจของกรรมการ 
 ข้อ๕กรรมการที่เดินทางไปปฏิบัติงานให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 ข้อ๖ค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้แก่(๑)ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง(๒)ค่าเช่าที่พัก(๓)ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะและค่าเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ(4)ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในการเดินทาง(5)ค่าประกัน
ชีวิตและสุขภาพในระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ(6)ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปต่างประเทศ(7)ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ 
าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

14 

 

 ข้อ ๗ การเดินทางโดยเครื่องบินให้มีสิทธิดังนี้(1)การเดินทางโดยเครื่องบินในประเทศให้มีสิทธิโดยสารช้ัน
ธุรกิจ(2)การเดินทางโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศหรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทยหรือการ
เดินทางในต่างประเทศให้มีสิทธิโดยสารช้ันหนึ่ง 
 ข้อ8ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปต่างประเทศให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายโดยมีระยะเวลาห่างจากการ
เดินทางครั้งสุดท้ายเกินสองปีนับแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย 
 ข้อ9ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เบิกได้ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ 
 ข้อ10การใดที่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการก่อนประกาศใช้ระเบยีบนี้ใหถื้อปฏิบัติตามระเบยีบที่
ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 
 ข้อ11ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้ หรือมีเหตุจ าเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนดยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความ
ในระเบียบนี้ 
 
ได้ประกาศ ณ วันที่25พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 
อิทธิพร บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
ทั้งนี้มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเดินทาง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2479425 
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ประกาศระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง ประธาน - กรรมการ กกต. บินเฟิร์สคลาส ค่าแต่งตัว เบ้ียเลี้ยง 
โดย PPTV Online 
เผยแพร่ 9 ธ.ค. 2563,20:02น. 
ปรับปรุงล่าสุด 9 ธ.ค. 2563,20:03น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระเบียบคณะกรรมการการเลอืกตั้ง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการการเลือกตั้งและ
กรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2563 
 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2563 โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) 
 ความว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ของประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 
 ประธานกรรมการ และกรรมการการเลือกตั้ง ที่เดินทางไปปฏิบัติงานให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้
ตามที่ก าหนดไว้ใน ระเบียบนี้ 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ (1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (2) ค่าเช่าที่พัก (3) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่า
ยานพาหนะ และค่าเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ (4) ค่าชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในการเดินทาง (5) ค่า
ประกันชีวิตและสุขภาพในระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ (6) ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปต่างประเทศ (7) 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง 
 การเดินทางโดยเครื่องบิน ให้มีสิทธิ ดังนี้ ( 1 ) การเดินทางโดยเครื่องบินในประเทศ ให้มีสิทธิโดยสารช้ัน
ธุรกิจ 
 ( 2 ) การเดินทางโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไปต่างประเทศ หรือจากต่างประเทศ กลับประเทศไทย 
หรือการเดินทางในต่างประเทศ ให้มีสิทธิโดยสารช้ันหนึ่ง 
 ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปต่างประเทศ ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายโดยมี ระยะเวลาห่างจากการ
เดินทางครั้งสุดท้ายเกิน 2ปีนับแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้เบิกได้ตามบัญชีท้าย  
 การใดที่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการก่อนประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่ใช้
บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

16 

 

 กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้ หรือมีเหตุจ าเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนด ยกเว้น หรือผ่อนผันการ
ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได ้
 
 
อ้างอิง  :   
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1
%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/138042 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/138042
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/138042
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หนุนกระจายอ านาจ พัฒนาท้องถิ่นตรงจุด 
 17:23 |  9 ธันวาคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
อดีตนายกฯ อบจ.ชี้กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นช่วยพัฒนาท้องถิ่นอย่างตรงจุด ด้านนักวิชาการชี้พรรคการเมืองช่วย
คัดกรองคนคุณภาพลงท้องถิ่น แนะประชาชนเลือกผู้เชี่ยวชาญท าหน้าท่ี ด้าน กกต.ชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกต้ัง 
ไม่ไปเลือกต้ังถูกจ ากัดสิทธิ์ครั้งละ 2 ปี 
 วันนี้ (9 ธ.ค.63) ในเวทีเสวนา เลือกตั้ง อบจ.อ านาจท้องถ่ินในมือคุณ โดยมี ผู้ร่วมเสวนา คือ นายนิพนธ์ 
บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รศ.อรทัย ก๊กผล รอง
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ร.ต.อ. มนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) ร่วมเสวนาเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถ่ินในวันที่ 20 ธ.ค.63 ที่จะถึงนี ้
 
หนุนกระจายอ านาจท้องถิ่น พัฒนาตรงจุด 
 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา กล่าวว่า ตนเองเริ่มการท างานจากทอ้งถ่ินโดยเป็น สจ.สงขลา ในปี 2528 และเป็น สจ. 2 สมัย เป็นประธานสภา
จังหวัด โดยขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายกฯ อบจ. และเป็น ส.ส.ในปี 2535 โดยตนเองเข้ามาเป็น สจ.เพราะเช่ือใน
เรื่องของการกระจายอ านาจ จากนั้นยกรา่งกฎหมาย สภาต าบลเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และกระบวนการ
กระจายอ านาจเข้มข้นข้ึนในรัฐธรรมนูญปี 2540 เพราะให้ผู้บริหารส่วนท้องถ่ินมาจากการเลือกตั้ง ดังนั้นผู้ว่าฯซึ่งไม่
ได้มาจากการเลือกตั้งจึงต้องออกไปจากท้องถ่ินเดิมทีสวมหมวก 2 ใบ และในปี 2556 หลังเป็น ส.ส.มากว่า 8 สมัย หรือราว 
22-23 ปีจึงกลับไปยังท้องถ่ินกลับมาสู่ท้องถ่ิน 
 นายนิพนธ์ยังกล่าวว่า เช่ือว่าถ้าท้องถ่ินเข้มแข็ง ประเทศก็เข้มแข็ง นี่คือ หลักการที่ผมเช่ือ ซึ่งอ านาจของ
ท้องถ่ินในขณะนี้แตกต่างจากอดีตเพราะผู้บริหารมาจากประชาชน จากเดิมที่ผู้ว่าฯสวมหมวก 2 ใบเพราะต้องบริหาร
ท้องถ่ินไปด้วย การให้ผู้บริหารท้องถ่ินมาจากการเลือกตั้งและดดยส่วนตัว ส่วนหนึ่งในการติดตามงบประมาณได้ 
ประสบการณ์ในสภาสอนเราในการจัดท างบประมาณแผ่นดิน การจัดท ายุทธศาสตร์ จะช่วยในการจัดท างานท้องถ่ิน 
ประสานงบประมาณลงท้องถ่ิน เรียกว่านักบริหารที่จ าส าเร็จได้ต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ 
 “ถามว่าผมได้อะไรจากการเป็น ส.ส.มา 22 ปี ก็ได้ประสบการณ์ที่มันส่งเสริม และรู้ว่าเป้าหมายในการ
พัฒนาควรอยู่ที่ใด และทราบถึงบริบทว่า ท้องถ่ินไม่ควรท าเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น ปัจจุบัน จากเดิมมี
ชนบทกับเมืองใหญ่ ขณะนี้ชนบทแทบจะไม่มีเรามีเมืองขนาดเล็ก เมืองขนาดกลางและเมืองขนาดใหญ่ เราลดช่องว่าง
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ระหว่างเมืองและชนบทไปได้พอสมควร ในเมืองมีอะไรเมืองขนาดเล็กก็เริ่มมีแบบนั้น เมื่อก่อนคนหลั่งไหลมาในเมือง 
ปัจจุบันอยู่เมืองขนาดเล็กได้ขับรถมา 20 นาทีก็ถึงเมืองขนาดใหญ่ นี่คือคุณภาพของการเปลี่ยนแปลงของเมือง” 
 นายนิพนธ์ ขยายความเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่ดูแลกระทรวงมหาดไทยและดูแลศูนย์ความปลอดภัยทางทอ้น
ถนน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แต่เดิมเน้นเมืองขนาดใหญ่ เน้น 7 วันอันตรายเช่นถนนหลัก แต่ลืม
ถนนทั้งหมด 700,000กม.อยู่ในกรมทางหลวง ถนนสายหลัก 53,000 กม. ถนนทางหลวงชนท 48,000 กม.และอีก ราว 
600.000 กม.อยู่ในความดูแลของหน่วยงานท้องถ่ิน เช่น กทม.ประมาณ 4,000 กิโลเมตร เมืองพัทยา ประมาณ 200 
กิโลเมตร ซึ่งที่เหลืออยู่ในความดูแลของเทศบาล อบจ.และ อบต.รวมกว่า 600,000 กิโลเมตร ซึ่งจากเดิมเข้มงวดเฉพาะ 
100,000 กิโลเมตร จึงมาเน้นที่ถนนสายรองมากขึ้น ในแต่ละปี 20,000 กว่าศพหรือเฉลี่ยวันละ 60 กว่าศพ ดังนั้นหาก
ไม่น าท้องถ่ินมาร่วมก็จะยากที่จะแก้ไขหากต าบลช่วยแก้ไขในเรื่องดังกล่าวก็จะลดความเสี่ยงได้ 
 “ไม่เคยช่วยท้องถ่ินมาท าบทบาทนี้ ต าบลขับข่ีปลอดภัย ก็จะช่วยลดความเสี่ยงตั้งแต่ท้องถ่ิน โดยไม่เน้นว่า
ท้องถ่ินเป็นของพรรคหรือฝ่ายใด ซึ่งท้องถ่ินต้องเป็นของประเทศ หากท้องถ่ินเข้มแข็งประเทศก็จะเข้มแข็ง” 
 เชื่อพรรคการเมืองช่วยคัดกรองผู้สมัคร 
 นายนิพนธ์ ยังมองว่า จุดส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินคือ จะท าอย่างไรให้ท้องถ่ินมีคุณภาพในเชิงการ
จัดการและความรับผิดชอบ และหากพรรคการเมืองเข้าไปในท้องถ่ินทั้งในเชิงการตรวจสอบดูแลให้โปร่งใส ก็จะเป็นมุม
บวก ในการยกระดับท้องถ่ินในการคัดเลือกคนก็จะน าผู้สมัครมาสู่ท้องถ่ินหากคัดเลือกเลือกคนไม่ดีมาให้ประชาชนเลือก
ประชาชนก็จะลงโทษพรรคการเมืองในการเลอืกตั้งครัง้ต่อไป แต่หากจะมองในมุมลบก็อาจจะถูกครอบง าซึ่งกส็ามารถได้ 
ตัวอย่างเช่น กรุงเทพฯ เช่น พรรคการเมืองจะต้องคัดผู้สมัครมาลงผู้ว่าฯกทม.พรรคต้องรับผิดชอบ พิถีพิถัน 
 สอดคล้องกับ รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า ประเทศที่พัฒนาเช่น
อังกฤษ จะส่งผู้สมัครลงท้องถ่ินด้วยและหากก าหนดในกฎหมายว่าต้องสังกัดพรรคก็จะเห็นบทบาทของพรรคการเมือง
ในการช่วยคัดกรองผู้สมัคร ซึ่งพรรคการเมืองจะช่วยก ากับดูแลระหว่างทางเมื่อเกิดปัญหาพรรคการเมอืงจะมีสว่นในการ
ดูแล เช่น กทม.ผู้ชนะการเมืองกรุงเทพฯส่วนใหญ่จะสังกัดพรรค ผู้สมัครอิสระจะค่อนข้างยาก และนี่อาจเป็นโอกาสใน
การขับเคลื่อนเวทีของระดับจังหวัดที่ท าให้พรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครที่มีความน่าสนใจลงไปในท้องถ่ินซึ่งมี 76 ท่าน 
 ทั้งนี้ ขณะที่ข้อสังเกตจากการศึกษาพบว่า การบริหารท้องถ่ินไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งมีข้อจ ากัดทางกฎหมาย 
งบประมาณ การรู้ภูมิภาค การประสานกับจังหวัด ซึ่งบทบาทของ ท้องถ่ินจะแตกต่างจากส.ส.ที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ 
นายกฯอบจ.จะท าหน้าที่บรหิารแม้จะมงีบประมาณ หรือบุคลากรอยู่ในมือแต่การจะท าให้เบ็ดเสรจ็ไม่ใช่เรือ่งง่าย รวมถึง
การตรวจสอบที่สูงทั้งจาก สตง.รวมถึงระเบียบ และการตรวจสอบต่าง ๆ ค่อนข้างเยอะ ประชาชนจะจับตามอง รวมถึง
ประสบการณ์เป็นส่วนส าคัญที่ต้องบริหารเงินหลายพันล้าน เพราะต้องอยู่ 4 ป ี
 “ต้องดูคนที่เขาจะมาบริหารให้เราได้จริง ไม่ใช่พูดเก่งอย่างเดียวเพราะต้องอยู่กับเขา 4 ปี เสน่ห์ของ
การเมืองท้องถ่ินคือไม่ยุบสภาง่าย ๆ  ครบแน่นอน 4 ปีก็ 4 ปี ถ้าไม่เจออุบัติเหตุใหญ่ระดับชาติ ดังนั้นหากเลือกไม่ได้ก็
ต้องอยู่ 4 ปี หรือหากมีการถอดถอนก็ไม่ใช่เรื่องง่าย” 
โต้ท้องถิ่นทุจริตสูง 
 นายนิพนธ์ ยังกล่าวว่า ท้องถ่ินในขณะนี้มีการประเมินท้องถ่ิน เช่น การให้รางวัลกับท้องถ่ิน การให้องค์กร
ต่าง ๆ มาประเมินก็จะเปน็การยกระดับท้องถ่ิน และหากท างาน 4 ปี แล้วยังไม่มีรางวัลหรือผลงานก็ต้องประเมนิกันใหม่ 
ขณะที่การตั้งค าถามว่า ท้องถ่ินมีการทุจริตจ านวนมากเนื่องจากท้องถ่ินทั้งประเทศมีรวมกว่า 8,000 องค์กร หาก
พิจารณาความเสียหายจาก ป.ป.ช.ช้ีมูลความผิดรวม 400,000 ล้านบาท (ปี 50- 58) ช้ีมูล จะพบว่ามีการช้ีมูลความผิด
ไปที่ หน่วยราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมกว่า 200,000 ล้านบาท รัฐวิสาหกิจ 100,000 ล้านบาท ขณะที่
ท้องถ่ิน 168 ล้านบาท แต่ด้วยจ านวนท้องถ่ินที่มีมากจึงเข้าใจได้ว่ามีการทุจริตจ านวนมาก 
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 “ถ้าให้ท้องถ่ินเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในสภาวะที่เอื้อให้ท้องถ่ินสามารถท าอะไรได้ เช่ือว่าประชาชนจะได้
ประโยชน์ ตอนหลังไม่ให้ท าโครงการคุณภาพชีวิตชาวบ้านจึงไปท าโครงสร้างพื้นฐาน ต้องท าให้ประชาชนขาดประโยชน์
ไป ดังนั้นจะท าอย่างไรจึงจะตอบสนองความต้องการชุมชนอย่างแท้จริง” 
กกต.ชี้กฎหมายเลือกต้ังใหม่สุดเข้ม 
 ร.ต.อ.มนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง กล่าวว่า ขณะนี้มีการเพิ่มโทษที่หนักข้ึน โดยเจตนารมณ์ในการออกกฎหมายเลือกตั้งท้องถ่ินปี 62 เพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยป้องกันตั้งแต่เข้า เช่น คุณสมบัติซึ่งลักษณะต้องห้าม โดยกฎหมายเลือกตั้งปี 45 มี 17 
ลักษณะ แต่ปัจจุบัน 26 ลักษณะมากว่าผู้สมัคร ส.ส.เช่น เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดแม้ว่าจะรอลงอาญาก็ไม่สามารถลง
สมัครได้ หรือ การที่จะได้รับการเลือกตั้งเช่น กรณีการสมัครคนเดียวซึ่งการได้คะแนนเสียงร้อยละ 10 ยังไม่ได้รับการ
เลือกตั้งแต่คะแนนต้องชนะคะแนนโนโหวตด้วย และกรณีดังกล่าวก็จะท าให้ลงสมัครอีกไม่ได้ซึ่งต้องรับสมัครใหม่ หรือ 
กรณีเทศบาลที่มีเขตละ 6 คน หากไม่ชนะโนโหวตผู้ที่ไม่ได้คะแนนมากว่าคะแนนโนโหวดก็จะไม่ได้เข้าไปท าหน้าที่ต้อง
รับสมัครเลือกตั้งใหม่ 
 ขณะที่ในมุมของประชาชน ร.ต.อ.มนูญ กล่าวว่า ผู้ที่ไม่ไปเลือกตั้งท้องถ่ินจะถูกจ ากัดสิทธ์ิ 6 ประการ ใน
อดีตตามกฎหมายบเลือกตั้งปี 45 หากไม่ไปใช้สิทธิจะเสียสิทธิจนกว่าจะไปเลือกตั้ง สิทธ์ินั้นจะกลับมา แต่ปัจจุบันหาไม่
ไปเลือกตั้งจะเป็นการจ ากัดสิทธ์ิ และหากไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ได้สามารถแจ้งได้ก่อน 7 หลัง 7 
หรือระหว่างวันที่ 13 -19 ธ.ค.63 สามารถแจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถ่ินและ วันที่ 21- 27 ธ.ค.63 วันเลือกตั้งจะท า
ให้ไม่ถูกจ ากัดสิทธ์ิ 2 ปี ซึ่งกรณีการไม่ไปใช้สิทธ์ิจะถูกจ ากัดสิทธ์ิครั้งละ 2 ปี เช่นหากไม่ไปเลือกตั้งวันที่ 20 ธ.ค.นี้จะถูก
จ ากัดสิทธ์ิ 2 ปี แต่หากในห้วง 2 ปีมีการเลือกตั้ง มีการเลือกตั้งแล้วไม่ไปเลือกตั้งอีกเวลาจ ากัดสิทธิ 2 ปีครั้งแรกจะ
สิ้นสุดลงและจะเริม่นับเวลา 2 ปีใหม่ หรือกรณีเช่น หากไมไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ และในห้วงเวลา 2 ปีการ
เลือกตั้งและได้ไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง สิทธิต่างๆจะไม่กลับมาโดยต้องรอให้ครบเวลา 2 ปีก่อน 
 
 
อ้างอิง  :  https://news.thaipbs.or.th/content/299064 
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พุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.04 น. 
'วิสุทธิ์' ล่องเรือหาเสียงในพ้ืนท่ีน้ าท่วมเมืองลุง 
นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร ผู้สมัครรับเลือกต้ัง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) พัทลุง หมายเลข 2 
 

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 5 ต.พะนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นายวิสุทธ์ิ ธรรม
เพชร ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) พัทลุง หมายเลข 2 ในนามทีมพลังพัทลุง ได้
น าคณะทีมผู้บริหารและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.อบจ.เขต อ.ควนขนุน ล่องเรือออกเยี่ยมให้ก าลังใจแก่ประชาชน
ผู้ประสบภัยน้ าท่วม ริมคลองปากประ แต่ก็ไม่สามารถมอบของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างหาเสียง
เลือกตั้ง 

หลังจากที่ได้ล่องเรือไปตามคลองปากประ และถนนซอยในหมู่บ้านที่มีน้ าท่วมสูงประมาณ 1 เมตร คณะของ
นายวิสุทธ์ิได้ใช้เรือหางยาวเป็นเวทีการเมืองและนั่งปราศรัย เป็นการทักทายและให้ก าลังใจกับประชาชนที่ถูกน้ าท่วมทัง้ 
11 อ าเภอ และการปราศรัยให้ก าลังใจกับผู้ประสบภัยน้ัน ผู้สมัครรับเลือกตั้งของทีมพลังพัทลุง ได้ใช้รถแห่หาเสียงของ
ทีมพลังพัทลุง จ านวน 40 คัน ว่ิงไปจอดตามจุดต่าง ๆ  ทั่วจังหวัด เพื่อถ่ายทอดเสียงจากเวทีช่ัวคราวกลางน้ าในเขต อ.
ควนขนุน ซึ่งการหาเสียงของผู้สมัครรบัเลือกตั้งช่วงน้ าท่วม โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ก็สามารถที่จะส่งเสียงไปทักทาย
กับประชาชนได้ ในวันที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ าท่วม. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/811781 
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พุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.09 น. 
ผู้สมัครนายก อบจ.ลงพ้ืนท่ีด าเนินสะดวกอ้อนขอคะแนน 
นางภรมน นรการกุมพล  หรือ  สจ.นก ผู้สมัคร  นายกอบจ.เบอร์ 2 
 

 
 

ที่บริเวณตลาดนัดวัดประสาทสิทธ์ิ ต.ประสาทสิทธ์ิ   อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี นางภรมน นรการกุม
พล   หรือ   สจ.นก ผู้สมัคร   นายกอบจ.เบอร์  2 ในนามคณะก้าวหน้า   พร้อมด้วย นายสุปัญญา ศิริรัศมี     
หรือท้วน  ผู้สมัคร ส.อบจ. เบอร์ 2 เขต 3 อ.ด าเนินสะดวก  ได้เดินเข้าตลาด  เพื่อขอคะแนนสนับสนุน  ผู้สมัครนายก 
อบจ.และ ส.อบจ.  ซึ่งได้มีแม่ค้า พ่อค้า ชาวบ้านที่มาเดินจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดได้พากันมาขอถ่ายรูป จับมือและ
ต้อนรับทักทายกันตามร้านค้าที่เดินผ่าน ขอให้เลือกทั้งครอบครัว ทั้ งผู้สมัคร นายกอบจ.พร้อมทั้ง ส.อบจ. ซึ่งเป็น 
เบอร์   2   ตามเขตเลือกตั้ง เขต  3  อ าเภอด าเนินสะดวก เพื่อจะได้น านโยบายมาพัฒนา ให้มีเศรษฐกิจดี ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ าด าเนินสะดวก ต้องพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับ 

ส าหรับ นายสุปัญญา (ท้วน) ศิริรัศมี อายุ 32 ปี ผู้สมัคร  ส.อบจ. เบอร์ 2 เขต 3 อ.ด าเนินสะดวก  จบปริญญา
ตรี คณะนิติศาสตร์ อดีตสารวัตรก านันต าบลดอนกรวย เป็นนักกีฬาสร้างช่ือเสียงให้จังหวัดราชบุรี โดยชนะเลิศอันดับ 1 
ฟุตบอลนักเรียนกรมพละ ศึกษาอายุ 12 ปี ก ประจ าปี 2543   รองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตซอลควิกจูเนียร์ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจ าปี 2549 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตซอลนักเรียนนักศึกษาครั้งที่ 28 ตักสิลาเกมส์ จ.มหาสารคราม 
ประจ าปี 2550 ชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตซอลโลตัสชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 2550 รองชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตซอลกีฬา
แห่งชาติครั้งที่ 37 พิษณุโลกเกมส์ จ.พิษณุโลก ประจ าปี 2551 รองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตซอลกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ตรัง
เกมส์ จ.ตรัง ประจ าปี 2552  ชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตซอลกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ จ.เชียงราย ประจ าปี 2561 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/811783 
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กกต.อ านาจเจริญ ผวา พิษโควิด 19 ผู้ไปใช้สิทธิ์น้อย 
วันพุธ ที่ 09 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 14.16 น. 
 
 
 
 
 
 
 นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อ านวยการ การเลือกตั้งประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ กล่าวว่า นับจากที่มีการรับ
สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ(นายก อบจ.) จ านวน 5 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 105 คน รวมทั้งหมด 110 คน เมื่อวันที่ 13 พ.ย.63 ที่ผ่านมา กกต.อ านาจเจริญ  มีการ
ประชาสัมพันธ์ทาง สวท.อ านาจเจริญ หอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน ต าบล และ ผ่านรถติดตั้งเครื่องขยายเสียง ลงพื้นที่
แนะน าให้ความรู้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้ง ครบทั้ง 7 อ าเภอ คือ อ.เมืองอ านาจเจริญ,เสนางคนิคม,พนา,ลืออ านาจ
,ปทุมราชวงศา.หัวตะพาน และชานุมาน โดยเน้นให้ความรู้ เรื่อง การเลือกตั้งครั้งนี้ให้ถูกต้อง เมื่อเข้าคูหา จะได้รับบัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ คือ เลือกนายก อบจ.อ านาจเจริญ 1 ใบ 1 คน และเลือก ส.อบจ.อ านาจเจรญิ 1 ใบ 1 คน โดยวิธีกากบาท 
X ในช่องสี่เหลี่ยมหมายเลขที่จะเลือกเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมา ประชาชน มีความเข้าใจดี โดยตั้งเป้าจะมีผู้คนออกไปใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้งครั้งนี้ร้อยละ 75 ทว่า เป็นห่วง เรื่อง การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(COVID 19) ซึ่งก าลังระบาด
อยู่ในขณะนี้  โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน หลายประเทศ จะส่งผลให้กับคนไทย ซึ่งท างานอยู่ที่ประเทศเมียนมา สปป.
ลาว และอีกหลายประเทศ ไม่สามารถกลับมาใช้สิทธ์ิเลือกตั้งได้ และที่ส าคัญ ผู้ท างานอยู่ กทม. หรือ ต่างจังหวัด อาจไม่
กลับมาใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง เพราะเกรงกลัว โควิด 19   
 ซึ่ง กกต.อ านาจเจริญ มีความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งนี้ และได้มีการอบรม เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย
เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่นับคะแนน รวมถึง การเข้าคูหาเลือกตั้ง ได้มีการป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
ตามมาตรการ สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ อย่างเคร่งครัด   
 จึงขอเชิญขวน ประชาชน ผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง นายก อบจ.อ านาจเจริญ และ ส.อบจ.
อ านาจเจริญ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 เวลา 08.00 – 17.00 น. ให้มากที่สุด.. 
 
อ้างอิง  :  https://www.banmuang.co.th/news/region/215236 
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เข้มข้นขึ้นทุกวัน! ผู้สมัคร ส.อบจ.หน้าใหม่กาญจน์ขึ้นโรงพักแจ้งความล่ามือท าลายป้ายหาเสียง 
วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 15.50 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.63 ที่ผ่านมา บุคคลที่ใช้นามว่า เพชร สุรัตน์ฟาร์ม ได้น าภาพถ่ายป้าย
หาเสียงของนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือเสี่ยสรรค์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) 
กาญจนบุรี หัวหน้าทีมพลังกาญจน์ เบอร์ 2 และป้ายของนางสาวถิรนันท์ หงส์ยนต์ ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) กาญจนบุรี เขต 3 ทีมพลังกาญจน์ เบอร์ 2 ที่ถูกมือมืดใช้อุปกรณ์ไม่ทราบชนิดกรีดเข้าที่บริเวณ
ใบหน้าจนได้รับความเสียหายมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก พร้อมกับบรรยายเอาไว้สั้นๆว่า "เค้าไปท าอะไรให้ถึงท ากันแบบนี้
...#save เบอร์ 2 สู้ต่อไป" โดยหลังจากโพสต์ได้ไม่นาน มีสมาชิกเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่
ต่างกล่าวเป็นก าลังใจทั้งสิ้น 
 ต่อมาเมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 9 ธ.ค.63 นางสาวถิรนันท์ หงษ์ยนต์ หรือน้องกิ๊ก อายุ 33 ปีผู้เสียหายที่ถูก
ท าร้ายป้าย เข้าพบ ร.ต.อ.พิษณุกร ไชยวัฒน์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจสืบสวนหาตัวผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีตามกฎหมาย  
 โดยหลังจากพนักงานสอบสวนรับเป็นคดีแล้วเสร็จ นางสาวถิรนันท์ จึงได้น าพาพนักงานสอบสวน พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ท่ามะกา ได้เดินทางไปตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานที่จุดเกิดเหตุบริเวณแยกระบบประตูน้ า 
หมู่ 2 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
 จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ยังมีป้ายหาเสียงถูกท าลายอีก 3 ป้าย คือป้ายหาเสียงของนางสาวสาวิกา 
ประเสริฐผล หรือสา ผู้สมัครนายก อบจ. "ทีม NEXT กาญจนบุรี" เบอร์ 3 ลักษณะฉีกขาดตรงกลาง และอีก 2 ป้ายเป็น
ป้ายหาเสียงของนายวิศิษฐ์ เลาหะกาญจนศิริ ผู้สมัคร ส.อบจ.อ าเภอท่ามะกา เขต 3 เบอร์ 1 ที่ติดตั้งคู่กับหัวหน้าทีม
พลังกาญจน์ คือป้ายของนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ หรือหมอหนุ่ย เบอร์ 1 ลักษณะคล้ายถูกมือดีใช้ก้อนหินปาเข้าใส่เสียหาย
เป็นจุดๆ 
 ทั้งนี้ นางสาวถิรนันท์ หงส์ยนต์ หรือกิ๊ก ผู้เสียหาย เปิดเผยว่า หนูลงสมัคร ส.อบจ.อ าเภอท่ามะกา เขต 3 
ในนามทีมพลังใหม่ และถือว่าเป็นผู้สมัครหน้าใหมเ่พราะเพิง่ตัดสินใจลงสมัครเป็นครัง้แรก การลงสมคัรทกุคนก็ต้องมีปา้ย
หาเสียงไปติดตั้งตามจุดต่างๆของพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายการหาเสียงของ กกต. 
 ส าหรับป้ายหาเสียงของตนที่ติดตั้งคู่กับอดีตนายก อบจ.รังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หัวหน้าทีมพลังใหม่ 
เบอร์ 2 ที่ถูกท าลายด้วยอุปกรณ์ไม่ทราบชนิดมีมูลค่าประมาณ 2,000 บาท โดยตนทราบข่าวจากทีมงานหาเสียงว่าป้าย
ถูกท าลายเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้รายงานให้หัวหน้าทีมพลังใหม่ทราบแล้ว แต่ช่วงนั้นหนูต้อง
เดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชนจึงไม่มีเวลาที่จะมาพบพนักงานสอบสวน 
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 "แต่มาวันนี้พอมีเวลาอยู่บ้างจึงหาจังหวะมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้กระท าผิด ส่วนตัวหนูไม่
ทราบจริงๆว่าเป็นฝีมือของใคร ซึ่งหนูเองก็ไม่ได้เจาะจงที่จะกล่าวหาใคร เพราะหนูไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร หรือ
อาจจะเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นที่มีความคึกคะนองก็เป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม อยากฝากไปถึงผู้ที่มาท าลายป้ายหาเสียง
ของผู้สมัคร อย่าได้กระท าเช่นนี้อีกเลย ไม่ว่าจะเป็นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรายใดก็ตาม ขอให้เดินตามเกมในการหา
เสียงจะดีกว่า เนื่องจากมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับใครเลย เพราะสุดท้ายแล้วประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะ
ไว้วางใจให้ใครเข้าไปเป็น ส.อบจ.กาญจนบุรี" นางสาวถิรนันท์ กล่าว 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับจังหวัดกาญจนบุรี แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.อบจ. ออกเป็น 30 เขตมี ส.อบจ.ได้ 30 คน มีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง จ านวน 626,932 คน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด จ านวน 1,079 หน่วย 
 มีผู้สมัครนายก อบจ.จ านวน 4 คน ประกอบด้วย เบอร์ 1 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ หรือหมอหนุ่ย หัวหน้า 
“ทีม พลังกาญจน์  เบอร์ 2 นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือเสี่ยสรรค์  หัวหน้า “ทีมพลังใหม่” เบอร์ 3 น.ส.สาวิกา 
ประเสริฐผล หรือสา หัวหน้า “ทีม NEXT กาญจนบุรี” และเบอร์ 4 พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบรูณ์ หรือพี่เด่น ผู้สมัคร
อิสระ“ทีมกาญจน์ก้าวใหม่” 
 ส าหรับผู้สมัคร ส.อบจ.อ าเภอท่ามะกา เขต 3 มี 2 คน คือ เบอร์ 1 นายวิศิษฐ์ เลาหะกาญจนศิริ อดีต ส.
อบจ.เบอร์ 1 ลงในนาม “ทีมพลังกาญจน์” และเบอร์ 2 น.ส.ถิรนันท์ หงษ์ยนต์ หรือกิ๊ก “ทีมพลังใหม่” ซึ่งใครจะได้รับ
เลือกให้เข้าไปเป็น สมาชิกสภา อบจ.หลังปิดหีบเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.63 ไม่นานเกินรอก็คงจะรู้ผล 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/local/537541 
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ก านันแฉ เลือกต้ังอบจ. มีหัวคะแนนไล่แจก "ไวอากร้า" 
ไทยรัฐออนไลน์  9 ธ.ค. 2563 19:31 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 ต ารวจที่แพร่เร่งสอบขยายผล หัวคะแนนแจกยาปลุกเซ็กซ์ให้ชาวนาในทุ่งนา ชาวบ้านที่มาร่วมงานศพ 
ในช่วงคาบเกี่ยวการเลือกตั้ง อบจ. ส่อเป็นการหาเสียงให้ผู้สมัคร ก านันยอมรับมีแจกจริง แต่เจตนาจะเป็นการหาเสียง
หรือไม่ เป็นหน้าที่ของต ารวจ  
 เวลา 13.00 น. วันที่ 9 ธ.ค.63 พ.ต.อ.บ ารุง น้อมเศียร ผกก สภ.ลอง จ.แพร่ เปิดเผยกรณีมีข่าวการตรวจ
ยึดยาปลุกเซ็กซ์ประเภทไวอากร้า ว่า สามารถตรวจยึดมาได้จากชายคนหนึ่ง (ขอปิดช่ือที่อยู่) และส่งมอบให้ พ.ต.อ.สุร
เกียรติ ถือทอง ผกก.สอบสวน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดแพร่ น าตัวไปสอบสวนขยายผล ส่วนยาจ านวนหนึ่งที่ยึด
ได้ ส่งไปพิสูจน์ที่กองวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว 
 หลังจากเรื่องนี้เป็นกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์กันมากว่า ในพื้นที่ต าบลห้วยอ้อ อ าเภอลอง มีการแจกจ่าย
ยาปลุกเซ็กซ์หาเสียงให้ผูส้มัคร ส.อบจ.คนหนึ่ง นายสุชาติ ปินชัยเขียว อายุ 58 ปี ก านันต าบลห้วยอ้อ อ.ลอง ได้เปิดเผย
กับผู้สื่อข่าวว่า ยอมรับว่ามีจริงในพื้นที่ของตน โดยชาวบ้านมาบอกว่ามีการน าเอายาปลุกเซ็กซ์มาแจกจ่าย ส่วนใหญ่จะ
น าไปแจกลางทุ่งนาที่ชาวบ้านเกี่ยวข้าวกันในช่วงนี้ และอีกแหล่งหนึ่งที่มีคนน าไปแจกจ่ายคืองานศพ ตนจึงลงพื้นที่ไป
สอบถามชาวบ้าน หลายคนรับว่ามีการน ามาแจกจรงิ แต่ไม่มีใครพูดว่าน ามาแจกหาเสียงให้ผู้สมคัรรายใด จึงก าชับให้ทุก
หมู่บ้านในต าบลห้วยอ้อสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด อย่าให้เกิดข้ึนในพื้นที่ ส่วนบุคคลที่น ามาแจก ทราบว่าเจ้าหน้าที่
ต ารวจเอาตัวไปสอบสวนแล้ว 
 "อันนั้นก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเขา ส่วนเราในฐานะเป็นผู้ปกครองในท้องถ่ินก็ต้องติดตามอย่าง
ใกล้ชิด หากหมู่บ้านใดพบเห็นการกระท าแบบนี้หรือคล้ายจะมาให้เพื่อหาเสียงเลือกตั้ง ขอให้รีบแจ้งมา หรือไม่ก็แจ้งไป
ยังอ าเภอหรือ กกต. เพราะที่ชาวบ้านสงสัยคือมาระดมแจกเอาตอนมีการเลือกตั้ง มันก็เลยท าให้มองว่ามาแจกหาเสียง 
แต่จริงเท็จเราไม่รู้" ก านันกล่าว  
 ส าหรับในเขตเลือกตั้งนี้มีผู้สมัคร 5 คน มีทั้งคนของคณะก้าวหน้า กลุ่มฮักเมืองแป้ พรรคเพื่อไทย และ
ผู้สมัครอิสระ ถือเป็นเขตที่มีการแข่งขันสูงมาก. 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/local/north/1991996 
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วันที่ 10 ธ.ค. 2563 เวลา 10:21 น. 
"พิชัย"หาเสียงนายก อบจ.หนองคาย ชงพัฒนาค้าชายแดนฟ้ืน ศก. 
 

 
 
“พิชัย” ลงพ้ืนท่ี จ.หนองคาย ช่วยผู้สมัคร นายก อบจ. จากพรรคเพ่ือไทยหาเสียง เสนอ แนวทางพัฒนาการค้า
ชายแดนช่วยฟ้ืนเศรษฐกิจ แนะ ยกระดับเงินบาทเป็นเงินสกุลหลักของภูมิภาค แต่ “ประยุทธ์”ท าไม่ได้ เพราะขาด
ความเชื่อมั่น 

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 63 นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจ ได้ลงพื้นที่หาเสียง นายก 
อบจ. ที่จังหวัดหนองคาย ให้กับ นายธนพล ไลละวิทย์มงคล เบอร์ 2 พรรคเพื่อไทย โดยกล่าวว่า จังหวัดหนองคาย มี
ศักยภาพสูงที่จะพัฒนา ซึ่งหากไม่มีการปฏิวัติในปี 2557 ป่านนี้คงมีรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะเช่ือมต่อไปถึงประเทศจีน 
และท าให้จังหวัดหนองคายพัฒนาไปแล้ว ไม่ต้องมารอไม่ทราบเมื่อไหร่จะเสร็จ ซึ่งหากท าเสร็จก่อนหน้านี้ จะช่วยท าให้
หนองคายเป็นฮับของการค้าและการลงทนุของภูมิภาคนี้ได้ อีกทั้งยังจะช่วยพัฒนาการท่องเทีย่วของจังหวัดหนองคายได้
อย่างมาก 

ปัจจุบัน ประชาชนชาวหนองคายได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมากจากความล้มเหลวในการบริหาร
เศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ รายได้ลดลงกันหมด การค้าขายฝืดเคือง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ าโดยเฉพาะข้าว
และยางพารา โดยยังไม่มีทิศทางที่จะฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างไร 

ทั้งนี้ จังหวัดหนองคายยังมีการค้าขายชายแดนจ านวนมาก โดยปัจจุบันมีปัญหาความยุ่งยากของ ระเบียบ
ศุลกากรซึ่งควรจะต้องแก้ไขให้สะดวกและรวดเร็วข้ึน และจะช่วยท าให้การค้าขายชายแดนสะดวกมากข้ึน โดยไทย
ได้เปรียบดุลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้ว ทั้งนี้ต้องปรับปรุงระเบียบและพิธีการศุลกากรของจังหวัดชายแดนทุก
จังหวัดทั้งหมด เพื่ออ านวยความสะดวกและไม่เป็นอุปสรรคกับการค้าขายบริเวณชายแดน อีกทั้งยังสนับสนุนห่วงโซ่การ
ผลิต (Supply Chain) ในอนาคต เพียงแค่คอยระวังการลักลอบน าเข้ายาเสพติดและของผิดกฎหมายเท่านั้น 

นอกจากนี้ยังพบว่า การแข็งค่าของเงินบาทเป็นอุปสรรคต่อการค้าชายแดนอย่างมาก โดยเงินบาทช่วงหนึ่งได้
แข็งค่าทะลุ 30 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐแล้วในวันน้ี ซึ่งแข็งค่าที่สุดในรอบ 12 เดือน โดยอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อ
เงินกีบของลาวก็ได้พุ่งขึ้นถึง 24% จาก 250 กีบต่อบาท เป็น 310 กีบต่อบาท ซึ่งท าให้สินค้าของประเทศไทยมีราคาสูง
มาก ท าให้ขายสินค้าได้ลดลง และจากข้อมูลพบว่าการค้าชายแดนของไทยตลอด 10 เดือน ตั้งแต่มกราคมถึงตุลาคม 
การค้าขายชายแดนของไทยทั้งหมดลดลง 4.11 % กับลาวลดลง 5.21% กับ มาเลเซียลดลง 14.67% กับ เมียนมาร์
ลดลง14.85% กับเวียดนามลดลง 13.77% กับกัมพูชาลดลง 1.16% เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลและแบงค์ชาติจะต้องร่วมมือกัน
เร่งแก้ไขโดยด่วน เพราะจะส่งผลกระทบกับการส่งออก และจะยิ่งท าให้เศรษฐกิจไทยทรุดหนักมากข้ึน 
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การค้าขายชายแดนส่วนใหญ่จะใช้เงินบาทเป็นสกุลหลักในการซื้อขาย ซึ่งมีมูลค่าการค้าขายระหว่างกันที่สูง
มากและมีแนวโน้มที่สูงข้ึนไปอีก ดังนั้นประเทศไทยจึงควรพัฒนายกระดับเงินบาทให้เป็นเงินสกุลหลักของภูมิภาค ซึ่ง
ไทยจะได้ประโยชน์อย่างมากในหลายด้าน และ ประเทศเพื่อนบ้านก็จะได้ประโยชน์ด้วย ทั้งนี้ไทยมีเงินทุนส ารอง
ต่างประเทศในระดับสูง ซึ่งท าให้เงินบาทมีความมั่นคงและเป็นที่น่าเช่ือถือ แต่ประเทศจะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นที่
ยอมรับของนานาชาติ ไม่ท าอะไรที่ ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเหมือนปัจจุบัน ที่ถูกวุฒิสภาสหรัฐส่งหนังสือต าหนิ
พฤติกรรมของรัฐบาล โดยแนะน าให้ไทยพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและให้รับฟังผู้ชุมนุม อย่าได้คุกคาม
ประชาชนและด าเนินคดีกับผู้ชุมนุมเหมือนที่ท าอยู่ ซึ่งนับเป็นความน่าอับอายอย่างมาก แถมรัฐบาลยังส่งโฆษกรัฐบาล
มาแก้ตัวแบบน้ าขุ่นๆ ขัดต่อความจริงที่ปรากฏในภาพและคลิปข่าวที่กระจายไปทั่วโลกแล้ว 

ดังนั้น หากพลเอกประยุทธ์ยังเป็นผู้น าประเทศไทยจะไม่เหลือความน่าเช่ือถืออีกต่อไป การพัฒนาและการริเริ่ม
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อจะพัฒนาประเทศจะท าไม่ได้เลย นับเป็นการถ่วงความเจริญของประเทศอย่างแท้จริง 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/639949 
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วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 11.34 น. 
'ช่อ'ลงภูเก็ตช่วยหาเสียงทีมผู้สมัครนายก อบจ.เจอกลุ่มเห็นต่างตะโกนไล่ 
 

 
 

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวพรรณิการ์ วานิช หรือ 'ช่อ' จากคณะก้าวหน้าพร้อม
คณะมีก าหนดลงพื้นที่เพื่อหาเสียงช่วยผู้สมัครนายก อบจ.ภูเก็ต หมายเลข 3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ และผู้สมัคร ส.
อบจ.ภูเก็ต ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ที่บริเวณตลาดสาธารณะ 2 เทศบาลนครภูเก็ต หรือตลาดเกษตร อ.เมือง จ.ภูเก็ต แต่ต้อง
ยกเลิกไปและได้เปลี่ยนแผนเดินทางลงพื้นที่ตลาดสดกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต แทน  

ขณะลงพื้นที่ตลาดสดกะทู้ ช่วงแรกนางสาวพรรณิการ์ ได้มีการพบปะพูดคุยนโยบายและขอให้ประชาชนและ
พ่อค้าแม่ค้าไปใช้สิทธ์ิใช้เสียงในการเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.ใน วันที่ 20 ธ.ค.63 ซึ่งรับการตอบรับเป็นอย่างดี มี
ผู้เข้ามาขอถ่ายรูปเป็นระยะๆ แต่ผ่านไปไม่นานได้มีประชาชนกลุ่มเห็นต่างประมาณ 10 คน เดินทางมาที่ตลาด พร้อมมี
การตะโกนด้วยถ้อยค าต่างๆ เช่นว่า "หนักแผ่นดิน" และ "ออกจากเกาะภูเก็ตไปเลย" หรือ "ตกลงแล้วจะเอา
ประชาธิปไตยหรือคอมมิวนิสต์" เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.กะทู้และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วม
สังเกตุการณ์และช่วยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

กระทั่ง เมื่อกลุ่มเห็นต่างขยับเข้ามาใกล้ทีมงานของคณะก้าวหน้า นางสาวพรรณิการ์ และคณะจึงได้รีบเดินออก
จากตลาดก่อนข้ึนรถออกไปอย่างรวดเร็วและได้เดินทางไปหาเสยีงต่อที่ตลาดสุขส าราญ ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต  เมื่อไปถึง
ตลาดสุขส าราญก็มีพ่อค้าแม่ค้า ประชาชนบางส่วนให้การต้อนรับ มีการขอถ่ายภาพกับนางสาวพรรณิการ์ แต่ไม่นานก็มี
กลุ่มเห็นต่างประมาณ 5 คนเข้ามายังตลาดและมีการตะโกนถ้อยค าระบุว่า "บอกให้ออกไปจากบ้านผม" และมีการเปิด
เพลงหนักแผ่นดิน ก่อนที่คณะจะรีบเดินทางออกไป 

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าหลังการลงพื้นที่นางสาวพรรณิการ์ จะมีการพูดคุยหารือถึงนโยบายต่างๆ กับทีมงาน
คณะก้าวหน้าภูเก็ตเพิ่มเติม ไม่มีการเปิดเผยสถานที่แต่อย่างใด 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/537696 
  

https://www.naewna.com/local/537696
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วันที่ 9 ธันวาคม 2563 - 15:59 น. 
 ‘รอง กมธ.แก้ รธน.’ ชี้หากเลือกต้ัง ส.ส.ร.100 % อาจมีจุดอ่อนขาดผู้รู้การจัดท ารัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
‘รองกมธ.แก้รธน.’ ชี้หากเลือกตั้ง ส.ส.ร.100 % อาจมีจุดอ่อนขาดผู้รู้การจัดท ารัฐธรรมนูญ ยันร่างใหม่ท้ังฉบับ
ไม่ได้ เพราะการแก้ไขต้องยกเว้นหมวด 1 หมวด 2 ตามท่ีเสนอ 
 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม กล่าวถึงกรณีที่ 123 องค์กรออก
แถลงการณ์จี้ให้มี ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับว่า การพิจารณาอยู่ใน
ช้ัน กมธ. ซึ่งต้องพิจารณาตามร่างหลักของพรรคร่วมรัฐบาลที่เสนอในการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 15/1 ให้มี ส.ส.ร.มาจาก
การเลือกตั้ง 150 คน แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 50 คน ส่วนร่างของฝ่ายค้าน เสนอให้ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้ง 200 
คน ซึ่งข้อเสนอของ 123 องค์กร ที่เห็นว่าสมควรให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.รโดยตรงจากประชาชน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ กมธ.จะ
พิจารณาต่อไป 
 นายชินวรณ์กล่าวต่อว่า ตามเหตุผลของผู้เสนอร่าง โดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาล ขณะนี้ยังยืนอยู่ในเหตุผล
เดิม เพราะเห็นว่าหากให้ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั้งหมด อาจจะมีจุดอ่อนในเรื่องของการไม่
ครอบคลุมผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการจัดท ารัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง และหากไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าไปร่วมเป็น 
ส.ส.ร. ก็อาจจะต้องใช้วิธีการตั้งคณะกรรมาธิการข้ึนมายกร่าง ซึ่งมีจุดอ่อนคือท าให้คณะกรรมาธิการที่ยกร่างนั้นมี
อิทธิพลสูงกว่า ส.ส.ร. ซึ่งเคยมีมาแล้ว ที่เรียกกันว่า 13 อรหันต์ จึงอยากให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันคิดว่าการร่างรัฐธรรมนูญที่
จะให้มี ส.ส.ร.นั้นควรจะให้มีองค์ประกอบอย่างไร อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากมธ.เสียงข้างมากจะเห็นเป็นอย่างไร เสียงข้าง
น้อยก็ต้องสงวนความเห็นไว้ แล้วสุดท้ายก็ต้องอยู่ที่ความเห็นของสมาชิกรัฐสภา 
 ส่วนที่ต้องการให้ ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนั้น นายชินวรณ์กล่าวว่า โดยความเป็นจริงในการจัดท า
กฎหมายรัฐธรรมนูญในการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติม ก็ไม่ได้ให้แก้ไขเพิ่มเติมทั้งฉบับอยู่แล้ว เพราะยกเว้นหมวด 1 และ
หมวด 2 และคิดว่าหลายหมวดที่มีความเหมาะสมอยู่แลว้ ส.ส.ร.ก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องไปแก้ไข ทั้งนี้ข้อเรียกร้องนัน้
ก็สามารถเรียกร้องได้ แต่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักของประชาชน คงต้องให้เห็นพ้องต้องกัน 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2478877 
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09 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:56 น.  
อีกล็อต! ยกโขยงตาม 'เจ๊หน่อย' ท้ิงพรรคเพ่ือไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 9 ธ.ค.63 - รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่า สมาชิกพรรคเพื่อไทยกลุ่มคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา
พันธ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ได้ย่ืนใบลาออกอย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้วย 1. นส.ภูวนิดา คุนผลิน อดีต 
ส.ส.กทม.หลายสมัย 2.นายเอกรัฐ สมันตรัฐ อดีตผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ 3. น.ส.ธนัญญกาญจน์ ชลานุเคราะห์ 
สมาชิกกลุ่มเพื่อไทยพลสั 4. นายวิชเญศ โฮ สมาชิกกลุ่มเพื่อไทยพลัส 5. นายอภิชิต สังขวรรณ สมาชิกกลุ่มเพื่อไทยพลสั 
โดยมีผลตั้งแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
 ทั้งนี้ นส.ภูวนิดา คุนผลิน ถือเป็นส.ส.ในสังกัดคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ซึ่งเคยด ารงต าแหน่ งเป็น 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร หลายสมัย และเคยด ารงต าแหน่งเป็น อดีตโฆษกกระทรวงคมนาคมและ
กระทรวงวัฒนธรรม อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและยังเป็นพี่สาวของอั๋น-ภูวนาท คุนผลิน ดาราช่ือดังอีกด้วย. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/86414 
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10 ธันวาคม 2563 
 “ชวน” ไม่สน "ฝ่ายค้าน" งดร่วมกรรมการสมานฉันท์ บอก สิ้นธันวาคมน้ี ประชุมนัดแรกได้ 
 

 

  
"ชวน" ชี้กรรมการสมานฉันท์ ไม่ใช่ลงมติ ท าให้อีกฝ่ายเสียเปรียบ ไม่สนฝ่ายค้านไม่ร่วม ได้เท่าไรท างานเท่าน้ัน 
ระบุสิ้นเดือนธันวาคม ประชุมนัดแรกได้ 
      นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ฐานะประธานรัฐสภา กล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการ
สมานฉันท์ 7 ฝ่าย โดยเช่ือว่าจะได้รายช่ือจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้สัปดาหห์น้า และตั้งได้ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม ส่วนกรณีที่
ส.ส.พรรคฝ่ายค้านไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมนั้น ตนทราบจากการแสดงเจตจ านงตั้งแต่ต้น แต่ตนเป็นผู้เจรจาขอให้เข้าร่วม 
ท าให้แนวโน้มจะเข้าร่วมแต่ขอดูท่าที แต่ล่าสุด ได้ฟังเหตุผลจากนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์  ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย 
ฐานะผู้น าฝายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แสดงเหตุผลว่าโครงสร้างสัดส่วนแต่ละฝ่ายไม่สมดุล อย่างไรก็ตามการท างาน
ของกรรมการสมานฉันท์นั้นไม่ใช่การลงมติ แต่เป็นการระดมสมองความคิดแต่ละฝ่าย ดังนั้นจึงไม่ใช่การได้เปรียบหรือ
เสียเปรียบของฝ่ายใด อย่างไรก็ตามตนเตรียมเสนอแนวทางด้งกล่าวอีกครั้ง 
       “กรรมการมีเท่าไรต้องท าไป ส่วนการท างานหลังจากนี้เมื่อได้ช่ือกรรมการแล้วจะประชุมร่วมกัน ซึ่งผมจะเข้าไป
ประชุมด้วยนัดแรก เพื่อรับฟัง จากนั้นจะเป็นภารกิจของกรรมการต่อไป” นายชวน กล่าว.   
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911796 
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10 ธันวาคม 2563 
"ปธ.วุฒิสภา" หนุนโมเดล ส.ส.ร.เลือกต้ัง ให้สิทธิ เยาวชน-ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมร่างรัฐธรรมนูญ 
 

 

  
ประธานวุฒิสภา หนุน ส.ส.ร.เลือกตั้ง พ่วงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย-รัฐธรรมนูญ เชื่อ กมธ.ท างานตามกรอบ ไม่
เร่งรัด และไม่ชุ่ย 
       นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ต่อการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ที่อยู่ในช้ันการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐสภา ว่า ตนทราบว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ พร้อมกับพิจารณาค าแปรญัตติของสมาชิกรัฐสภาด้วย  ทั้งนี้
เช่ือว่าการท างานจะเป็นไปตามการพิจารณากฎหมายปกติ และท างานอย่างเร่งรัด แต่ไม่ท าชุ่ยๆ ทั้งนี้ตนเคยให้
ความเห็นไว้ว่าการท าร่างกฎหมายจะลอกถ้อยค าของเก่าไม่ได้ เพราะอาจไม่กลมกลืนหรือสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ 
ดังนั้นต้องปรับบทบัญญัติให้สอดคล้องกับมาตราที่มีอยู่ เพื่อไม่ให้มีปัญหาต่อการตีความ 
       นายพรเพชร กล่าวถึงความเห็นต่างของการได้มาซึ่งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ให้ท ารัฐธรรมนูญ ว่าตนเห็นว่า
ควรให้มาจากการเลือกตั้ง แต่ที่กังวลคือการน าเสนอความเห็นของผู้เช่ียวชาญ อาทิ ด้านการเมือง ด้านรัฐธรรมนูญ และ
ด้านการปกครองต่อที่ประชุมหรือไม่ เช่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ปรากฎว่ามีข้อเสนอที่ต้องมีคนอธิบายได้คือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น  ส่วนโครงสร้างนั้นตนต้องการให้มีการกระจายของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีคนรุ่นใหม่ เยาวชน นักเรียน เป็นต้น 
         “ส.ส.ร. ต้องเลือกตั้งส่วนใหญ่มากๆ  เช่ือว่าไม่มีอิทธิพลต่อการช้ีน า หรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่คนที่เข้ามา
ฐานะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช้ีแนะปัญหาต่างๆ แต่การลงมติต้องเป็นไปตามเสียงข้างมาก เห็นชอบ”  นายพรเพชร กล่าว.  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911804 
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10 ธันวาคม 2563 
"ปธ.กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ" ยัน ไม่ล็อคโหวต เน้ือหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 

 
  
ปธ.แก้รัฐธรรมนูญ ยืนยันไม่มีล็อคโหวต แม้กมธ.ฯ เห็นต่างเน้ือหาร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมฟังความเห็นประชาชน 
และแก้ไขตามความต้องการของคนส่วนใหญ่ 
     นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ 
พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ....  รัฐสภา กล่าวช้ีแจงต่อประเด็นที่ฝ่ายค้านระบุว่ากมธ.ฯ ใช้
เสียงข้างมากก าหนดเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่ฟังเสียงกมธ.ฝ่ายค้าน ว่า การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
เป็นไปตามเนื้อหาที่รัฐสภาพิจารณา โดยมติคือใช้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของรัฐบาลเป็นหลักในการพิจารณา ส่วน
กรณีที่มีประเด็นของการใช้เสียงเพื่อลงมติ 3ใน5 ผ่านร่างรัฐธรรมนูญหรือ 2 ใน 3 นั้น เป็นรายละเอียดที่สามารถ
พิจารณาได้อีกครั้ง ทั้งนี้คาดว่าภายในกลางเดือนมกราคม 2564 จะพิจารณาเนื้อหาแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามการ
พิจารณาเนื้อหาหากมีข้อขัดแย้งจะใช้การลงมติ แต่ยืนยันไม่มีล็อคโหวต 

“การพิจารณาเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น อะไรที่เป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ พร้อมดูแล
และแก้ไขตามที่ต้องการ แต่ส่วนหนึ่งต้องยึดตามร่างของรัฐบาล” นายวิรัช กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911814 
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9 ธันวาคม 2563 - 09:40 น. 
สังเวียนกว๊าน "อัครา-สจ.แน้ว" พิสูจน์พะเยาโมเดล 
 

 
 

คู่เอกเมืองกว๊าน "อัครา" ปะทะ "สจ.แน้ว" ประชัน "พะเยาโมเดล"  
คาดว่า สังเวียน อบจ.พะเยา จะถูกจับตามองจากคอการเมืองทั้งประเทศ เพราะผู้สมัครนายก อบจ.เป็น

น้องชาย “รัฐมนตรีคนดัง” ขณะที่อดีตนายก อบจ.พะเยา 2 คน ขอวางมือ ไม่ลงสนาม แต่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้
ตัดสินใจส่ง “สจ.แน้ว” ชัยประพันธ์ สิงห์ชัย อดีตผู้สมัคร ส.ส.พะเยา พรรคเพื่อชาติ พร้อมชูแคมเปญประชาชนจะ
เลือกอะไร ระหว่างการเมืองเก่ากับการเมืองใหม่ อย่างไรก็ตาม  “อัครา พรหมเผ่า” ในนามกลุ่มฮักพะเยา กับ “สจ.
แน้ว” คณะก้าวหน้า ต่างก็ป่าวร้องเรื่อง “พะเยาโมเดล” แต่ก็เป็นคนละความหมาย  
พะเยาโมเดล 

อัครา พรหมเผ่า น้องชาย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ได้แสดงเจตจ านงจะลงสมัครนายก อบจ.
พะเยา มาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อผลักดัน “พะเยาโมเดล” เพื่อพัฒนาบ้านเกิด ระหว่างปี 2560-2562 “อัครา” ประธาน
กลุ่มฮักบ้านเกิดพะเยา และผู้ประสานงานมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่าเพื่อการกุศล ได้ท ากิจกรรมช่วยเหลือชาวพะเยา
ต่อเนื่อง   

การพัฒนาเมืองพะเยา ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก แต่อบจ.พะเยา ได้รับงบประมาณปีละ 400-500 ล้าน
บาท  จึ งต้ อ งมี ก ารประสานกับหน่ วยงานภาครั ฐส่ วนกลางมา ช่วย เสริ มความแ ข็งแกร่ ง ของท้ อง ถ่ิน  
ในสายตานักวิเคราะห์การเมืองแถวริมกว๊าน มองว่า อัครามีความได้เปรียบคู่แข่ง ตรงที่สามารถดึงงบฯ พัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ เข้าสู่เมืองพะเยาได้ นี่กระมังที่เรียกว่า พะเยาโมเดลฉบับน้องชายผู้กองคนดัง 
โมเดลพะเยา 

ด้าน “สจ.แน้ว” ชัยประพันธ์ สิงห์ชัย เป็นนักการเมืองท้องถ่ิน เคยลงสมัครนายก อบจ.พะเยา พ่ายแพ้แก่
ตระกูล “ตันบรรจง”การเลือกตั้ง ส.ส.หนที่แล้ว ก็ลงสนามในสีเสื้อพรรคเพื่อชาติ อาศัยฐานเสียงแดงพะเยา แต่สอบ
ตก ส าหรับเลือกนายก อบจ.พะเยา “สจ.แน้ว” สวมเสื้อก้าวหน้า หวังฐานเสียงคนรุ่นใหม่ และแดงพะเยา โดยชูค า
ขวัญ ‘พะเยาดีกว่าน้ีได้’ สจ.แน้ว พยายามปลุกแคมเปญ “พะเยาโมเดล” ในทางการเมือง โดยบอกว่า “แม้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่น่ากลัว แต่ถ้าวันนี้ผมกลัวแล้วพี่น้องชาวพะเยาอีกกว่า 4 แสนคนจะเป็นอย่างไร” โมเดลพะเยา
ของ สจ.แน้ว ก็คือปฏิบัติการล้มช้าง ซึ่งสภากาแฟริมกว๊านก็เช่ือว่า คงเกิดข้ึนได้ยาก 

 
 อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/451252 
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พุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.53 น. 
จับตามวยคู่เอก 'ทองหล่อ-คมคาย'-'ชยพล-ดร.ศรีเมือง' มีลุ้นเก้าอ้ีท่ีเมืองตักสิลา 
เวทีเลือกต้ังท้องถิ่น ชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.มหาสารคาม น่าจะมันสุด ๆ 
 

 
 

มวยสนามนี้ คือ จ.มหาสารคาม น่าจะมันสุด ๆ เพราะ หญิงเหล็ก อดีตนายก อบจ. ที่ยังมี “ภูมิใจไทย” หนุน
หลังให้ คือ นางคมคาย อุดรพิมพ์ ผู้สมัครนายก อบจ. เบอร์ 2 ภรรยา นายย่ิงยศ อุดรพิมพ์ อดีตนายก อบจ. ผู้ที่ล่วงลบั
ไปแล้ว ซึ่งลุยหาเสียงท าการบ้านมานานอย่างมั่นใจ พร้อมข้ึนชกกับ “ทองหล่อ พลโคตร” ผู้สมัคร นายก อบจ. เบอร์ 1 
อดีตคนบ้านเลขที่ 111 สังกัดทีมมหาสารคามพัฒนา 

ส าหรับจังหวัดมหาสารคาม ผู้สมัครชิงเก้าอี้นายก อบจ. มีทั้งหมด  4 คน คือ เบอร์ 1 นายทองหล่อ พลโคตร, 
เบอร์ 2 นางคมคาย อุดรพิมพ์, เบอร์ 3 นายชยพล โบราณมูล และ เบอร์ 4 ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ 

นายทองหล่อ พลโคตร ผู้สมัคร เบอร์ 1 ตอนนี้อายุ 61 ปี จบการศึกษารัฐศาสตร์การปกครอง เกียรตินิยม ป.
โท รัฐศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาวางแผนและนโยบาย จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นปลัดอ าเภอ 
ผู้ช่วยจ่าจังหวัด อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย สมัยเคยเป็น ส.ส.ได้สร้างผลงานเป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น ถนน 4 เลน 
ปรับปรุงคลองสมถวิล แก้ไขปัญหาน้ าท่วมในชุมชน ในช่วงที่หยุดพรรคการเมืองไม่ได้ทิ้งห่างจากประชาชน ยังเกาะฐาน
เสียงไว้อย่างเหนียวแน่น จึงตัดสินใจทิ้งการเมืองสนามใหญ่ โดยชูนโยบาย “2 ปีซ่อม 4 ปีสร้าง” 

ขณะที่ นางคมคาย อุดรพิมพ์ ผู้สมัครนายก อบจ. เบอร์ 2 อายุ 58 ปี จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม นางคมคาย เคยเป็นนายก อบจ. มา 1 สมัย มีฐานเสียงจากสามีที่วางรากฐานไว้อยู่แล้วจึงมาสานงานต่อ 
ท าให้ได้ฐานเสียงมากขึ้นมาอีก มาคราวนี้จึงลงสนามอีกครั้ง ในการลงสมัครในครั้งนี้เพื่อที่จะสานงานต่อ ก่องานใหม่ 
ว่องไวใช้คล่อง ประชาชนพี่น้องต้องมาก่อน โดยมีนโยบายวิสัยทัศน์ ยึดหลัก 3 แก้ “แก้เจ็บ แก้แล้ง แก้จน” ถามวิถี 
New Normal น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีส่งเสริม สนับสนุนพี่น้อง
เกษตรกร พร้อมกับสโลแกนที่ว่า ใจถึงกัน สานสัมพันธ์ มั่นคง ซึ่งท าให้ประชาชนพอที่จะเทคะแนนได้ไม่น้อยเช่นกัน 
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เบอร์ 3 นายชยพล โบราณมูล อายุ 48 ปี จบรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่น 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อดีตนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม และอดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชาติ 
หลังจากพลาดสนาม ส.ส. มาแล้วนั้น แต่ก็ไม่ทิ้งห่างจากประชาชน ยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและชาวบ้านเป็นอยา่งดี 
พร้อมเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ อาสาที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาเมืองมหาสารคามให้ก้าวหน้า จึงลงพื้นที่บ่อยครั้ง และหวังให้
คนรุ่นใหม่เทคะแนนให้ เวทีนี้ก็อาจมี “พลิกล็อก” ได้เช่นกัน มี 3 นโยบายที่จะด าเนินการอย่างเร่งด่วนคือ การพัฒนา
ถนนสายรองให้เป็นถนนสายหลัก เช่ือมโยงกันระหว่างต าบลสู่ต าบล พร้อมไฟฟ้าแสงสว่างทุกเส้นทาง บูรณาการกับ
เทศบาลและ อบต. ร่วมกันพัฒนาถนนภายในชุมชนและถนนลงสู่ไร่นา...เรียกว่าอ านวยความสะดวกให้เกษตรกรนั่นเอง 

คนสุดท้าย ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ ผู้สมัคร เบอร์ 4  อายุ 78 ปี ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยอุบล ราชธานี ปริญญาตรีวิศวกรรม ศาสตร์บัณฑิต (โทรคมนาคม) เคยเป็น ส.ว.มหาสารคาม รมว.
ศึกษาธิการ ส.ส.พรรคพลังประชาชน โดยการลงสมัครสู้ศึกการเมืองท้องถ่ินครั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ว่า เป็นตัวแทน
ของพรรคเพื่อไทย และมั่นใจว่ากระแสความนิยมพรรคเพื่อไทย ในพื้นที่จะช่วยอุ้มให้เข้าป้ายชนะการเลือกตั้ง นายก 
อบจ.ในครั้งนี้ พร้อมชูนโยบาย เร่งซ่อม เร่งสร้าง ภายใน 4 ปี เช่น ด้านขนส่ง ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านเกษตร
ปลอดภัย และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน โดยจะสร้างอาชีพเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคง โดยจะสร้างเมืองมหาสารคามให้
เป็นเมืองอินทผลัมซิตี้ เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีราคาสูงเหมาะกับพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกรจะได้มีรายได้สูงด้วย 
ดร.ศรีเมือง จึงถือเป็นมวยรุ่นครู ที่มีความเก๋าทั้งลีลา และช้ันเชิง เจนจัดบนสังเวียนมานาน การลงสนามครั้งนี้คาดหวังว่าจะ
คว้าชัยชนะได้อย่างไม่ยากเย็น 

อย่างไรก็ตาม 4 คน 4 เบอร์ ล้วนน่าสนใจกันทุกคน เวทีเลือกตั้งท้องถ่ิน ชิงเก้าอี้นายก อบจ.มหาสารคาม ในครั้ง
นี้ ทุกคนล้วนมีดีที่แตกต่างกันไป ในวันหย่อนบัตร และนับคะแนน คงจะได้รู้กันว่าใครได้ยืนแป้นที่หนึ่ง???.... 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/811778 
  

https://www.dailynews.co.th/regional/811778
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พุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.06 น. 
ชูนโยบายการมีส่วนร่วม 
นายวิทยา คุณปลื้ม ผู้สมัครนายก อบจ.ชลบุรี เบอร์ 1 
 

 
 
สถานการณ์การเลือกต้ังผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี ท้ัง 42 เขตเลือกต้ัง เริ่มมีความคึกคักขึ้นตามล าดับเน่ืองจากผู้สมัครแต่ละทีมลงพ้ืนท่ีหาเสียงกันอย่าง
ดุเดือด 

ด้าน นายวิทยา คุณปลื้ม ผู้สมัครนายก อบจ.ชลบุรี เบอร์ 1 แกนน ากลุ่มเรารักษ์ชลบุรี พร้อมด้วยนายเรวัตร 
ผลลูกอินทร์ อดีต รองนายก อบจ.ชลบุรี น าทีมงานผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เบอร์ 1 เขต
อ าเภอบางละมุง ทั้ง 9 เขต ประกอบด้วย นายทองหล่อ อ่ าผึ้ง นายนคร ผลลูกอินทร, ์ นายยะยา เซ็นสุรีย์, นายพรเทพ 
นพรุจกุล, นายวิชิต ชาญชัยยุทธศักดิ์, นายวิวัฒน์ หอมปลื้ม, นายปารเมศ ประกอบธรรม, นายแมน อินทรพิทักษ์ และ
นายสกน ผลลูกอินทร์ เปิดแถลงนโยบายและการตอบรับของพี่น้องประชาชนในการหาเสียงในช่วงที่ผ่านมาว่าในนาม
แกนน าของกลุ่มเรารักษ์ชลบุรี ต้องแจ้งให้ทราบว่าการลงสมัครของกลุ่มไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใด และมีการคัดสรร
ตัวบุคคลที่เป็นคนท างาน มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเข้าถึงประชาชน โดยคัดเลือกจากการมีส่วนร่วม
ของทุกคนในกลุ่มไม่ได้เลือกจากการพิจารณาเพียงล าพัง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อ าเภอบางละมุง ซึ่งแต่เดิมมีผู้สมัคร
จ านวน 7 คนแต่ได้เพิ่มจ านวนเป็น 9 คน และยังมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้สมัครบางเขตเลอืกตั้งด้วย เรื่องนี้ถือเป็นสิ่งส าคัญ
ที่ทางกลุ่มต้องสรรหาบุคคลที่มีคุณภาพมาเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างรอบคอบแน่นอน เนื่องจากพื้นที่นี้ครอบคลุม
เมืองพัทยาซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่ในอดีตที่ผ่านมาทาง อบจ.ชลบุรี ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการ
ประสานงานร่วมกับท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนทั้งงบประมาณ และโครงการต่าง ๆ  ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคมาอย่างต่อเนื่อง 

นายวิทยา กล่าวต่อไปว่าที่ผ่านมาในฐานะผู้สมัคร นายก อบจ.ชลบุรี และแกนน ากลุ่มเรารักษ์ชลบุรี ได้ลงพื้นที่
หาเสียงกับพี่น้องประชาชนทั้ง 41 เขตเลือกตั้งมาอย่างต่อเนื่อง เว้นเพียงเขตเดียวที่ไม่ได้ส่งผู้สมัครคือเขตอ าเภอบ่อทอง 
เนื่องจากเป็นกลุ่มท างานกลุ่มเดียวกันแต่มีการขอลงสมัครในฐานะทีมอิสระ ซึ่งก็พบว่าจากการเข้าพบพี่น้องประชาชน
ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี เพราะตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ท างานตรงนี้มาพูดได้ว่ามีการท างานอย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง โดยร่วมประสานกับ อปท.ทั่วทั้งจังหวัดในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเข้าถึงเพื่อให้ประชาชนได้อยู่
ดีกินดี มีสุขอนามัยที่ดี และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ส าคัญอย่างครบครัน 

ขณะที่การลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้มีทีมอื่น ๆ  ลงสมัครแข่งขันกันอย่างคึกคักนั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ดี 
เพราะระบอบประชาธิปไตยจะได้มีความสมบูรณ์ และทุกกลุ่มก็มีนโยบายที่ดีที่น่าสนใจ ส่วนใครจะได้หรือไม่นั้นคงเป็น
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เรื่องของเสียงจากประชาชนที่จะเป็นผู้ตัดสิน ส่วนกรณีที่มีกระแสว่าอยากเปลี่ยนคนท างานบ้างเพราะมองว่าเป็นเรื่อง
ของ “การผูกขาด” ทางการเมืองนั้น ส่วนตัวมองว่าคงไม่ใช่ เพราะทุกครั้งกลุ่มเรารักษ์ชลบุรี ไม่ได้มาด้วยการใช้วิธีการ
อื่นใด แต่การได้มาซึ่งที่นั่งนั้นมาจากเสียงของประชาชน 100% ดังนั้นการผูกขาดคงไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่ประชาชนคง
มองเห็นว่ากลุ่มเราเป็นกลุ่มคนท างานที่จริงจังและมีผลงานฝากไว้มากมายและอยากให้มาสานงานต่อเพื่อให้จังหวัด
ชลบุรีรุดหน้าไปมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะเขตอ าเภอบางละมุง และเมืองพัทยาที่มีการตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของ EEC ด้วยเหตุน้ีการผูกขาดคงจะเรียกได้ว่าเป็น “การผูกขาดจากหัวใจของประชาชน” 
มากกว่าจึงจะถูกต้อง อย่างไรก็ตามก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันออกมาใช้สิทธิ ใช้เสียงในการเลือกตั้งของ 
อบจ.ชลบุรี ที่ก าลังจะมาถึงในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ เพื่อเลือกคนดีเข้ามาท างานและพัฒนาจังหวัดชลบุรี
ไปสู่ทิศทางที่ดีข้ึน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/811782 
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วันที่ 9 ธันวาคม 2563 - 12:03 น. 
ชี้สัญญาณ‘เพ่ือไทย’ ‘หญิงหน่อย’ตั้งพรรคใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชี้สัญญาณ‘เพ่ือไทย’ ‘หญิงหน่อย’ตั้งพรรคใหม่ 
หมายเหตุ – การให้สัมภาษณ์ของวัฒนา เมืองสุข และความเห็นนักวิชาการ กรณีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ อดีต
ประธานคณะยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิก พท. พร้อมกับ วัฒนา เมืองสุข , โภคิน 
พลกุล และพงศกร อรรณนพพร เพื่อไปจัดต้ังพรรคการเมืองใหม่ 
 
 
                                                          วัฒนา เมืองสุข 
                                                          แกนน ากลุ่มสร้างไทย 
 
 
 
 
 การลาออกจากพรรคเพื่อไทย (พท.) เราไม่ได้ทะเลาะไม่ได้แตกกันเรื่องอื่น แต่ขัดแย้งกันเรื่องความคิด 
การเมืองเหมือนกับนั่งรถคันเดียวกัน คนน่ังอยากเลี้ยวซ้าย คนขับอยากเลี้ยวขวา มีทางเดียว ไม่ลง ก็แย่งพวงมาลัยกัน 
ผมไม่คิดว่าจะไปแย่งพวงมาลัยด้วย การขัดแย้งทางความคิดในเชิงหลักการที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาน้ันก็จ าเป็นที่จะต้อง
เลือก และผมก็เลือกที่จะลงจากรถ ไม่ใช่ว่าจะเลี้ยวขวาจะไปเครื่องบิน หรือจะไปรถไฟดี แบบนั้นยังพอคุยกันได้แต่
เพราะหลักคิดในเชิงหลักการที่ไปด้วยกันไม่ได้ อย่างแรกคือเรื่องยุทธศาสตร์ ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่พรรคการเมือง
ต้องมี และพรรคเพื่อไทยคือพรรคการเมืองแรกที่ใช้ค าว่า “ยุทธศาสตร์” จนกระทั่งทุกพรรคการเมืองมีประธาน
ยุทธศาสตร์ คณะผมเป็นคณะยุทธศาสตร์ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการเมืองแบบวันต่อวัน แต่ในแง่ของพรรคการเมือง คิดว่า
กรรมการยุทธศาสตร์ไม่จ าเป็น จะเปลี่ยนไปเป็น “กรรมการบริหารพรรค” ข้ึนมาดูแลแทน แต่กรรมการบริหารพรรค
ไม่ได้ดูแลปัญหาวันต่อวัน การประชุมกรรมการบริหารพรรค ผมก็คิดว่าไม่ใช่ ตอนนั้นพวกผมจึงลาออก เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่
คิดไม่ตรงกันแล้ว 
 ในเรื่องยุทธศาสตร์ทางการเมือง พวกผมมองว่าการแก้ปัญหาของประเทศนี้ต้องเริ่มต้นด้วยการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการคืนอ านาจให้แก่ประชาชน โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) พวกผมเป็นคนผลักดัน
ท าในขณะที่ไม่มีใครเช่ือว่าจะท าได้และเราท าจนส าเร็จ กระทั่งรัฐบาลยอมรับแล้วใช้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเดียวกับเรา 
เรามองว่านั่นคือปัญหา ถ้าจ าได้จะมีกระบวนความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลา เฉพาะการคืนอ านาจให้ประชาชนก็จะมี
กระบวนการไปล็อกนู่นล็อกนี่ ส่วนตัวไม่เห็นด้วย แทนที่จะไปในทิศทางเดียวกัน 
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 ในขณะนั้นก็มีแนวคิดที่ว่าเราจะต้องเอากับกลุ่มผู้เรียกร้องกับพรรคนู้นพรรคนี้ที่ต้องไปปิดสวิตช์ ส.ว. 
ส่วนตัวไม่อยากไปพาดพิงพรรคอื่น แต่มองว่าเพื่อไทยเป็นพรรคใหญ่ เรามีทิศทางของตัวเอง และเดินไปของเราเองไม่
จ าเป็นต้องไปเดินตาม เพราะคิดว่าตลาดการเมืองเป็นคนละตลาด และการที่เราจะไปเดินด้วยก็ใช่ว่าเราจะได้ตลาดนั้น
มา มันไม่มีประโยชน์ การมองปัญหาในระดับเด็ก-กลาง-ผู้ใหญ่ จะไม่เหมือนกัน แล้วแต่ประสบการณ์ แต่ผมมองว่าทางออก
ที่ดีของประเทศคือทางนี้จะน าประเทศไทยสู่การเปลี่ยนแปลงที่ต้องมีแน่ เป็นเรื่องปกติ 
 ถามว่าอ านาจใหม่ในพรรคเพื่อไทยเล่นเกมการเมืองแบบเกาะหลังเด็กหรือไม่นั้น ไม่มีใครไปเกาะหลังใคร 
แต่เขาอาจจะคิดว่าแนวทางอย่างนี้ถูกต้อง การท างานเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วของกฎหมาย ถ้า
รัฐธรรมนูญยังเล็กก็ไม่มีเรื่องอื่น เรามองว่าต้องเดินไปทางนี้เคลียร์ประเทศไปสู่การเลือกตั้ง บางทีการเปลี่ยนแปลงบาง
เรื่องไม่อาจท าได้ในข้ามคืน เมื่อเราต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน ทุกคนก็ต้องพร้อมร่วมมือกับเรา การที่เราจะไปรกุ
อย่างเดียวนั้นไม่มีใครยอม หากจะเปลี่ยนแปลงอย่างสันติต้องเดินในวิธีนี้ เมื่อเราคิดไม่เหมือนกันก็มีทางเดียว ว่าผมจะ
แย่งพวงมาลัยหรือลงจากรถ 
 ส่วนที่ว่ายุทธศาสตร์ของอ านาจใหม่ในพรรคเพื่อไทยจะเล่นเกมเข่ีย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ร่วง 
แล้วจะไปบวกกับพรรคพลังประชารัฐ ตั้งรัฐบาลใหม่หรอืไม่นั้น ตอบด้วยความสัตย์จริงว่า ผมไม่ทราบ เพราะเมื่อลาออก
จากทีมยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ก็ไม่ได้หารือกับพรรคเพื่อไทยอีก ไม่มอง แต่ตอบล่วงหน้าให้เลยว่าการโหน คสช.ไป
โหนกันที่อื่น อย่ามาโหนแถวพวกผม แถวนี้ไม่มีที่โหน 
 หลังจากนี้จะท าการเมืองแบบไหนก็คงไปตั้งพรรค ลาออกกันเป็นหมู่คณะแบบนี้จะบอกว่าไปร่วมหุ้นต้ัง
ร้านก๋วยเตี๋ยวคงไม่มีใครเช่ือ การสื่อสารทางการเมืองที่ดีคือการพูดอย่างตรงไปตรงมา เราคงจะไปตั้งพรรคการเมอืงและ
ไม่ได้ออกมาเพื่อจะไปรวมกับใคร และไม่ได้ออกมาเพื่อแตกแบงก์ย่อย เพราะรัฐธรรมนูญ ส.ส.ร.พวกผมผลักดันเอง 
รูปแบบการเลือกตั้งใบเดียวที่ออกแบบกันให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สืบทอดอ านาจนั้น ไม่มี ส.ส.ร.ถูกยกเลิกทิ้งไป
หมดแล้ว ฉะนั้นไม่ต้องไปจินตนาการ 
 ทั้งนี้ เรื่องสาขาของพรรคเพื่อไทยก็เป็นไปไม่ได้ แบงก์ย่อยยกเลิกตั้งแต่เราแก้ ส.ส.ร.ส าเร็จ ต้องไปเขียน
รัฐธรรมนูญกันใหม่แล้ว ส่วนพรรคใหม่ที่คุณหญิงสุดารัตน์จะไปตั้ง ส่วนตัวไม่ได้ลงรายละเอียด แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีการ
คุยกัน ไม่ได้มีการไปตั้งก่อนลาออก ตอนที่เราออกมา ก็บอกว่าคงต้องท าในเรื่องนี้แล้ว ไม่เช่นนั้นจะถูกตีความไปต่างๆ 
นานา เราก็จะตั้งของเรา รอให้ตั้งส าเร็จก่อน 
 ฝากถามทาง กกต.ด้วย ถ้ากระบวนการเร็วก็จะเปิดตัวได้เร็ว ตอนนี้ยื่นค าขอไปยัง กกต.แล้ว ผมมองว่า
การเมืองประเทศในวันน้ีมุ่งไปสู่การเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญ ไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้ หลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่ขาดคุณสมบตัิ ดังนั้น ประชาชนควรจะมองไปที่รัฐธรรมนูญใหม่ทีจ่ะรา่งออกมา ส.ส.ร.จะมีที่มาเปน็
แบบไหน ให้มีความเป็นธรรมมากที่สุด เราก็จะได้ประชาธิปไตยมากที่สุด มาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ ตรงนี้แก้อะไรกันไม่ได้ 
เพราะมาไกลเกินไปแล้ว 
 คาดว่าจากนี้ไปประมาณ 1 ปีครึ่ง น่าจะมีการเลือกตั้งระหว่างนี้เราก็เตรียมตัว ส่วนพรรคใหม่จะขาดจาก
ทักษิณ-คุณหญิงพจมาน อย่างสมบูรณ์แบบหรือยังมีเยื่อใยอยู่น้ัน เราเป็นตัวของเราเองแน่นอน ออกมาขนาดน้ีจะไปอยู่
ใต้ร่มเงาของใคร ต้นไม้ใหญ่ข้ึนใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ไม่ได้หรอก ที่ เราออกมา คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ก็เป็นแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรี อาจารย์โภคิน พลกุล ก็เป็นอดีตประธานรัฐสภา คนเหล่าน้ีที่ออกมา เป็นผู้มีประสบการณ์ทั้งสิน้ ไม่ไปอยู่
ใต้ร่มเงาของใคร 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

41 

 

 ผมไม่ได้ไปขัดแย้งกับทักษิณ หรือคุณหญิงพจมาน ผมขัดแย้งทางความคิดกับผู้บริหารพรรค เมื่อคิดไม่
เหมือนกันผมจะอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร ก็ต้องไปหาที่ ผมอายุ 63 ปีแล้ว ไม่มีเวลาให้ไปลองทางการเมือง อาจจะเป็นครั้ง
สุดท้ายที่เราอยากท าอะไร ก็ท าไม่ส าเร็จ ขณะนี้ใช้ช่ือกลุ่ม “สร้างไทย” ไปก่อน มีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ อาจารย์
โภคิน พลกุล และพงศกร อรรณนพพร ที่ลาออกมาด้วยกัน 
 
                                                      
 
 
                                                      ยุทธพร อิสรชัย 
                                                      นักวิชาการคณะรัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 การแยกตัวออกจากพรรคเพื่อไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ ประการแรกมีปัญหาจากรัฐธรรมนูญ แม้มีการ
เสนอให้มีการแก้ไขมาตรา 256 ใช้ระยะเวลายาวนาน ต้องมีการตั้ง ส.ส.ร. ท าประชามติ หากเกิดอุบัติเหตุการเมืองต้อง
เลือกตั้งใหม่ในระยะเวลาอันใกล้ก็ต้องใช้กติกาเลือกตั้งเดิม ท าให้พรรคเพื่อไทยเสียเปรียบ การแตกตัวออกไปเป็นกลุ่ม
ต่างๆ ทั้งกลุ่มแคร์ หรือกลุ่มของคุณหญิงน่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่คุณหญิงจะ
กลับไปอยู่พรรคเพื่อไทยเหมือนที่กลุ่มแคร์กลับมาสังกัดอีก 
 ประการต่อมาต้องยอมรับว่าในพรรคเพื่อไทยมีความขัดแย้งในแง่แนวคิดและวิธีปฏิบัติทางการเมืองของ
แต่ละกลุ่ม เป็นเรื่องธรรมชาติขององค์กรการเมืองขนาดใหญ่ ดังนั้นแต่ละกลุ่มก็คงไม่มีแนวคิดต่างๆ ที่สอดคล้องกัน
ทั้งหมด โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยในอดีตมีการรวมตัวจากหลายกลุ่มการเมือง หรือเคยมีการควบรวมกับหลายพรรค
การเมืองสมัยพรรคไทยรักไทย แต่พรรคนี้ยังไม่มีกลไก เช่น สภานโยบายพรรคเหมือนพรรคแอลดีพีของญี่ปุ่น ความ
ขัดแย้งที่เกิดข้ึนจึงไม่มีทางออกน าไปสู่การแยกตัวออกไป 
 ขณะที่การปรับยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทยควรมีกลไกเพื่อบริหารพรรคที่ดีกว่าปัจจุบัน เนื่องจากพรรคนี้มี
พัฒนาการมาจากการรวมกลุ่มทางการเมือง แต่ยังเกาะติดอยู่กับตัวบุคคลเป็นหลัก ในอดีตคือทักษิณ ชินวัตร แต่เมื่อ
ทักษิณถอยห่างออกจากการเมืองไปพอสมควร ท าให้พรรคขาดแกนน าในทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา
ต าแหน่งในพรรคจึงมีหลากหลาย ทั้งหัวหน้าพรรค ประธานยุทธศาสตร์พรรค ท้ายที่สุดไม่ทราบว่าใครคือแกนน าพรรค
ตัวจริง พรรคจึงควรวางกลไกเชิงโครงสร้างมากกว่าการยึดติดกับตัวบุคคล การน าต้นแบบจากพรรคแอลดีพีมาใช้ มี
กลไกสภานโยบายพรรคจะเป็นค าตอบที่น่าสนใจมาก โอกาสในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ต้องใช้กลไกสภานโยบายเพื่อ
ยกระดับเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีฐานจากมวลชนก็จะมีสูงข้ึนด้วย เพราะสภานโยบายจะมีที่มาจากบุคคลที่
หลากหลาย รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ไม่เป็นสมาชิกพรรค ดังนั้นพรรคควรปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้มีพัฒนาการทาง
การเมืองที่มั่นคงมีเสถียรภาพ 
 ส่วนแนวร่วมของพรรคในระยะหลัง จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทย อาจ
ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ถามว่าจะเป็นรอยร้าวของพรรคเพื่อไทยกับ นปช.หรือไม่ เช่ือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องในการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างการเคลื่อนไหวทางสังคมกับพรรคการเมืองในระบบ ขณะที่สนามเลือกตั้งนายก อบจ.
เชียงใหม่ มีการเขียนจดหมายมาจากทักษิณ ให้ประชาชนช่วยเลือกตัวแทนผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย การแสดงทัศนะ
ของแกนน า นปช.เชียร์อีกฝ่าย ต้องแยกเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนบุคคล หรืออาจจะมองได้ว่าเป็นเรื่องของ
การเมืองระดับชาติด้วย แต่คงไม่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด 
 พรรคเพื่อไทยปรับโครงสร้างเมื่อไม่กี่เดือนก่อน แต่ในระดับผิวเผินเท่านั้น เปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค 
ต าแหน่งเลขาธิการพรรค แต่ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างหลัก สะท้อนให้เห็นว่าบทบาทของ ส.ส.เขต มีส่วนมากข้ึน และวันนี้ 
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136 ส.ส.ของพรรคก็มี ส.ส.เขตทั้งหมดที่รักษาสถานการณ์ของพรรคในปัจจุบัน การปรับโครงสร้างจึงต้องตอบสนอง 
ส.ส.เขต แต่การปรับแบบนี้ไม่พอ สิ่งที่ต้องท านับจากนี้คือการปรับโครงสร้างพรรคเพื่อจัดต้ังสภานโยบายพรรคจะท าให้
พรรคก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
 พรรคเพื่อไทยมีจุดเด่นที ่ส.ส.เขต ส่วนใหญ่มาจากฐานความสัมพันธ์ในระดับพื้นที ่ตระกูลการเมือง โอกาส
ได้รับชัยชนะมีมากกว่าพรรคอื่น แม้วันนี้ไม่ได้อยู่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล ถ้ามีการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยยังมีโอกาส
กลับมาอีก แต่สิ่งส าคัญ อาจมีกรณีที่จะท าให้ ส.ส.ย้ายพรรคเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่าการไม่ได้สร้างผลงานให้
ประชาชนเห็นในฐานะฝ่ายค้าน 
 หากในอนาคตการท าหน้าที่ฝ่ายค้านนานๆ โอกาสที่จะมี ส.ส.ย้ายพรรคยังมีความเป็นไปได้ ฉะนั้นพรรค
ควรสร้างฐานมวลชนให้มีความเข้มแข็งมากกว่าตัวบุคคล ปัจจุบันอยู่ในยุคของการเมืองผันผวนพรรคการเมืองทุกพรรค
ต้องปรับตัว จะได้เห็นตัวอย่างจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ตั้งมายาวนาน ดังนั้นทุกพรรคต้องตอบสนองต่อบริบทของกติกา
ตามรัฐธรรมนูญ ภูมิทัศน์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
 
 
                                                           โอฬาร ถ่ินบางเตียว 
                                                           นักวิชาการประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
                                                           คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา 
 
 
 
 เหตุผลส าคัญคุณหญิงสุดารัตน์ลาออกไปตั้งพรรคใหม่ เช่ือว่าคงมาถึงจุดแตกหักจากความขัดแย้งที่มีมา
อย่างยาวนาน แม้จะมีการปรับเปลีย่นตัวบุคคลและการช่วงชิงต าแหน่งในพรรค นอกจากนั้น อาจจะมีการส่งสญัญาณถึง
ทักษิณ หลายฝ่ายยังมีความเช่ือน่ายังมีอิทธิพลเหนือพรรคและอาจมีท่าทีบางอย่างที่ส่งผลให้มีความเปลี่ยนแปลง
บุคลากรภายในพรรค หลังเคยปรับโครงสร้างพรรคเมื่อหลายเดือนก่อน 
 หลังจากนี้มีโอกาสที่ ส.ส.ไหลออกจากพรรค หากประเมินว่า ส.ส.หลายรายคงเห็นว่ารัฐบาลภายใต้การน า
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้โดนแรงกดดันหนักจากมวลชนนอกสภา ขณะที่รัฐบาลวางกลไกในการสืบทอด
อ านาจเอาไว้ กรณีนี้ผู้ที่เป็นนักการเมืองอาชีพหรือนักธุรกิจการเมืองจะไม่มีท่าทีสนใจอุดมการณ์มากนัก แต่สนใจเรื่อง
ผลประโยชน์จากธุรกิจการเมือง เมื่อพรรคเพื่อไทยไม่สามารถจัดการปัญหาได้ให้สะเด็ดน้ า ก็เป็นไปได้ที่จะมี ส.ส.ส่วน
หนึ่งอาจจะไหลไปสังกัดพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์หรือพรรคอื่น 
 หากติดตามการเลือกนายก อบจ.ทั่วประเทศ พรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัครนายก อบจ.หลายจังหวัด แต่มี
สัญญาณให้เห็นว่าผู้สมัครยังมีฐานคะแนนเป็นรองผู้สมัครในซีกพรรครัฐบาล เมื่อดูการหาเสียง การแสดงท่าทีพบว่า
พรรคเพื่อไทยเป็นรองทางการเมือง การเลือกตั้งที่ จ.เชียงใหม่ สะท้อนปัญหาได้ชัดเจน เนื่องจากทักษิณต้องส่งจดหมาย
เพื่อขอคะแนนเสียง แสดงให้เห็นถึงภาวะถดถอยทางการเมือง หลั งจากนี้อาจจะมีผลกระทบกับ ส.ส.เพื่อไทยใน จ.
เชียงใหม่ ด้วยหรือไม่ จากความระส่ าระสายภายในพรรคหรืออาจกระทบกับ ส.ส.เขตในภาคอื่น หากผู้สมัครนายก 
อบจ.ของพรรค ได้รับเลือกตั้งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะข้อมูลในทางลับพบว่ามีผู้สมัครบางรายในบางจงัหวัดแอบไปรบั
ทรัพยากรในสนับสนุนจากตัวแทนพรรคใหญ่บางพรรคในซีกรัฐบาล 
 เช่ือว่าหลังจากความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยจะปรับโครงสร้างอีกครั้ง อย่างน้อยต้องเลิกเน้น
ความส าคัญของตัวบุคคล หรือกลุ่มการเมืองเก่า ต้องไปเช่ือมโยงกับกลุ่มการเมืองแบบใหม่ที่ติดตามปัญหาสาธารณะ 
การเมืองที่ยืนยันในอุดมการณ์ประชาธิปไตย ให้เป็นนิวเพื่อไทย รวมทั้งให้โอกาสคนรุ่นใหม่ในพรรคแสดงศักยภาพให้
มากขึ้น เพื่อเอาใจกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ 
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 ปัญหาที่น่าสนใจ หากในอนาคตกติกาในรัฐธรรมนูญยังไม่เปลี่ยนระบบเลือกตั้ง ต้องมีการตั้งพรรค
การเมืองไว้หลายพรรค ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยมีเพียง ส.ส.เขตเท่านั้น เป็นไปได้ที่คุณหญิงสุดารัตน์อาจจะรับรู้สัญญาณ
อะไรบางอย่างจึงต้องแตกตัวเพื่อวางรากฐานในการตั้งพรรคเพื่อเข้าร่วมรัฐบาล หรืออาจประเมินว่าพรรคเพื่อไทยไปไม่รอด 
 ความสัมพันธ์ของคุณหญิงสุดารัตน์คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความใกล้ชิดกับ คสช.อยู่ไม่น้อย ถ้าดูจากบุคคล
ส าคัญในพรรคเพื่อไทยหรือ นปช.จะเห็นสัญญาณแปลกๆ ตั้งแต่จตุพร พรหมพันธ์ุ ตระกูลบูรณุปกรณ์ รวมถึงคุณหญิง
สุดารัตน์ มีท่าทีที่มีแนวโน้มจะแยกค่ายอย่างชัดเจน ในโอกาสข้างหน้าหาก พล.อ.ประยุทธ์สืบทอดอ านาจไม่ได้ คนกลุ่ม
นี้ก็อาจมาร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยก็ยังมีความเป็นไปได้ เพราะการอยู่ต่างพรรคอ านาจในการต่อรองอาจจะมีสูง
กว่าการสังกัดพรรคเดียวกัน 
 
 
                                                            พินสุดา วงศ์อนันต์ 
                                                            อาจารย์ประจ าส านักวิชาการเมืองการปกครอง  
                                                            คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
 
 คุณหญิงสุดารัตน์ได้ลาออกเพื่อจัดตั้งพรรคใหม่ ถือเป็นการท้าทายแสวงหาโอกาสทางการเมือง เพื่อตอบ
โจทย์ประชาชนมากข้ึน เป็นการเอาตัวรอดอย่างชาญฉลาด แต่ส่งผลให้เพื่อไทยกลายเป็นพรรคที่มันสมองไหล 
เสถียรภาพอ่อนแอลง แต่ไม่ถึงล่มสลาย ถ้าพรรคปรับตัวและโครงสร้างใหม่ยึดโยงกับคนในพรรค เช่ือมโยงประชาชน
เป็นส าคัญเพราะการเมืองไทยเปลี่ยนรูปแบบ ประชาชนสนใจและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใหม่มากกว่าผลิตภัณฑ์เดิม ถ้าไม่
ปรับตัวอาจกลายเป็นพรรคเล็กในอนาคตได้ 
 ธรรมชาติของพรรคการเมืองไทยเป็นเรื่องของตัวบุคคล ไม่ใช่การรวมตัวของบุคคลที่มีพื้นฐานมาจาก
อุดมการณ์ เมื่อผู้น าทางการเมืองไม่อยู่ ไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายมักเป็นเช่นน้ีมาตลอด ส่วนกลุ่มที่ออกไปตั้งพรรคใหม่ 
ดูแล้วแทบไม่มีโอกาสฟื้นกลับมาอีกครั้ง หากระบอบ พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 นอกจากคุณหญิงสุดารัตน์แล้ว ยังมีนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตแกนน าเพื่อไทยไปตั้งพรรคเสมอภาค 
เพื่อหาจุดยืนและพื้นที่การเมืองให้ตัวเอง อีกมุมหนึ่งมองว่า เป็นการส่งเสริมสิทธิสตรีเท่าเทียมกับผู้ชาย เพื่อมีบทบาท
ทางการเมืองมากขึ้น ไม่ถูกจ ากัดสิทธิด้านความเท่าเทียม เสมอภาค หรือสถานภาพใดๆ อีกมุมการแยกตัวของคุณหญิง
สุดารัตน์อาจเป็นไปได้ว่าใช้ยุทธวิธี สลายตัวเพื่อรวมกันใหม่ โดยแตกเป็นพรรคเล็ก เพื่อรวบรวม ส.ส. จัดตั้งรัฐบาลใน
อนาคต ต้องรอดูสถานการณ์อีกสักระยะ อาจเห็นภาพชัดเจนมากข้ึนตามล าดับ 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2477921 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2477921
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ไทยรัฐออนไลน์  9 ธ.ค. 2563 20:36 น. 
88 ปี รัฐธรรมนูญไทย ลุ่มๆ ดอนๆ ไม่เป็นประชาธิปไตย ฉบับใดแย่สุด ดีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ เพื่อระลึกถึงการประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
สยาม เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2475 ต่อจากพ.ร.บ.ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามช่ัวคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย  
 จากจุดเริ่มหลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิ.ย. 2475 โดยคณะราษฎร ได้เปลี่ยนจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย สู่จุดก าเนิดพ.ร.บ.ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามช่ัวคราว 
พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2475 มีทั้งหมด 39 มาตรา 
 สาระส าคัญของพ.ร.บ.ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามช่ัวคราว พุทธศักราช 2475 ก าหนดให้
คณะราษฎร มีอ านาจในการแต่งตั้งผู้แทนราษฎร เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ท าหน้าที่เป็นการช่ัวคราว 6 เดือน ในการคัดเลือก
ราษฎร จังหวัดละ 1 คน เข้ามาท าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการราษฎร อีกต่อหนึ่งในการเป็นฝา่ย
บริหาร 
 ในเวลาต่อมาสภาผู้แทนราษฎร ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ท าหน้าที่ประกอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 
ใช้แทนฉบับช่ัวคราว มีทั้งหมด 68 มาตรา แบ่งเป็น 7 หมวด ประกอบด้วยหมวด 1 พระมหากษัตริย์ หมวด 2 สิทธิและ
หน้าที่ของชนชาวสยาม หมวด 3 สภาผู้แทนราษฎร หมวด 4 คณะรัฐมนตรี หมวด 5 ศาล หมวด 6 หมวดพิเศษเกี่ยวกับ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และหมวด 7 การใช้รัฐธรรมนูญและบทเฉพาะกาล 
 ผ่านไป 88 ปี ไทยมี "รัฐธรรมนูญ" ทั้งสิ้น 20 ฉบับ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 เป็นฉบับปัจจุบัน และที่ผ่านมารัฐธรรมนูญในแต่ละยุคแต่ละสมัย ต่างสนองความต้องการของคนแต่ละกลุ่มที่เข้า
มามีอ านาจอย่างไม่จบไม่สิ้น เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในไทย 
 รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวกับ "ทีมข่าว
เจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์" ว่า พ.ร.บ.ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามช่ัวคราว พุทธศักราช 2475 เป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่มีอายุสั้นที่สุด ใช้ในระยะเวลาเพียง 5 เดือนกว่า เนื่องจากเป็นรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว 
 จนมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 มี ช่ือว่าธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 มีการใช้
ยาวนาน 9 ปีกว่า และเป็นรัฐธรรมนูญที่มีปัญหามากสุด เนื่องจากให้อ านาจพิเศษนายกรัฐมนตรี ให้สามารถสั่งการ
ลงโทษประหารชีวิต ตามมาตรา 17 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับรัฐประหาร ฉบับที่ 2 มีการบังคับใช้ยาวนาน โดยไม่ได้เป็น
ข้อตกลงระหว่างประชาชนกับผู้มีอ านาจอย่างแท้จริง สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังขาดสิทธิเสรีภาพ 
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 “ช่วง 88 ปี รัฐธรรมนูญไทย มีอายุเฉลี่ย 4 ปีกว่า ถ้าเทียบกับประเทศที่มีประชาธิปไตยตั้งมั่น เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญไทย ขาดความต่อเนื่อง ท าให้คนขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของในรัฐธรรมนูญ เพราะไม่มีหลักประกันในเรื่อง
สิทธิเสรีภาพ และในทางกลับกันรัฐธรรมนูญ ที่ได้รับการกล่าวขานเป็นของประชาชน คือรัฐธรรมนูญปี 2517 และปี 
2540 แต่รัฐธรรมนูญปี 2517 หรือฉบับสมัชชาสภาสนามม้า ใช้ได้เพียง 2 ปี ก็เกิดรัฐประหารอีก และรัฐธรรมนูญปี 
2540 เกิดจากการร่างของ ส.ส.ร. ใช้นาน 9 ปี 
 กระทั่งเกิดรัฐประหารในปี 2549 กลับกลายเป็นว่าโอกาสใช้รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับไม่ยาวนาน รวมถึงฉบับ
ปี 2550 ภายหลังรัฐประหาร จนมาสู่ฉบับปัจจุบันปี 2560 ไม่ได้มีจุดเช่ือมกับประชาชน เพราะองค์กรร่างรัฐธรรมนูญวาง
กรอบโดย คสช. เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญปี 2534 น าไปสู่เหตุการณ์พฤษภาทมิฬปี 2535” 
 จากสิ่งที่เกิดข้ึนในการเมืองไทย พบว่าผลผลิตของ "รัฐธรรมนูญ" ลุ่มๆ ดอนๆมาตลอด และเกิดรัฐประหาร
บ่อยครั้ง ไม่สามารถเช่ือมโยงกับประชาชน แม้ว่ารัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นฉบับประชาชน แต่ได้น าไปสู่ความขัดแย้ง
จนถึงทุกวันนี้ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 หากแก้มาตรา 256 ได้ส าเร็จ น าไปสู่การตั้งส.ส.ร. จะท าให้มีโอกาส
เป็นประชาธิปไตย และเมื่อจะสร้างประชาธิปไตยให้เกิดข้ึน หากไม่มีหลักนิติธรรม ก็จะไม่สามารถท าให้สังคมเป็น
ประชาธิปไตยได้ ทั้งนี้ต้องดูว่าส.ส.ร.จะปราศจากการควบคุมโดยกลไกรัฐมากน้อยเพียงใด หากที่มาของส.ส.ร.มาจาก
การเลือกตั้ง อาจมีการบล็อกโหวตจากพรรคการเมืองก็เป็นไปได้ 
 สรุปแล้วรัฐธรรมนูญปี 2517 และปี 2540 มีข้อดีพอๆ กัน ในการเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง 
โดยปัญหาอุปสรรคของรัฐธรรมนูญไทยที่ผ่านมา เกิดจากการน าแนวคิดต่างประเทศเข้ามา ท าให้เกิดการปะทะกับกลุ่ม
คนไทยที่มีความสัมพันธ์เชิงอุปภัมภ์ และเกิดจากกลไกราชการที่เป็นอุปสรรคต่อระบอบประชาธิปไตย 
 ส่วนรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ ซึ่งดีที่สุดในโลก ยกตัวอย่างของอังกฤษ ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่อยู่ใน
วิถีชีวิตของผู้คน ท าให้ไม่ต้องมีการก ากับ โดยพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากจัดต้ังรัฐบาล จนเกิดการพัฒนาของสังคม
การเมือง หรือสหรัฐฯ เกิดข้ึนจากเชิงเทคนิคใช้กฎหมายมหาชนในการพัฒนาร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับการสร้างชาติ และ
ฝรั่งเศส ให้อ านาจสมดุลระหว่างฝ่ายสภาฯ และประธานาธิบดี ให้สลับกันข้ึนมามีบทบาท 
 “ตรงกันข้ามกับรัฐธรรมนูญของไทยมีการแก้ไขตลอด เพราะไม่มีหลักประกันว่าจะไม่เกิดรัฐประหาร หรือ
ความรุนแรงจะหมดไป มีทั้งงูเห่าในสภา มีการแจกกล้วย และปัญหาสถาบันการเมืองในไทย เกิดภาวะรัฐซ้อนรัฐ ไม่ตั้ง
มั่นจะเป็นประชาธิปไตยเหมือนกับสากล เพราะมองว่าไม่เหมาะกับประเทศไทย อีกทั้งไม่มีสิทธิเสรีภาพ ไม่มีแนวคิดใน
หลักนิติธรรม ตราบใดที่ไม่มีการแก้ในหลายส่วนก็จะไม่เป็นประชาธิปไตย และจะลุ่มๆ ดอนๆ ไปตลอด”. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1992019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1992019


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

46 

 

 
 

 
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 - 12:59 น. 
ครบจบท่ีเดียว! เปิด 3 วิธี หากไปใช้สิทธิ “เลือกต้ังท้องถิ่น” ไม่ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิด 3 วิธี ส าหรับผู้ท่ีไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 
และก าลังจะเกิดข้ึนใน “วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563″ ซึ่งนับเป็นการเลือกตั้งท้องถ่ินครั้งแรกในรอบหลายปีตั้งแต่มี
รัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อปี 2557 
 ผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามภูมิล าเนาที่ตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยสามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ท้องถ่ินและสถานที่เลือกตั้งได้ผ่านเว็บไซต์ stat.bora.dopa.go.th โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในการค้นหา 
6 สิทธิท่ีต้องเสีย หากไม่ไป “เลือกต้ังท้องถิ่น” 
 แต่ผู้ทีไม่ไปใช้สิทธิในเลือกตั้งท้องถ่ินครั้งนี้ จะถูกตัด 6 สิทธ์ิ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 หรือ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถ่ินฯ มาตรา 42 ก าหนดว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะถูกจ ากัดสิทธิ คือ 
 สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิ น หรือ
 สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
 สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
 เข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
 ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ท้องถ่ิน ประธาน
ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน 
ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถ่ิน และ เลขานุการรองประธานสภา
ท้องถ่ิน 
 
เปิด 3 วิธีการไม่ให้ถูกตัดสิทธิ 
 ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เผยแพร่ข้อมูล
ไว้ ดังนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

47 

 

 ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถ่ินที่ตนมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน 
 ท าหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจ าตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวัน
เลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (แบบฟอร์มหนังหนังสือตัวอย่าง ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ) 
สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 การไปเลือกตั้ง “วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563” นอกจากจะเป็นสิทธิที่ประชาชนพึงมีและพึงใช้ แต่อีก
แง่มุมหนึ่งยังเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งหมายความว่า การไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.prachachat.net/politics/news-571049 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prachachat.net/politics/news-571049
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10 ธ.ค. 2563-08:53 น. 
การสกัด ขัดขวาง เส้นทาง ธนาธร ก้าวหน้า เลือกต้ัง ท้องถิ่น 
 

 
 
การสกัด ขัดขวาง เส้นทาง ธนาธร ก้าวหน้า เลือกต้ัง ท้องถิ่น - หากมิใช่การรุกของ “คณะก้าวหน้า” กรณีเงินสินบน
ของ “สติธร” คงไม่อึกทึก 

แต่พลันที่กระแสในสนามเลือกตั้ง “ท้องถิ่น” ของแต่ละผู้สมัคร “คณะก้าวหน้า” เริ่มเข้าตาชาวบ้านพร้อมกับ
การเดินสายของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ด้วยความคึกคัก คดีอันมีช่ือของ “สติธร” จึงกลายเป็นประเด็นร้อนในทาง
การเมืองฝ่ายที่ออกหน้าเล่นบทในเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ จะมาจากคนที่เคยอยู่กับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและ
ที่เคยร่วมเคลื่อนไหวกับกปปส.หากแต่ยังมีคนของบางพรรคการเมือง เด่นชัด 
ถามว่าเหตุใดกระแสต้าน “ทอน บูด ช่อ” จึงยังเป็นประเด็นร้อนในทางการเมือง  

ต้องยอมรับว่าน่ีย่อมเป็นความต่อเนื่องจากสถานการณ์การเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 สถานการณ์การยุบ
พรรคอนาคตใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และการเกิดปรากฏการณ์ “เยาวชนปลดแอก” ในเดือนกรกฎาคม 
เมื่อ “คณะก้าวหน้า” เดินหน้าส่งคนลงสมัครนายกและสมาชิกอบจ.รวมแล้วถึง 42 จังหวัดจึงกลายเป็นประเด็นร้อน
ใ น ท า ง ก า ร เ มื อ ง  ทุ ก อ ย่ า ง ด า เ นิ น ไ ป ใ น ลั ก ษ ณ ะ  “ข น ม พ อ ส ม  กั บ น้ า ย า ”  
การยกป้ายโจมตี “ทอน บูด ช่อ” ในหลายจังหวัดจึงกลายเป็นปรากฏการณ์ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นที่สุรินทร์ ไม่ว่า
จะเป็นที่สมุทรสาคร ไม่ว่าจะเป็นที่ฉะเชิงเทรา ไม่ว่าจะเป็นที่ยโสธร ไม่ว่า จะเป็นที่สุราษฎร์ธานี ล้วนเห็นเพียงแต่มิได้
เป็นข่าว ยิ่งการประท้วงที่นครศรีธรรมราชยิ่งอึกทึกครึกโครม เนื่องจากมี “ขาใหญ่” บางคนซึ่งเป็นคนนครศรี ธรรม
ราชและราวีกับ “คณะก้าวหน้า” อย่างต่อเนื่อง เมื่อประสานกับ “บ้านใหญ่” ในพื้นที่จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่  
เป็น “บ้านใหญ่” ซึ่งมีผลประโยชน์ในเรื่อง “ท้องถิ่น” 

ในอีกด้านของการประท้วงเท่ากับยืนยันคะแนนเสียงของ “คณะก้าวหน้า” ไม่ว่าจะเป็นการยกป้ายอย่างเป็น
เอกเทศ ไม่ว่าจะเป็นการระดมคนจ านวนเป็นร้อย ไม่ว่าจะเป็น การอาศัยกลไกของ กกต.มาเป็นเครื่องมือ ทั้งหมดล้วน
เป็นขวากหนามที่ “คณะก้าวหน้า” จักต้องเผชิญ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5500794 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5500794
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/p06101263p1-2.jpg
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วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
สกู๊ปพิเศษ : ค าต่อค า ‘สุรพงษ์ ปิยะโชติ’ หรือหมอหนุ่ย ผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรี ทีมพลังกาญจน์ เบอร์ 1 
 

 
 

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ หรือหมอหนุ่ย ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กาญจนบุรี ทีมพลังกาญจน์ 
เบอร์ 1 ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และนโยบาย ขณะเข้าร่วมเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรี ที่ศูนย์
พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดกาญจนบุรี 

นายสุรพงษ์กล่าวว่า หลายๆ ท่านอาจจะไม่เคยรู้จักผมมาก่อน เพราะเห็นคอมเม้นท์สอบถามเข้ามาในเพจเฟซบุ๊ค
เป็นจ านวนมากว่าผมคือใคร ขอเรียนว่าอดีตที่ผ่านมา ผมเคยลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนามแย้ อ.ท่า
มะกา เมื่อปี พ.ศ.2548 และเคยเป็นนายก อบต.สนามแย้ อยู่ 2 ปี หลังจากนั้นมาก็มาด ารงต าแหน่งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตอนสมัยท่านนายกรังสรรค์อีก 2 ปี 

ต่อมาได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลือกเข้าไปด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ 
สส.เขต 3 เมื่อปี พ.ศ.2554 เป็นอยู่กว่า 2 ปี แต่แล้วก็ต้องมาถูกเว้นวรรค ทางการเมือง ซึ่งในช่วงนั้นเช่ือว่าพวกเราทุก
คนทราบดีว่าเกิดอะไรข้ึนในช่วงประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมา มาในครั้งนี้ผมได้อาสาลงมารับใช้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัด
กาญจนบุรี ในฐานะผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เบอร์ 1 จ ากันง่ายๆ ครับคือ เบอร์ 1 

ส าหรับวิสัยทัศน์และแนวนโยบาย จริงๆแล้วผมไม่ชอบงานนิติบัญญัติ คือการออกกฎหมาย และเป็นคนไม่ชอบ
งานรัฐสภา แต่ผมเป็นคนชอบงานทางด้านบริหารมากกว่า เพราะผมเป็นคนเดินทางบ่อย อีกทั้งผมเป็นคนชอบค้าขาย 
ผมจึงอาสามาในครั้งนี้ 

โดยมีวิสัยทัศน์ที่อยากจะเปลีย่น เปลี่ยนบริบท เปลี่ยนวิธีคิดการบริหารงานของกาญจนบุร ีถามว่าท าไมต้องเปลีย่น
ซึ่งมันมีค าถามในใจอยู่แล้ว จริงๆ แล้วการที่เราจะเปลี่ยนเราต้องรู้จักก่อน ว่าเราจะเปลี่ยนอะไร และเรามีอะไรให้
เปลี่ยนบ้าง 

จ.กาญจนบุรี ของเรามีเข่ือนขนาดใหญ่อยู่ 2 เข่ือน ที่กักเก็บน้ าหล่อเลี้ยงพืชผลการเกษตร ทางชลประทาน ที่
สามารถส่งเข้าไปผลิตน้ าประปาในกรุงเทพฯ สองเรามีประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่ส าคัญก็คืออนุสรณ์สะพานข้ามแม่น้ าแคว 
ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 วันน้ีลูกหลานของผู้มีส่วนร่วมลูกหลานของผู้สญูเสียได้ติดตามเข้ามาดูเข้ามา
ชมเข้ามาเยี่ยมอยู่ตลอดเวลา ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่เรามีอยู่ 

สาม สิ่งที่เรามีอยู่คือเรามีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศเมียนมา ส่วนตะวันออกก็คือทะเลฝั่งอ่าว
ไทย ในอนาคตอันใกล้นี้สิ่งที่เราจะเจอและบริบทที่ก าลังจะเกิดข้ึนก็คือ ทางเช่ือม 2 ฝั่งมหาสมุทร ทั้งฝั่งทะเลอันดามัน 
มหาสมุทรอินเดีย ฝั่งทะเลจีนใต้ ต่อไปจะเช่ือมสองโลกเข้าด้วยกันรวมทั้งฝัง่ยุโรปกบัฝัง่อเมรกิาด้วย โดยใช้เส้นทางที่เปน็
ทางบกก็คือท่าเรือที่ระยองกับที่ทวาย โดยใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์น่ีคือเรื่องของชายแดน 
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อันดับที่สี่ สิ่งที่เรามองเห็นได้เด่นชัดคือจังหวัดกาญจนบุรีของเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เรามีพื้นที่
ภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบมากกว่าจังหวัดอื่นหรือประเทศอื่นๆ จ.กาญจนบุรี หลากหลายตรงไหนหลากหลายตรงอุณหภูมิ 
เช่น อุณหภูมิพื้นที่โซนล่างบางครั้งสูงถึง 40 องศา แต่ขณะเดียวกันอุณหภูมิโซนบ้านอีต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิกลับมี
อุณหภูมิเพียงแค่ 14-15 องศาเท่านั้น ดังนั้นถ้าเราเข้าใจบริบทในการพัฒนาอนาคตเราไม่จ าเป็นต้องขับรถไปท่องเที่ยว
ไกลถึงภูทับเบิก และไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปเที่ยวที่ดอยอนิทนนท์อีกเลย เพราะเราจะได้สัมผสัอากาศความเย็นที่ใกลเ้คียง
ที่ส าคัญเป็นการเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ กล่าวมาทั้งหมดนี้คือแค่การยกตัวอย่าง
เท่านั้น 

สิ่งที่พวกเราขาดในมุมมองของผมก็คือทุกวันนี้เราขาดกระบวนการวิธีคิดแบบบูรณาการ เราขาดซอฟต์แวร์ เรา
ขาดการประมวลผลขาดการเช่ือมโยงการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ทรัพยากรที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ผมคิดว่าเราใช้
ประโยชน์ได้ไม่ถึงไม่ถึง 10 หรือ 20 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าที่แท้จริง 

เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าทุกวันนี้จังหวัดกาญจนบุรียังขาดคนคนหนึ่งยังขาดกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ขาดทีมงานทีม
หนึ่ง ที่จะอาสาเข้ามาคิดแบบบูรณาการเช่ือมโยงว่าจะท าอย่างไรที่ภาคเอกชน ภาคธุรกิจเข้าไปใช้ประโยชน์โดยที่ไม่เกิด
ความเสียหายต่อแหล่งทรัพยากรที่เรามีอยู่ และท าให้มันสร้างรายได้อย่างเพิ่มพูน และหารายได้เข้าจังหวัดโดยที่ไม่ต้อง
อาศัยว่าเรามีงบประมาณอยู่เท่าไหร่ 

เราจะท าอย่างไรให้นักท่องเที่ยวที่มีอยู่ภายในประเทศเอาเงินมาใช้จ่ายในจังหวัดกาญจนบรุีของเรา โดยเมื่อปี พ.ศ.
2561 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ ประมาณ 9.2 ล้านคน ปี พ.ศ.2562 เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 9.1 ล้าน
คน แต่ค่าใช้จ่ายต่อหัวประมาณ 1,800 บาทเท่านั้น เราจะท าอย่างไรที่จะท าให้นักท่องเที่ยวมีค่าใช้เพิ่มข้ึนถึงคน
ละ 3,000-5,000 บาทได้ ทั้งหมดนี้มันจะต้องท าให้เกิดอย่างมีเป้าหมาย และเราจะต้องมีวิธีคิดเพื่อท าให้ได้ 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเปลี่ยนเมืองกาญจน์ อยากจะเปลี่ยนวิธีคิด ผมเลยอาสาเข้ามาสร้างทีมงานเข้ามาเป็น
ตัวกลางเพื่อเช่ือมโยงกบัหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ยึดถือครอบครองที่เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิซึ่ง อบจ.จะเป็นตัวกลางไปเจรจา 

ด้วยข้อกฎหมายก็ดี ด้วยข้อตกลงก็ดี ด้วยสิ่งต่างๆ ที่จะท าให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเราสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากรของจังหวัดกาญจนบุรีได้อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพวกเรา เมื่อรายได้ของพวกเราเพิ่มข้ึน ทั้งการ
ท่องเที่ยว ทั้งการเพาะปลูก ก็จะดีข้ึนจนกลายเป็นห่วงโซ่ อุปสงค์อุปทาน ซึ่งสามารถพัฒนาเศรษฐกิจยกรายได้ต่อหัว
ของประชากรของจังหวัดกาญจนบุรีให้เพิ่มข้ึน 

นี่คือแนวคิดที่ผมอยากเปลี่ยนแต่สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดผมไม่สามารถท าคนเดียวได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจ
จากพ่อแม่พี่น้องช่วยสนับสนุนใหต้ัวผมและทมีงานของเบอร ์1 เข้าไปท างานเข้าไปรับใช้พ่อแมพ่ี่น้องประชาชน ในฐานะนายก และ ส.อบจ. 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/537613 

https://www.naewna.com/local/537613

