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ข่าวประจ าวันที่ 15 ธนัวาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 71/2563 กกต. จัดกิจกรรม 
แถลงข่าวและเดิน
รณรงค์โค้งสุดท้าย 
เชิญชวนประชาชน 

“20 ธันวา กลับบ้าน 
ใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น 
อย่างสุจริตโปร่งใส” 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กกต.จัดรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือก อบจ. 7 

2 72/2563 ชี้แจงกรณีการปิด
ประกาศบัญชีรายชื่อ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

MGR ออนไลน์ กกต.แจงแก้ไขประกาศรายชื่อผู้สมัคร
เลือกตั้งนายก อบจ.โคราช เบอร์ 4 แล้ว 

8 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 NNT ออนไลน์ กกต.ยโสธร เชิญร่วมรณรงค์เลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.โค้งสุดท้าย 

ในวันที่ 16 ธ.ค.63 นี้ 

9 

2 มติชนออนไลน์ ‘เรืองไกร’ จี้  ป.ป.ช.มีมติส่งศาลด าเนินคดี ‘ประธาน กกต.’ ปมคืน

พาสปอร์ต ‘แม้ว’ 

10 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์   'เรืองไกร 'ขุดคดีพาสปอร์ตแม้ว หวังเซ่นประธาน กกต. 11 

4 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

‘เรืองไกร’ จี้ ป.ป.ช.มีมติส่งศาลด าเนินคดี ‘ประธาน ก.ก.ต.’ ปมคืน
พาสปอร์ต ‘แม้ว’ 

12 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ เชียงใหม่ติวเข้มเตรียมรายงานผลนับคะแนน 13 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ ตรังทบทวนบุคลากรประจ าหน่วยเลือกตั้ง 14 

7 เดลินิวส์ออนไลน์ 'นอภ.ละงู' เตรียมพร้อมหลังปิดหีบ 15 

 เดลินิวส์ออนไลน์ 'วิสุทธิ์' ไปช่วยชาวบ้านพ้ืนที่ประสบอุทกภัย 16 

8 ไทยรัฐออนไลน์ "อ านวย" เปิดปราศรัย โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบจ.นครศรีฯ ชู เที่ยววิถีชุมชน 17 

8 มติชนออนไลน์ “ส.ว.ก๊อง”ปัด “เจ๊แดง” ยุ่งเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่  18 

9 ไทยรัฐออนไลน์ "ธนาธร" ลุยช่วยหาเสียง เลือกตั้ง อบจ. ชู "ปากน้ า" ไม่ใช่สมบัติผูกขาด 20 

10 สยามรัฐออนไลน์ อดีต สส.เพ่ือไทย" เปิดเวทีปราศรัย ช่วยพลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ ผู้สมัคร 

นายก อบจ.ลพบุรี 

22 

11 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เปิด 3 วิธี หากไปใช้สิทธิ “เลือกตั้งท้องถิ่น” ไม่ได ้ 24 

12 มติชนออนไลน์ พรรคเพ่ือไทย เปิดเวทีปราศรัย ช่วยผู้สมัคร นายก อบจ.ลพบุรี  26 

13 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

ธนาธร-ปิยบุตร เปิดเวทีปราศรัยช่วยผู้สมัคร นายก อบจ.-ส.อบจ.นนทบุรี  28 

14 มติชนออนไลน์ ‘วิชิต’ หลั่งน้ าตาปราศรัย โค้งสุดท้ายชิงนายก อบจ. ชูสโลแกน “เปลี่ยน

ประจวบฯ ต้องดีกว่านี้” 

29 

15 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ปิยบุตร" ปลุกเลือกผู้สมัครคณะก้าวหน้า ชี้เป็นแรงหนุนม็อบคนรุ่นใหม่ 31 

16 มติชนออนไลน์ นับถอยหลังศึกเลือกตั้งชิง ‘อบจ.’-สนาม ‘เชียงใหม’่ ยังเดือด 33 

17 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบจ.โคราช ผู้สมัครลุยหาเสียงคึก 35 

18 ข่าวสดออนไลน์ ปิยบุตร เดือด จี้ กกต. จัดการ กลุ่มขวางหาเสียง  37 

19 สยามรัฐออนไลน์ ผู้สมัคร ส.อบจ.โคราช หอบหลักฐานร้องศูนย์ด ารงธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น

วางตัวไม่เป็นกลาง 

39 

20 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เลือกตั้งท้องถิ่นนครพนมระอุ ใช้สงครามการข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริง 40 

21 แนวหน้าออนไลน์ ‘เอกชัย’บุก กกต.ทวงถามสถานะ‘ไพบูลย์’บัญชีรายชื่อส่วนเกิน พปชร.  41 

22 แนวหน้าออนไลน์ ฝุ่นพิษ!‘ศรีสุวรรณ’จ่อร้อง ‘กกต.’สอบพรรคเพื่อไทย ส่อถูก‘ทักษิณ’

ครอบง า 

42 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
23 สยามรัฐออนไลน์ ศรีสุวรรณจ่อร้อง กกต.สอบพรรคเพ่ือไทยถูกทักษิณครอบง าหรือไม่ 43 

24 ข่าวสดออนไลน์ สวมบทนักร้องอีก! จ่อยื่น กกต. สอบเพ่ือไทย ถูก ทักษิณ ครอบง าหรือไม่ 44 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. ตั้งเงินรางวัลหลักแสน คนแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง อบจ. 20 ธันวา 45 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ สนามนี้ไม่ธรรมดา..ชิงเก้าอ้ี อบจ.สตูล 4 ผู้สมัครงัดนโยบายเด่นมุ่ง 

พัฒนาจังหวัด 

47 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ เปิดศึกเลือกตั้งนายก อบจ.นนทบุรี สุดเดือด!! 'ไพบูลย์-ฉลอง-พ.ต.อ.ธงชัย-พิม
พร'..สู้เต็มร้อย 

49 

4 คมชัดลึกออนไลน์ ฟันธง อบจ. ส่องอีสานเหนือ 'พท.' น าก้าวหน้า 51 
5 มติชนออนไลน์ การเมือง ท้องถิ่น บทบาท ‘คณะก้าวหน้า’ ทางเลือก การเมือง 54 
6 สยามรัฐออนไลน์ ใครจะเข้าวิน โค้งสุดท้ายศึกชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.ตาก 4 ผู้สมัคร ลุ้นถึง 

“ชิงด า ยึดธงชัย” 
55 

7 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

เลือกตั้งนายก อบจ.ครั้งประวัติศาสตร์ เขย่าบ้านใหญ่ เพ่ือไทยบี้  
นอกไส้ชินวัตร 

57 

8 ไทยรัฐออนไลน์ แก้รัฐธรรมนูญจริงหรือ? 66 

9 ไทยรัฐออนไลน์ ยาหมดอายุ 67 

10 คมชัดลึกออนไลน์ ฟันธง อบจ. สมรภูมิอีสานใต้ "บ้านใหญ่" กินเรียบ 68 

11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชิ ง อบจ.“13จว.อีสานเหนือ” “เพ่ือไทย” ฐานเสียงปึ้ กเป็นต่อ  

“ธนาธร-ก้าวหน้า” 

70 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชั่นใหม่ รุ่นที่ 5 โดยมี พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  เข้ารับประกาศนียบัตรพร้อมถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีปดิการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอรช์ั่นใหม่ รุ่นที่ 5 
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14 ธ.ค. 2563 19:45    
กกต.แจงแก้ไขประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ.โคราช เบอร์ 4 แล้ว 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารตามที่ปรากฏข่าว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 
กรณีการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ไม่ ปรากฏรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมายเลข 4 ติดในป้ายประกาศ ณ ที่เลือกตั้งจ านวน 2 แห่งนั้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000127676 
  

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000127676
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15 ธ.ค. 2563 
กกต.ยโสธร เชิญร่วมรณรงค์เลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.โค้งสุดท้าย ในวันที่ 16 ธ.ค.63 นี้ 
 

     
 นางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดยโสธรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  ก าหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งและ
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยโสธร โค้งสุดท้าย (Big Day) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นี้ เพ่ือให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้เป็นที่รับทราบและออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเพ่ิมมากขึ้น 
        โดยก าหนดจัดกิจกรรมที่หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานและปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  โค้งสุดท้าย  (Big Day) ไปตามถนน
เทศบาล 1 เลี้ยวขวาสี่แยกกุดชุมไปตามถนนวารีราชเดช เข้าสู่ถนนประชาสัมพันธ์ ถนนรัตนเขต ถนนด ารงวิมลคุณและ
ถนนแจ้งสนิท 
        นอกจากนี ้ยังก าหนดจุดแจกจ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ที่หน้าธนาคารทหารไทย, ร้านมิลเจริญ ถนน
ประชาสัมพันธ์, ร้านพิมพ์ดีการพิมพ์ ถนนรัตนเขต , ร้านเซเว่น และหน้าธนาคารกรุงไทย ถนนแจ้งสนิท เพ่ือให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
(ส.อบจ. และ นายก อบจ.ยโสธร) เพ่ิมมากข้ึน 
ส.ปชส.ยส. 
 

อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/home 

 
 
 

https://thainews.prd.go.th/th/home
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. 
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 09:57 น. 
 ‘เรืองไกร’ จี้ ป.ป.ช.มีมติส่งศาลด าเนินคดี ‘ประธาน ก.ก.ต.’ ปมคืนพาสปอร์ต ‘แม้ว’ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว. กล่าวว่า ตนได้ติดตามการท างานของ ป.ป.ช.เกี่ยวกับ
คดีคืนพาสปอร์ตนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ มาเป็นเวลาพอสมควร เพ่ือดูว่า ป.ป.ช.จะด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้เกี่ยวข้องที่ศาลฎีการะบุไว้ในค าพิพากษาหรือไม่ ซึ่งตามค าพิพากษาคดีดังกล่าว พิพากษาว่าจ าเลยมีความผิดตาม
ประมวนกฎหมายอาญา มาตรา 157 ดังนั้น ตามค าพิพากษาย่อมจะเห็นได้ว่า ความผิดของจ าเลยย่อมผูกพันเกี่ยวข้อง
กับนายอิทธิพร บุญประคอง กับพวก ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องในขณะเกิด
เหตุตามคดีนี้ด้วย แต่หลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาถึงที่สุด กลับไม่เห็น 
ป.ป.ช.ด าเนินการต่อ และเวลาล่วงเลยมานานแล้ว จน ป.ป.ช.ชุดเก่าพ้นหน้าที่ และ ป.ป.ช.ชุดใหม่เข้ามาแทนที่แล้ว 

นายเรืองไกรกล่าวต่อว่า เนื่องจากปัจจุบัน นายอิทธิพรเป็นประธาน ก.ก.ต. ซึ่งรัฐธรรมนูญก าหนดคุณสมบัติ
ด้วยว่าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ จึงขอตั้งข้อสังเกตว่าคดีนี้ ป.ป.ช.เป็นผู้ไต่สวนมาโดยตลอด ประกอบกับ
ตามค าพิพากษาดังกล่าว ป.ป.ช.ต้องรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่านายอิทธิพรกับพวกอยู่ในกระบวนการด้วย ดังนั้น นายอิทธิพร
กับพวกจึงควรถูก ป.ป.ช.ชี้มูลเพ่ือให้ศาลที่มีเขตอ านาจได้พิพากษาต่อไปว่าจะมีความผิดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ ดังนั้น วันนี้ (15 ธันวาคม) ตนได้ส่งหนังสือพร้อมส าเนาค าพิพากษาบางหน้าซึ่งเก่ียวข้อง
ไปจี้เตือน ป.ป.ช.ให้รีบด าเนินการต่อไปทางไปรษณีย์แล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2485349 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2485349
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A31.jpg
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15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:40 น.     
  'เรืองไกร 'ขุดคดีพาสปอร์ตแม้ว หวังเซ่นประธาน กกต. 
   

 
 

15 ธ.ค.63-  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสว. เปิดเผยว่า ได้ติดตามการท างานของป.ป.ช. เกี่ยวกับคดีคืน
พาสปอร์ตนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มาเป็นเวลาพอสมควร เพ่ือดูว่า ป.ป.ช. จะด าเนินการกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้เกี่ยวข้องที่ศาลฎีการะบุไว้ในค าพิพากษาหรือไม่ ตามค าพิพากษาคดีดังกล่าว พิพากษาว่าจ าเลยมีความผิด
ตามป.อาญา มาตรา 157 ดังนั้น ตามค าพิพากษาย่อมจะเห็นได้ว่า ความผิดของจ าเลยย่อมผูกพันเกี่ยวข้องกับนายอิทธิ
พร บุญประคอง กับพวก ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องในขณะเกิดเหตุตามคดีนี้
ด้วย 

แต่หลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาถึงที่สุด กลับไม่เห็น ป.ป.ช. 
ด าเนินการต่อ และเวลาล่วงเลยมานานแล้ว จนป.ป.ช. ชุดเก่าพ้นหน้าที่ และ ป.ป.ช. ชุดใหม่เข้ามาแทนที่แล้ว เนื่องจาก
ปัจจุบัน นายอิทธิพร เป็นประธานก.ก.ต. ซึ่งรัฐธรรมนูญ ก าหนดคุณสมบัติด้วยว่า ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ์ คดีนี้ ป.ป.ช. เป็นผู้ไต่สวนมาโดยตลอด ประกอบกับตามค าพิพากษาดังกล่าวป.ป.ช. ต้องรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า 
นายอิทธิพร กับพวก อยู่ในกระบวนการด้วย 

ดังนั้น นายอิทธิพร กับพวก จึงควรถูก ป.ป.ช. ชี้มูลเพื่อให้ศาลที่มีเขตอ านาจได้พิพากษาต่อไปว่า จะมีความผิด
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ตนได้ส่งหนังสือพร้อมส าเนาค าพิพากษาบางหน้าซึ่ง
เกี่ยวข้องไปจี้เตือน ป.ป.ช. ให้รีบด าเนินการต่อไป ทางไปรษณีย์ EMS แล้ว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/86896 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/86896
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วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 
‘เรืองไกร’ จี้ ป.ป.ช.มีมติส่งศาลด าเนินคดี ‘ประธาน ก.ก.ต.’ ปมคืนพาสปอร์ต ‘แม้ว’ 
 

 

 
‘เรืองไกร’ จี้ ป.ป.ช.มีมติส่งศาลด าเนินคดี ‘ประธาน ก.ก.ต.’ ปมคืนพาสปอร์ต ‘แม้ว’ 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว. กล่าวว่า ตนได้ติดตามการท างานของ ป.ป.ช.เกี่ยวกับ
คดีคืนพาสปอร์ตนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ มาเป็นเวลาพอสมควร เพ่ือดูว่า ป.ป.ช.จะด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้เกี่ยวข้องที่ศาลฎีการะบุไว้ในค าพิพากษาหรือไม่ ซึ่งตามค าพิพากษาคดีดังกล่าว พิพากษาว่าจ าเลยมีความผิดตาม
ประมวนกฎหมายอาญา มาตรา 157 ดังนั้น ตามค าพิพากษาย่อมจะเห็นได้ว่า ความผิดของจ าเลยย่อมผูกพันเกี่ยวข้อง
กับนายอิทธิพร บุญประคอง กับพวก ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องในขณะเกิด
เหตุตามคดีนี้ด้วย แต่หลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาถึงที่สุด กลับไม่เห็น 
ป . ป . ช . ด า เ นิ น ก า ร ต่ อ  แ ล ะ เ ว ล า ล่ ว ง เ ล ย ม า น า น แ ล้ ว  
จน ป.ป.ช.ชุดเก่าพ้นหน้าที่ และ ป.ป.ช.ชุดใหม่เข้ามาแทนที่แล้ว 

นายเรืองไกรกล่าวต่อว่า เนื่องจากปัจจุบัน นายอิทธิพร เป็นประธาน ก.ก.ต. ซึ่งรัฐธรรมนูญก าหนด คุณสมบัติ
ด้วยว่าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ จึงขอตั้งข้อสังเกตว่าคดีนี้ ป.ป.ช.เป็นผู้ไต่สวนมาโดยตลอด ประกอบกับ
ตามค าพิพากษาดังกล่าว ป.ป.ช.ต้องรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่านายอิทธิพรกับพวกอยู่ในกระบวนการด้วย ดังนั้น นายอิทธิพร
กับพวกจึงควรถูก ป.ป.ช.ชี้มูลเพ่ือให้ศาลที่มีเขตอ านาจได้พิพากษาต่อไปว่าจะมีความผิดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ ดังนั้น วันนี้ (15 ธันวาคม) ตนได้ส่งหนังสือพร้อมส าเนาค าพิพากษาบางหน้าซึ่งเก่ียวข้อง
ไปจี้เตือน ป.ป.ช.ให้รีบด าเนินการต่อไปทางไปรษณีย์แล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_380640 
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_380640
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จันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10.15 น. 
เชียงใหม่ติวเข้มเตรียมรายงานผลนับคะแนน 
นางสาววราศิณี สุนทร ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ 
 

 
 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาววราศิณี สุนทร ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประมวลผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ” เพ่ือให้การ
รวบรวม สรุป ประมวลผล และการรายงานผลการเลือกตั้ง นายก อบจ.เชียงใหม่ และ ส.อบจ. ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด
การเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง โดยมี นายรุ่ง ศรีโพธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางกนกพร 
รัตนค านวณ และ นายณัฐพล สืบยอด วิทยากรจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายให้
ความรู้การบันทึกข้อมูล และการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งแก่เจ้าหน้าที่ ในแต่ละเขตเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 160 คน ณ ห้องบริการสารสนเทศแม่โขงชลราศี ชั้น 1 ห้อง C อาคารแม่โจ้ 70 ปี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/812667 
  

https://www.dailynews.co.th/regional/812667
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จันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10.39 น. 
ตรังทบทวนบุคลากรประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการอบรมทบทวนวิทยากร
อ าเภอส าหรับการเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.ตรัง 
 

 
 

ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เมื่อวันก่อน นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการอบรมทบทวนวิทยากรอ าเภอส าหรับการเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.
ตรัง โดย อบจ.ตรัง ได้ก าหนดจัดโครงการอบรมทบทวนวิทยากรอ าเภอขึ้นอีกครั้ง เพ่ือซักซ้อมท าความเข้าใจการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการอบรมการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เช่น กระบวนการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วย
เลือกตั้ง การคัดกรองประชาชนที่มาเลือกตั้งในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–
19) ซึ่งอาจต้องปรับเปลี่ยนขั้นตอนและวิธีการให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ ตลอดจน การสาธิตการจัดหน่วยเลือกตั้ง การ
รับและส่งคืนวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การท าความเข้าใจเกี่ยวกับแบบพิมพ์ต่าง ๆ 

ทั้งนี้ทาง อบจ.ตรัง ได้เชิญผู้เข้าร่วม อบรมจากอ าเภอเพ่ือทบทวน จ านวน 50 ท่าน และได้เชิญวิทยากรจาก
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตรัง มาให้ความรู้แก่ ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมุ่งหวังให้วิทยากรของแต่ละ
อ าเภอสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต และเท่ียงธรรม. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/812669 
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จันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10.50 น. 
'นอภ.ละงู' เตรียมพร้อมหลังปิดหีบ 
นายธานี หะยีมะสาและ นายอ าเภอละงู จ.สตูล 
 

 
 

นายธานี หะยีมะสาและ นายอ าเภอละงู จ.สตูล กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง นายกอบจ.  
 และ ส.อบจ. ที่จะถึงในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 อ าเภอมีหน่วยเลือกตั้ง 5 เขต มีผู้สมัคร ส.อบจ. 22 คน พ้ืนที่ที่ค่อนข้าง
ล าบากในการล าเลียงผลการนับคะแนน มีพ้ืนที่ที่เป็นเกาะ 2 เกาะ คือ เกาะบุโหลน ต.ปากน้ า และ สุไหง มูโส๊ะ ต.แหลม
สน มีหน่วยเลือกตั้ง 86 หน่วยเลือกตั้งผู้มีสิทธิในการเลือกตั้ง 53,616 คน มีผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งนายก อบจ. 425 คน 
เพราะบุคคลเหล่านี้ อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เวลาไม่ครบ 1 ปี ขึ้นไป มีการย้ายเข้าย้ายออก ส่วนสมาชิก อบจ. สามารถเลือกตั้ง
ลงคะแนนได้มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือเข้าไปตรวจความพร้อม   ในหน่วยเลือกตั้งก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ในการ
เลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่นครั้งนี้ คาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร ส.ส. เพราะ
ผู้สมัครสมาชิก อบจ. เป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนมากกว่า ส.ส. 

อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มาก ๆ เพ่ือส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย 
และหากหน่วยเลือกตั้งไหนมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเกิน 80% ขึ้นไปจะมีการมอบรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณพร้อม
ถ้วยรางวัลให้กับหน่วยเลือกตั้งนั้น. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/812668 
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จันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10.31 น. 
'วิสุทธิ์' ไปช่วยชาวบ้านพื้นที่ประสบอุทกภัย 
นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พัทลุง เบอร์ 2 
 

 
 

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พัทลุง เบอร์ 2 เปิดเผยว่า ตามท่ีได้เกิด
ฝนตกหนักและน้ าท่วมในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ขยายเป็นวงกว้างทั้ง 11 อ าเภอ บางพ้ืนที่มีน้ าท่วมสูงประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน แม้ว่าช่วงนี้ตนและผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องลงพ้ืนที่หาเสียงเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม นี้ เมื่อเกิด
ฝนตกหนักและมี         น้ าท่วมในเขตเลือกตั้ง ในฐานะหัวหน้าทีมพลังพัทลุง ก็ประสานความร่วมมือไปยังผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ส.อบจ.ทั้ง 30 คน และคณะผู้บริหาร ที่สังกัดอยู่กับทีมพลังพัทลุง ให้ลงพื้นที่เขตเลือกตั้งเพ่ือเป็นการให้ก าลังใจ
และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ขนย้ายทรัพย์สินและรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ า 

นายวิสุทธิ์ กล่าวอีกว่า ฐานะที่ด ารงต าแหน่งนายก อบจ.พัทลุง มานาน ท าให้มีประสบการณ์กับเรื่องดังกล่าว 
เมื่อเกิดน้ าท่วม ประชาชนได้แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามา ทั้งท่ีรู้แล้วว่า เมื่อท างานครบวาระก็ไม่มีอ านาจสั่งการอะไรได้ 
แต่ล่าสุด ชาวบ้านที่ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน แจ้งว่ามีกิ่งไม้จ านวนมากลอยน้ าไปค้างติดอยู่กับสะพานคลองท่าแนะ จึงเข้า
ช่วยเหลือ เพราะเกรงจะพัดสะพานขาด. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/812662 
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14 ธ.ค. 2563 13:05 น. 
"อ านวย" เปิดปราศรัย โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบจ.นครศรีฯ ชู เที่ยววิถีชุมชน 
 

 
 

"อ านวย ยุติธรรม" ทีมนครประชารัฐ เปิดปราศรัยโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบจ.นครศรีฯ ด้าน "ออฟ รวีภัทร์" เสนอ 
"มดด า โมเดล" กระตุ้นท่องเที่ยววิถีชุมชน ดึงเม็ดเงินเข้าจังหวัด  

วันที่ 14 ธ.ค. นายอ านวย ยุติธรรม ผู้ลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีมนครประชา
รัฐ เปิดเวทีปราศรัยในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. ณ หน้าที่ว่าการ
อ าเภอฉวาง โดยมีพ่ีน้องประชาชนเข้าร่วมรับฟังกันเป็นจ านวนมาก 

นายรวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา หรือ ออฟ สมาชิกทีมบริหารนครประชารัฐ (รองนายกอบจ.) ได้ขึ้นปราศรัยชู
นโยบาย สานต่อส่งเสริม การท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เพ่ือน ารายได้เข้าสู่ จ.นครศรีธรรมราช ให้พี่น้องประชาชนอยู่ดี
กินดี ตามนโยบาย 9 ยุทธศาสตร์ พัฒนาเมืองนคร สู่ “มหานครของภาคใต้” พร้อมยกตัวอย่าง “มดด า โมเดล” ที่เน้น
การท่องเที่ยววิถีชุมชน เชื่อมโยงพลังศรัทธา พัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่ง จ.นครศรีธรรมราช มีสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
คนนับถือบูชา อย่างไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ตาพรานบุญ เป็นต้น  พร้อมอ้อนขอคะแนนเสียงจากพ่ีน้องชาวนครศรีธรรมราช
ให้ร่วมกันเปลี่ยนแปลงเมืองนครไปสู่สิ่งที่ดีกว่า.  
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1994469 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1994469
https://www.mgid.com/ghits/7597361/i/126191/0/pp/1/1?h=wAq0pVGvvmkLRmMdVPFC7GUeNPSQI1c0z-af9eFKcqRC8eAiUkrwImLnOaHDPFUf&rid=0891ac85-3ddf-11eb-8deb-08f1eaedc4ba&ts=thairath.co.th&tt=Referral&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&muid=kbd7j385_TAn
https://www.mgid.com/ghits/7597361/i/126191/0/pp/1/1?h=wAq0pVGvvmkLRmMdVPFC7GUeNPSQI1c0z-af9eFKcqRC8eAiUkrwImLnOaHDPFUf&rid=0891ac85-3ddf-11eb-8deb-08f1eaedc4ba&ts=thairath.co.th&tt=Referral&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&muid=kbd7j385_TAn
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วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 16:51 น. 
 “ส.ว.ก๊อง”ปัด “เจ๊แดง” ยุ่งเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่ ลั่นไม่เกี่ยวข้องคดี ‘บอส อยู่วิทยา’ 
 

 
 
“ส.ว.ก๊อง”ปัด “เจ๊แดง” ยุ่งเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่ ลั่นไม่เกี่ยวข้องคดี ‘บอส อยู่วิทยา’ 

“ส.ว.ก๊อง” ปัด “เจ๊แดง” ยุ่งเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่ ชี้เป็นเรื่องการเมืองน้ าเน่า ลั่นไม่เกี่ยวข้องคดี
บอสกระทิงแดง ถ้าพาดพิงเล็งฟ้องหม่ินประมาท บอกไม่เคยถูกร้องเรียน-ด าเนินคดีอาญาชี้กระแสดีมาก หลังถูก
โจมตีใส่ร้าย โค้งสุดท้าย พท.ส่งทัพหลวงช่วย 16-18 ธันวาคมนี้ ด้าน “จตุพร” พร้อม นปช. ปิดเวทีปราศรัยใหญ่
ช่วย “บุญเลิศ” ที่สนาม 700 ปี 

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ ส.ว.ก๊อง อดีต ส.ว.เชียงใหม่ ผู้สมัครนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)เชียงใหม่ หมายเลข 1 กลุ่มเพ่ือไทยเชียงใหม่ เผยกรณีนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนว
ร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) ปราศรัยโจมตีนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ หรือเจ๊แดง ภรรยานายสมชาย 
วงศ์สวัสดิ์ น้องสาวนายทักษิณ ชินวัตร พ่ีสาว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่าท าพรรคพัง หลังสนับสนุน
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนายก อบจ. 2 สมัย ผู้สมัครนายก อบจ.หมายเลข 2 กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ว่า ส่วนตัวไม่
อยากตอบโต้ มองว่าเป็นเรื่องการเมืองน้ าเน่า ที่ใส่ร้ายโจมตีคู่แข่งขัน ซึ่งนางเยาวภา ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องเลือกตั้ง
นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นเรื่องพรรคเพ่ือไทย (พท.)ที่มีมติส่งผมเป็นตัวแทนพรรคลงสมัครดังกล่าวเป็นจังหวัดแรก
เท่านั้นซึ่งมีกระแสตอบรับดีมาก 

“กรณีมีการกล่าวหา ขื่อย่อ ช. มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีบอส อยู่วิทยา เป็นการหลีกเลี่ยงทางกฎหมาย ท าไม่ไม่พูด
ตรง ๆ ว่าเป็นใคร ถ้ามีหลักฐานชัดเจน จะฟ้องด าเนินคดีตามกฎหมายฐานหมิ่นประมาทเพราะประกอบอาชีพ
ทนายความมากว่า 40 ปี ช่วยเหลือประชาชนและสังคมมาตลอด ไม่เคยถูกร้องเรียนจรรยาบรรณ และจริยธรรมกับสภา
ทนายความ และไม่เคยถูกกล่าวหาการกระท าผิดเกี่ยวกับคดีอาญาใด ๆ ถ้าเรื่องดังกล่าวมีมูล คงถูกกล่าวหาและถูก
ด าเนินคดีไปนานแล้ว ไม่ใช่มาด าเนินคดี ภายหลังได้รับโอกาสเข้าไปท า หน้าที่ดังกล่าว” นายพิชัย กล่าว 
นายพิชัย กล่าวอีกว่า กรณีดังกล่าว ได้ชี้แจงกับชาวเชียงใหม่มาก่อนหน้านี้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ซึ่งชาวเชียงใหม่
ทราบดีและให้ก าลังใจจ านวนมาก เพราะไม่เคยมีมลทินมัวหมอง การกระท าดังกล่าว 
 ยิ่งท าให้ชาวเชียงใหม่เห็นใจ สงสาร และสนับสนุนมากขึ้นตามล าดับ ช่วงโค้งสุดท้ายมั่นใจ 100 % ประชาชนให้โอกาส
ผมและผู้สมัคร ส.อบจ. 42 เขต เข้าไปบริหารงบประมาณ อบจ.ปีละ 2,000 ล้านบาท เพราะต้องการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีกว่าเดิม 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/02-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A1%E0%B8%B5265656.jpg
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ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พท.เตรียมส่งทัพหลวงมาปราศรัยช่วย นายพิชัย หาเสียงช่วงโค้งสุดท้าย วันที่ 16-18 
ธันวาคมนี้ ที่ อ.สันก าแพง อ.สันทราย อ.สันป่าตอง ตามล าดับ เพ่ือบดขยี้และกระหน่ านายบุญเลิศ ให้พ่ายแพ้อย่างราบ
คาบ ส่วนนายบุญเลิศมีแผนเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ วันที่  18 ธันวาคมนี้ ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เป็นครั้ง
สุ ดท้ า ย  โ ดยมี น า ยจตุ พ ร  พรหม พัน ธุ์  ป ร ะ ธ านแนว ร่ ว มป ระช า ธิ ป ไ ตยต่ อต้ า น เ ผด็ จ ก า ร แห่ ง ช าติ  
(นปช.) และทีมงาน นปช. ช่วยหาเสียงเต็มพิก้ด ก่อนหย่อนบัตรเลือกตั้งวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2484704 
 
  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2484704
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14 ธ.ค. 2563 17:08 น. 
"ธนาธร" ลุยช่วยหาเสียง เลือกตั้ง อบจ. ชู "ปากน้ า" ไม่ใช่สมบัติผูกขาด 
 

 
 

“ธนาธร” ควง ธัชชัย ผู้สมัคร ลุยหาเสียงศึกเลือกตั้งท้องถิ่น ชู “ปากน้ า” ต้องไม่ใช่สมบัติของคนตระกูลใดตระกูล
หนึ่ง ขอประชาชน ร่วมต้านการซื้อเสียง 

วันที่ 14 ธ.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เดินทางไปยังจังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์หา
เสียงเลือกตั้งท้องถิ่นช่วย นายธัชชัย เมตโต ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ เบอร์ 5 
พร้อมทีมผู้สมัครสมาชิกสภา (ส.อบจ.) ครบทีม โดยการรณรงค์หาเสียงในวันนี้เริ่มต้นที่บริเวณร้านลูกน้ าบุฟเฟต์หมู
กระทะ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ขึ้นรถแห่หาเสียงผ่านตลาดแสงทอง ตลาดแสงตะวัน ตลาดนั ดทอแสง 
ตลาดช้อนทอง ตลาดสดเคหะบางพลี ไปถึงจุดสุดท้ายที่บริเวณหมู่บ้านเคหะบางพลี บรรยากาศยามเช้าวันจันทร์เป็นไป
อย่างคึกคัก ประชาชนที่สัญจรไปมาต่างทักทายคณะก้าวหน้าด้วยการบีบแตรสามครั้ง 

นายธนาธร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการ ถูกผูกขาดทางการเมืองมาเป็นเวลานานมากกว่า 10 ปี นี่คือโอกาส
ที่ดีที่จะเปลี่ยนไปให้จังหวัดสมุทรปราการพัฒนาไปไกลมากกว่านี้ สมุทรปราการต้องไม่ใช่สมบัติของตระกูลใดตระกูล
หนึ่ง สมุทรปราการต้องโปร่งใสและปราศจากอิทธิพล คุณธัชชัย คือโอกาสที่ดีที่สุด ในการยุติการผูกขาดทางการเมือง 
และคือความหวังที่ดีที่สุดของคนสมุทรปราการที่จะเปลี่ยนแปลง ตนอยากให้ประชาชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ถึงการ
เลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ โอกาสเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้ว อย่านอนหลับทับสิทธิ์ ขอให้ประชาชนชาว
สมุทรปราการออกไปก าหนดอนาคตจังหวัดของท่านเอง 

“ธัชชัย เมตโต คือโอกาสที่ดีที่สุดของสมุทรปราการ เขามีความกล้าหาญในการที่จะอาสามาต่อสู้กับผู้มีอิทธิพล
การเมืองเก่า สมุทรปราการดีกว่านี้ได้ สมุทรปราการที่ปราศจากอิทธิพลเป็นไปได้ และโปร่งใสเป็นไปได้ 20 ธันวาคมนี้ 
สมุทรปราการจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ท่านตัดสินใจ นี่คือโค้งของสุดท้ายของการตัดสินใจ พวกเราคณะก้าวหน้ายังต้องการ
แรงสนับสนุนจากพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนอย่างมาก ในการต่อสู้กับการเมืองเก่า ถ้าพ่อแม่พ่ีน้องไม่ช่วยกันรณรงค์  ถ้าเรา
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พ่ีน้องประชาชน ล าพังเราต่อสู้กับอิทธิพลการเมืองที่ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงไม่ไหว หนึ่งสิทธิ์ 
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หนึ่งเสียงของทุกท่านมีความหมาย หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของท่าน สามารถเปลี่ยนแปลงและก าหนดอนาคต
สมุทรปราการได้ ผมอยากให้พ่อแม่พ่ีน้อง ช่วยพวกเราต่อสู้กับการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียง ถ้าท่านไม่ช่วยเราคณะก้าวหน้ารอบนี้ 
สมุทรปราการจะอยู่กับกลุ่มอิทธิพลการเมืองเดิมๆ ไปอีกสี่ปี” นายธนาธร กล่าว... 

ด้าน นายธัชชัย กล่าวว่า ตนมีความพร้อมที่จะเข้าไปบริหาร จ.สมุทรปราการ หากประชาชนให้ความไว้วางใจ
แก่ตน ตนเป็นคนสมุทรปราการ ตั้งแต่เกิด อยู่ในพ้ืนที่มานาน และยังไม่เคยเห็นความเปลี่ยนแปลง วันนี้ตนขออาสาเข้า
ไปพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ตนตั้งใจท าการเมืองที่โปร่งใสตรวจสอบได้ เพราะคิดว่าการเมืองที่โปร่งใส จะสามารถน า
ภาษีของประชาชน คืนให้แก่ประชาชนทุกบาททุกสตางค์ และจะท าให้คุณภาพชีวิตชาวสมุทรปราการดีขึ้นอย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1994671 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912271 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  https://www.khaosod.co.th/politics/news_5527183 
 
 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1994671
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912271
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5527183
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14 ธันวาคม 2563 20:19 น.    
อดีต สส.เพื่อไทย" เปิดเวทีปราศรัย ช่วยพลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ ผู้สมัคร นายก อบจ.ลพบุรี 
 

 
 

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63 ดร.สุชาติ ลายน้ าเงิน อดีต สส.พรรคเพ่ือไทย , นายพหล วรปัญญา อดีต สส.พรรคเพ่ือ
ไทย ,นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล อดีต สส.พรรคเพ่ือไทย, ดร.พายัพ ปั้นเกตุ อดีต สส.พรรคเพ่ือไทย จ.สิงห์บุรี และ นาย
สนั่น พรหมสุข อดีต ส.อบจ.ลพบุรี และ อดีต ผู้สมัคร สส.พรรคเพ่ือไทย ไปร่วม ลงพ้ืนที่ อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
จัดเวที ปราศรัยหาเสียงช่วย "พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ " ผู้สมัคร นายกอบจ.ลพบุรี เบอร์ 5 ทีมรวมพลังพัฒนาลพบุรี และ
นายสุภัทร ลายน้ าเงิน ลูกชาย ดร.สุชาติ ลายน้ าเงิน อดีต สส.ลพบุรี พรรคเพ่ือไทย ผู้สมัคร ส.อบจ. เบอร์ 5 ทีมรวมพลัง
พัฒนาลพบุรี นอกจากนั้น ยังได้มีการแนะน าผู้สมัคร ส.อบจ.ทีมรวมพลังพัฒนาลพบุรี ทุกเขตไห้กับประชาชนรู้จักอีก
ด้วย 

การปราศรัยในวันนี้ มีประชาชน ชาวเกษตรกรเลิกจากการท าเกษตรกรรม ปิดร้านขายของ ให้ความสนใจเข้า
ร่วมฟังการปราศรัยกว่า 1,000 คน และจะต้องมีการผ่านการตรวจคัดกรอง โรคไวรัส โควิท 19 ผู้ที่เดินทางมาฟัง
ปราศรัยของผู้สมัคร นายก อบจ.และ ส.อบจ.กันทุกคน 

พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ ผู้สมัคร นายก อบจ.ลพบุรี เบอร์ 5 ทีมรวมพลังพัฒนาลพบุรี กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัด
ลพบุรี ยังต้องการแก้ไขปัญหาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะ มูลฝอย ที่หมักหมมอยู่ทุกวันนี้ มันกระทบกับพ่ีน้อง
ประชาชนอย่างมาก ทีมรวมพลังพัฒนาลพบุรี จึงได้เตรียมแผน ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพ่ือแก้ไขวิกฤติที่เกิดขึ้น
ไปพร้อมกับการสร้างเมืองเชียงใหม่ให้กลับมาเป็นเมืองอันดับหนึ่งอีกครั้ง ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร
ระดับประเทศและท้องถิ่นในฐานะสภานิติบัญญัติ จะถูกน ามาใช้ พัฒนาบ้านเมืองให้ตรงกับความต้องการของ จังหวัด
ลพบุรี ให้มากที่สุด 

พลเอกศุภวุฒิ กล่าวอีกว่า ทีม 'กลุ่มรวมพลังพัฒนาลพบุรี" “คิดใหม่ ท าใหม่ 4 ปีซ่อม 4 ปีสร้าง” จะสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ ท้องถิ่น ภาคเอกชน เพ่ือการพัฒนาจังหวัดลพบุรีร่วมกัน การจัดท าผังเมือง
จังหวัดลพบุรีทั้งระบบ เพ่ือสร้างความอยู่ดี กินดี พัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรม ระบบชลประทานพื้นที่โรงงาน การขนส่ง การ
ก าจัดขยะที่ก าลังท้วมท้นเมืองลพบุรีอยู่ในขณะ นี้เช่นในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี และ ที่อ าเภอชัยบาดาล และ พื้นที่พัก

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201214/afc14124844b5863fdcb77ef404dbe295173ebbd5ad000558f75f6cca53b2c45.jpg?itok=jlTUeQJs
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อาศัย ความสะอาด ถนน ระบายน้ าต้นไม้พ้ืนที่พักผ่อนและท่องเที่ยว กีฬา เมืองประวัติศาสตร์ พ้ืนที่อุทยานและสวน
สัตว์/ลิงจะต้องมีการควบคุม และจัดที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ 

"นอกจากนั้นพ้ืนที่ออกก าลังกาย การศึกษา เน้นการมีงานท า เรียนอย่างมีความสุข มากกว่าการมีความรู้สร้าง
ระบบการศึกษาสู่โลกกว้าง ส่งลูกหลานสู่ สถานบันการศึกษาชั้นน าผลักดันหลักสูตรอาชีพใหม่เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เชื่อม
เมืองสู่โลกอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว การบริการสาธารณะ ยกระดับการบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีใจ
รักให้การบริการ การอ านวยความสะดวก ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เมืองไร้ฝุ่น เมืองน้ าสะอาด เมืองปลอดสารพิษ เป็นต้น 
ที่กล่าวมาท้ังหมดนี้ ทีมรวมพลังพัฒนาลพบุรี จะต้องด าเนินการอย่างแน่นอน" พลเอกศุภวุฒิ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204364 
 
  

https://siamrath.co.th/n/204364
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วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 20:59 น. 
เปิด 3 วิธี หากไปใช้สิทธิ “เลือกตั้งท้องถิ่น” ไม่ได้ 
 

 
 

เปิด 3 วิธี ส าหรับผู้ท่ีไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และก าลังจะ
เกิดขึ้นใน “วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563″ ซึ่งนับเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบหลายปีตั้งแต่มีรัฐประหาร
โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อปี 2557 

ผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามภูมิล าเนาที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยสามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นและ
สถานที่เลือกตั้งได้ผ่านเว็บไซต์ stat.bora.dopa.go.th โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในการค้นหา 
ภาพตัวอย่างในการแสดงผล หากตรวจสอบแล้วว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
6 สิทธิที่ต้องเสีย หากไม่ไป “เลือกตั้งท้องถิ่น” 
แต่ผู้ทีไม่ไปใช้สิทธิในเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ จะถูกตัด 6 สิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ มาตรา 42 ก าหนดว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
และไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะถูกจ ากัดสิทธิ คือ 

1. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือก
เป็นสมาชิกวุฒิสภา 

2. สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
4. ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
5. ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ท้องถิ่น ประธานที่

ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/?fbclid=IwAR0k4I4zy8EUrkfhspep0a_NtgL77pF9uDl0PraU8SDvjeriQsx4qitRkzk
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6. ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และ เลขานุการรอง
ประธานสภาท้องถิ่น 

เปิด 3 วิธีการไม่ให้ถูกตัดสิทธิ 
ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ ดังนี้ ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งใดท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร 

1. ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้าน 

2. ท าหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจ าตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวัน
เลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (แบบฟอร์มหนังหนังสือตัวอย่าง ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ) 

3. สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
การไปเลือกตั้ง “วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563” นอกจากจะเป็นสิทธิที่ประชาชนพึงมีและพึงใช้ แต่อีกแง่มุมหนึ่งยัง
เป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งหมายความว่า การไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-571049 
 
  

https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%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-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88.pdf
https://www.prachachat.net/politics/news-571049
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วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 21:03 น. 
พรรคเพื่อไทย เปิดเวทีปราศรัย ช่วยผู้สมัคร นายก อบจ.ลพบุรี ลูก-สุชาติ ลายน้ าเงิน 
 

 
 
 พรรคเพื่อไทย  เปิดเวทีปราศรัย ช่วยผู้สมัคร นายก อบจ.ลพบุรี และ ลูก ดร.สุชาติ ลายน้ าเงิน อดีต สส.ลพบุรี 
พรรคเพื่อไทย ลงสมัคร ส.อบจ.ลพบุรี 

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63 ดร.สุชาติ ลายน้ าเงิน อดีต สส.พรรคเพ่ือไทย , นายพหล วรปัญญา อดีต สส.พรรคเพ่ือ
ไทย ,นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล อดีต สส.พรรคเพื่อไทย,ดร.พายัพ ปั้นเกตุ อดีต สส.พรรคเพื่อไทย จว.สิงห์บุรี และ นาย
สนั่น พรหมสุข อดีต สจ.จังหวัดลพบุรี และ อดีต ผู้สมัคร สส.พรรคเพ่ือไทย ไปร่วม ลงพ้ืนที่ อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี จัดเวที ปราศรัยหาเสียงช่วย “พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ ” ผู้สมัคร นายก อบจ.ลพบุรี เบอร์ 5 ทีมรวมพลังพัฒนา
ลพบุรี และนาย สุภัทร ลายน้ าเงิน ลูกชาย ดร.สุชาติ ลายน้ าเงิน อดีต สส.ลพบุรี พรรคเพ่ือไทย ผู้สมัคร ส.อบจ. เบอร์ 5 
ทีมรวมพลังพัฒนาลพบุรี นอกจากนั้น ยังได้มีการแนะน าผู้สมัคร ส.อบจ.ทีมรวมพลังพัฒนาลพบุรี ทุกเขตไห้กับ
ประชาชนรู้จักอีกด้วย 

การปราศรัยในวันนี้ มีประชาชน ชาวเกษตรกรเลิกจากการท าเกษตรกรรม ปิดร้านขายของ ให้ความสนใจเข้า
ร่วมฟังการปราศรัยกว่า 1,000 คน และจะต้องมีการผ่านการตรวจคัดกรอง โรคไวรัส โควิด 19 ผู้ที่เดินทางมาฟัง
ปราศรัยของผู้สมัคร นายก อบจ.และ ส.อบจ.กันทุกคน 

ด้าน พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ ผู้สมัคร นายก อบจ.ลพบุรี เบอร์ 5 ทีมรวมพลังพัฒนาลพบุรี กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัด
ลพบุรี ยังต้องการแก้ไขปัญหาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น เป็นหาขยะ มูลฝอย ที่หมักหมมอยู่ทุกวันนี้ มันกระทบกับพ่ีน้อง
ประชาชนอย่างมาก ทีมรวมพลังพัฒนาลพบุรี จึงได้เตรียมแผน ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพ่ือแก้ไขวิกฤติที่เกิดขึ้น
ไปพร้อมกับการสร้างเมืองเชียงใหม่ให้กลับมาเป็นเมืองอันดับหนึ่งอีกครั้ง ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร
ระดับประเทศและท้องถิ่นในฐานะสภานิติบัญญัติ จะถูกน ามาใช้พัฒนาบ้านเมืองให้ตรงกับความต้องการของ จังหวัด
ลพบุรี ให้มากที่สุด 

พลเอกศุภวุฒิ อุตมะ ได้กล่าวด้วยว่า ทีม ‘กลุ่มรวมพลังพัฒนาลพบุรี” ว่า“คิดใหม่ ท าใหม่ 4 ปีซ่อม 4 ปีสร้าง” 
จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ ท้องถิ่น ภาคเอกชน เพ่ือการพัฒนาจังหวัดลพบุรีร่วมกัน การ
จัดท าผังเมืองจังหวัดลพบุรีทั้งระบบ เพ่ือสร้างความอยู่ดี กินดี พัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรม ระบบชลประทานพ้ืนที่โรงงาน 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/1607953263647.jpg
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การขนส่ง การก าจัดขยะที่ก าลังท้วมท้นเมืองลพบุรีอยู่ในขณะ นี้เช่นในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี และ ที่อ าเภอชัยบาดาล 
และ พ้ืนที่พักอาศัย ความสะอาด ถนน ระบายน้ าต้นไม้พ้ืนที่พักผ่อนและท่องเที่ยว กีฬา เมืองประวัติศาสตร์ พื้นที่
อุทยานและสวนสัตว์ลิงจะต้องมีการควบคุม และจัดที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ นอกจากนั้น พ้ืนที่ออกก าลังกาย 
การศึกษา เน้นการมีงานท า เรียนอย่างมีความสุข มากกว่าการมีความรู้สร้างระบบการศึกษาสู่โลกกว้าง ส่งลูกหลานสู่ 
สถานบันการศึกษาชั้นน าผลักดันหลักสูตรอาชีพใหม่เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เชื่อมเมืองสู่โลกอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
การบริการสาธารณะ ยกระดับการบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีใจรักให้การบริการ การอ านวยความสะดวก 
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เมืองไร้ฝุ่น เมืองน้ าสะอาด เมืองปลอดสารพิษ เป็นต้น ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ทีมรวมพลังพัฒนาลพบุรี 
จะต้องด าเนินการอย่างแน่นอน พลเอกศุภวุฒิ อุตมะ กล่าว 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2485104 

  

https://www.matichon.co.th/region/news_2485104
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วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 21:44 น. 
ธนาธร-ปิยบุตร เปิดเวทีปราศรัยช่วยผู้สมัคร  
นายก อบจ.-ส.อบจ.นนทบุรี หาเสียง 
 

 
 

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. มติชนรายงาน ที่ตลาดพระปิ่น 3 หมู่ 17 ต.บางเเม่นาง อ.บางใหญ่ จ.
นนทบุรี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ลงพื้นที่ช่วย 
นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ ผู้สมัครนายก อบจ.หมายเลข 1 คณะก้าวหน้า และผู้สมัคร ส.อบจ.นนทบุรี ทั้ง 33 คน จาก
ทั้งหมด 36 เขต หาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม โดยเปิดเวทีปราศรัยแถลง
นโยบายในการหาเสียงในด้านต่างๆและเเนะน าตัวผู้สมัคร โดยมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังการปราศรัยกว่า 300 คน ซึ่งมี
จัดระเบียบการนั่งให้เว้นระยะห่างจ านวน 1 เมตร อีกทั้งยังมีการตรวจวัดไข้ด้วยเครื่องเทอร์โบสแกนเพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 อีกด้วย โดยบรรยากาศในการปราศรัยหาเสียงเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย 

นายปิยะบุตร กล่าวว่า เราก็จะไปตะลุยกันในจังหวัดรอบๆกรุงเทพฯส่วนคุณช่อ กรรณิการ์ เตรียมขึ้นเหนือและ
ไปตะลุยอีสาน และความส าคัญทิ้งไม่ได้ครับ คือที่นี่นนทบุรี ที่ว่าทิ้งไม่ได้คือการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 
พ่ีน้องชาวนนทบุรีให้ความไว้วางใจพวกเราแม้เราจะเป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งใหม่ จะเป็นคนที่ส่งผู้สมัครหน้าใหม่
ทั้งหมดแต่พ่ีน้องก็ให้ความไว้วางใจเราเลือกเรามาถึง 163,000 กว่าคะแนน แต่ด้วยคะแนน 160,000 กว่าคะแนน แต่
เมื่อรวมทั้งประเทศแล้วได้ 6 ล้านสามแสนเสียง ตีเป็น ส.ส.ได้ 81 คนครับ แต่ประชาชนหวังให้ธนาคารเข้าไปเป็น
นายกรัฐมนตรีเพ่ือไปปรับปรุงระบบแบบใหม่ แต่ ธนาธรได้เข้าเป็น ส.ส.ในสภาแค่ไม่ถึง 10 นาที แล้วศาลรัฐธรรมนูญก็
ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 

นายธนาธร กล่าวว่า ตนรู้ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้จะให้ท าเมืองในระดับประเทศ น่าจะส่งผลต่อการเมือง
ร ะดั บ ช า ติ ด้ ว ย  160,000 ก ว่ า ค ะ แ น น ซึ่ ง ค ะ แ น น เ ห ล่ า นี้ ม า จ า ก ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ใ น พ ร ร ค อน า ค ต ใ ห ม่ 
รัฐบาลชุดนี้ท าให้ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับมากว่า 7-8 ปีแล้ว ครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่า และพรรคอนาคตใหม่
ก็จะส่งผู้สมัคร ลงเลือกตั้งในทุกระดับทั้งเทศบาล อบต.พรรคก้าวหน้าจะส่งผู้สมัครลงในทุกระดับเพราะอยู่ใกล้กับชีวิต
ของพวกเรามากท่ีสุด 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-573582 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2485113 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5530778 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2485113
https://www.prachachat.net/politics/news-573582
https://www.matichon.co.th/politics/news_2485113
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5530778
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วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 21:49 น. 
 ‘วิชิต’ หลั่งน้ าตาปราศรัย โค้งสุดท้ายชิงนายก อบจ. ชูสโลแกน “เปลี่ยนประจวบฯ ต้องดีกว่านี้” 
 

 
 

ช่วงค่ าวันที่ 14 ธันวาคม ที่บริเวณสวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร เขตเทศบาลเมืองหัวหิน นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล 
ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ประจวบคีรีขันธ์ หมายเลข 2 พร้อมด้วยทีมงาน ผู้สมัครสมาชิก อบจ 
เขต อ หัวหิน มีนายประภา นรทศ ผู้สมัคร ส.อบจ.เขต 1 นายประวิทย์ เทียมทัด ผู้สมัคร ส.อบจ. เขต 2 นายบัญชาไช 
น้ ากลั่น ผู้สมัคร ส.อบจ เขต 4 นายกาลการุนต์ สุกสี ผู้สมัคร ส.อบจ.เขต 5 นายวิชิตชัย จันทร์สิริรักษ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.
เขต 6 และนายสุรศักดิ์ ดุสิตสิทธิพร ผู้สมัคร ส.อบจ.เขต 7 ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายท่ามกลางประชาชนให้
ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจ านวนมาก 

ส าหรับการปราศรัยบางช่วงนายวิชิต ได้หลั่งน้ าตา เมื่อพูดถึงนโยบายช่วยเหลือคนยากจน และเปิดโปงกรณีถูก
อ้างชื่อไปซื้อเสียงหัวละ 500 บาทในพ้ืนที่เขต 1 อ หัวหิน 

นายวิชิต กล่าวว่า เหตุผลที่ลงสมัครในครั้งนี้คือเพ่ือเป็นทางเลือกของชาวประจวบฯ ถ้าไม่ลงสมัครชาว
ประจวบฯจะไม่มีโอกาสเลือกบุคคลที่ต้องการ เพราะไม่มีคู่แข่งขันและตนพร้อมผู้สมัคร ส.จ.ในทีมมาจึงลงสมัคร จึงขอ
น าประสบการณ์ในในฐานะนักกฎหมาย อดีต ส.จ.ประจวบฯ อดีต ส.ส. 3 สมัย และที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายกระทรวง 
มาปรับใช้ในการบริหาร อบจ.ประจวบฯ เพ่ือให้บ้านเกิดของตนดีขึ้นกว่านี้ โดยมุ่งเน้นในการแสดงวิสัยทัศน์ในนโยบาย 
ที่จะเข้ามาบริหาร อบจ ต้องมีเรื่องของการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องเกษตรกร เรื่องราคาพืชผลที่ตกต่ า 

เรื่องผลผลิตที่มีน้อย ขาดแหล่งน้ า อบจ. จะต้องเข้าไปดูแล เข้าไปส่งเสริม เข้าไปแก้ไขปัญหาให้ เรื่องของ
การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังขาดโอกาสในการศึกษา การเรีนต่อในมหาวิทยาลัยหาก 
อบจ. สามารถเชื่อมโยงกับส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษา หรือ อุดมศึกษา เพ่ือที่จะจัดสรรงบประมาณ โดยมี 
อบจ.ผลักดัน เพ่ือให้มีการสร้างมหาวิทยาลัย ให้ลูกหลานได้เล่าเรียน และมหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นต้องเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งอนาคตด้วย และในเรื่องของการกีฬา จะต้องส่งเสริม จะท าทีมฟุตบอล ประจวบ เอฟซี ให้ดีขึ้นกว่าเดิม จะสร้าง
ทีมงานฟุตบอลให้แต่ล่ะอ าเภอ อ าเภอล่ะ 1 ทีม ให้ลูกหลานมีโอกาสเป็นนักกีฬา เป็นนักฟุตบอล สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด
ซึ่งเป็นที่มาของค าว่าประจวบฯ ต้องดีกว่านี้ หากตนและทีม สจ.ได้รับความไว้วางใจในการเลือกตั้ง 

 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/02-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD5656-1.jpg
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“ส าหรับการเลือกตั้ง อบจ. ในวันที่ 20 ธ.ค. นี้ขอให้ประชาชนมาใช้สิทธิกันให้มากเพ่ือบ้านเกิด ตนใช้แนวคิดว่า 
เปลี่ยน ประจวบฯ ต้องดีกว่านี้ ในการหาเสียงและขอโอกาสในคราวนี้ เพราะบ้านเกิดควรจะเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
รูปธรรม เพราะหลายปีที่ผ่านมาประชาชนให้โอกาสผู้บริหารท้องถิ่นบางกลุ่มมาพอสมควร แต่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 
ตรงนี้คือจุดตัดสินใจที่จะขอโอกาสชาวประจวบฯเพ่ือเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดไปด้วยกัน” นายวิชิต กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2485155 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/region/news_2485155
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วันที่ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 08:23 น. 
"ปิยบุตร" ปลุกเลือกผู้สมัครคณะก้าวหน้า ชี้เป็นแรงหนุนม็อบคนรุ่นใหม่ 
 

 
 

"ปิยบุตร" ปลุกคนเลือกผู้สมัครอบจ.ของคณะก้าวหน้าเพื่อส่งสัญญาณไม่เอา "ประยุทธ์" และเป็นแรงหนุนเสริมให้
คนรุ่นใหม่ที่ก าลังชุมนุมในขณะนี้ 

เมื่อช่วงค่ าวันที่ 14 ธ.ค. 63 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า กล่าวระหว่างปราศรัยช่วย
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.ในนามคณะก้าวหน้าที่ จ.นนทบุรีตอนหนึ่งว่า การเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2562 ชาวนนทบุรีให้ความไว้วางใจพวกเราครั้งที่เป็นพรรคอนาคตใหม่ เลือกกันเข้ามาถึงกว่า 1.63 แสนคะแนน และ
ที่นี่ยังสัมพันธ์กับตนโดยตรง เพราะทะเบียนบ้านของตนอยู่ที่นี่ แต่ทว่าทั่วประเทศ 6.3 ล้านเสียงที่ประชาชนออกไปใช้
สิทธิเลือกเราที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังและความตั้งใจ แต่ไม่ถึงปีก็หายไปกับตา คนที่พ่ีน้องฝากความหวังเอาไว้ถูกตัด
สิทธิเป็นเวลา 10 ปี 

อย่างไรก็ตามวันนี้เราทั้งหมด ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงของนายไพบูลย์และผู้สมัคร ส.อบจ.ทั้งประเทศในนามคณะ
ก้าวหน้า เราได้ตระเวนเจอประชาชนไปท่ัวประเทศ จึงไม่เป็นไร ยุบได้ยุบไป ตัดสิทธิได้ตัดสิทธิไป เรื่องเหล่านี้คือเหรียญ
ตราของนักสู้เพ่ือประชาธิปไตย และนี่จึงเป็นที่มาของการกลับมายืนตัวตงอย่างทะนงองอาจในนามคณะก้าวหน้า แล้ว
เราก็สืบทอดแนวคิดที่พรรคอนาคตใหม่ท าไว้ สิ่งที่เราต้องการท า ไม่ว่าจะเรื่องของการปฏิรูปกองทัพ การกระจายการ
ถือครองที่ดิน การขนส่งสาธารณะ การทลายทุนผูกขาด การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเรื่องของการกระจายอ านาจ คณะ
ก้าวหน้ารับเรื่องเหล่านี้มารณรงค์อย่างต่อเนื่อง 

"ในเรื่องของการกระจายอ านาจ เรามีความตั้งใจที่จะส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ทุกระดับ เพราะเชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพมากในแง่ของคน พ้ืนที่ ทรัพยากร แต่ศักยภาพเหล่านั้นถูกกดทั บด้วย
โครงสร้างของระบบราชการ ที่เต็มไปด้วยการตัดสินใจที่ล่าช้า ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน ทุกวันนี้แม้มีการ
กระจายอ านาจเกิดขึ้นและมีองค์กรปกครองท้องถิ่นในระดับต่างๆ แต่นั่นก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดของการกระจายอ านาจ ตราบ
ที่โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินยังไปกระจุกที่ส่วนกลาง" 

"เรามีระเบียบเต็มไปหมดที่ให้อ านาจราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้ามามีอ านาจทับซ้อน ท าให้มีเสือสอง
ตัวอยู่ในถ้ าเดียวกัน ท าให้ อบจ.เวลาจะลงมือท างานก็ติดขัดกฎหมายและระเบียบเต็มไปหมด กระทรวง กรมต่างๆเป็น
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เจ้าที่เจ้าของเต็มไปหมด แล้วพอจะกระจายอ านาจออกไปให้สมบูรณ์ก็จะเจอกับข้ออ้างเรื่องการทุจริต เรื่องผู้มีอิทธิพล 
นี่จึงเป็นที่มาของการต่อสู้ทั้งเรื่องการเมืองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจที่ต้องเดินไปพร้อมกัน" นายปิยบุตร กล่าว 

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า ในวันที่ 20 ธ.ค.63 นอกจากจะเป็นการได้เลือก อบจ. และ ส.อบจ.แล้ว เรายังจะได้
ส่งผลถึงการเมืองระดับชาติ ก็เพราะพรรคอนาคตใหม่มาจนถึงคณะก้าวหน้า ชัดเจนว่าอยู่ตรงข้ามกับ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ถ้าชาวนนทบุรีออกมาร่วมกันกาเลือกพวกเราให้มากๆ นั่นก็จะเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุด ว่า
ชาวนนทบุรีต้องการให้พล.อ.ประยุทธ์ออกไปได้แล้ว หากพี่น้องเลือกผู้สมัครของคณะก้าวหน้าทั่วประเทศให้ถล่ม
ทลาย อย่างน้อยจะเป็นแรงหนุนเสริมให้กับลูกหลานของเราที่ก าลังชุมนุมอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้  เพราะในทาง
กลับกัน การเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้มีผู้สมัครนายก อบจ.จ านวนมากที่เอาใจช่วย พล.อ.ประยุทธ์อยู่แต่ ไม่กล้าบอกตรงๆ 
แล้วถ้าเขาเหล่านี้ชนะการเลือกตั้งได้มาก ก็จะต้องมาอ้างว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลยังดีอยู่ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/640299 
 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/640299
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วันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 08:46 น. 
นับถอยหลังศึกเลือกตั้งชิง ‘อบจ.’-สนาม ‘เชียงใหม่’ ยังเดือดปม ‘เจ๊’ ท าพัง 
 

 
 
นับถอยหลังศึกเลือกตั้งชิง ‘อบจ.’-สนาม ‘เชียงใหม่’ ยังเดือดปม ‘เจ๊’ ท าพัง 

วันที่ 15 ธันวาคม เหลืออีกไม่กี่วันจะได้เวลากาบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) 
และสมาชิกสภา อบจ. 76 จังหวัดทั่วประเทศในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ หลายพ้ืนที่มีการหาเสียงกันอย่างดุเดือด โดย
เฉพาะที่เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศึกคน (เคย) กันเองของพรรคเพ่ือไทย ระหว่างนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ “ส.ว.ก๊อง” 
ผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่ ในนามของพรรคเพ่ือไทย (พท.) ที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ต้องช่วยเขียน
จดหมายมาช่วยเชียร์ กับนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนายก อบจ.เชียงใหม่ ที่ลงป้องกันแชมป์ในนามกลุ่มเชียงใหม่
คุณธรรม หลังจากพรรคเพ่ือไทยทอดทิ้ง โดยมีนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช.ลงพ้ืนที่ช่วยหาเสียง โดยปราศรัย
โจมตีพรรคเพื่อไทยที่ไม่ให้ความเป็นธรรมกับนายบุญเลิศ รวมถึง “เจ๊” ที่ท าพัง 

“รักเคารพอดีตนายกฯ ทักษิณและนายกฯยิ่งลักษณ์ แต่ผมรับกับเจ๊ไม่ได้จริงๆ แต่ละรัฐบาลที่ผ่านมา พังกับเจ๊
มาโดยตลอด และกรณีนี้จ าปากผมไว้ พรรคก็จะพังอีก…คนเขาด่าเจ๊ทั้งประเทศไทย เจ๊จะท าอะไรก็ได้ พ.ร.บ.สุดซอย ถ้า
ไม่ลักหลับ และฟังกันเสียบ้างเรื่องก็คงไม่เกิด เราพังเพราะเจ๊กันมามากแล้ว ดังนั้น การเลือกตั้งนายก อบจ.ครั้งนี้ อย่า
ให้เจ๊มาพังเชียงใหม่อีก” นายจตุพรปราศรัยเมื่อวันก่อน 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน 
นปช. ระบุมีเจ๊ที่ท าให้พรรคเพ่ือไทยพัง ว่า เป็นการกล่าวอ้างที่เลื่อนลอย ไม่ได้ระบุตัวตน ทั้งนี้ หลายคนในพรรคเพ่ือ
ไทยถูกตั้งฉายาว่าเป็นเจ๊ แม้แต่ตนก็ถูกเรียกว่าเจ๊ ดังนั้น ขอให้ระบุชื่อออกมาว่าเป็นใคร 

ขณะที่นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ ส.ว.ก๊อง กล่าวว่า ส่วนตัวไม่อยากตอบโต้ มองว่าเป็นเรื่องการเมืองน้ าเน่า 
ที่ใส่ร้ายโจมตีคู่แข่งขัน นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ หรือเจ๊แดง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นเรื่อง
พรรคเพื่อไทย ที่มีมติส่งตนเป็นตัวแทนพรรคลงสมัคร ซึ่งมีกระแสตอบรับดีมาก 

“กรณีมีการกล่าวหาชื่อย่อ ช. มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีบอสกระทิงแดง ท าไม่ไม่พูดตรงๆ ว่าเป็นใคร ถ้าเรื่อง
ดังกล่าวมีมูลคงถูกด าเนินคดีไปนานแล้ว กรณีดังกล่าว ชี้แจงกับชาวเชียงใหม่มาก่อนหน้านี้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ซึ่ง
ชาวเชียงใหม่ทราบดีและให้ก าลังใจจ านวนมาก การกระท าดังกล่าวยิ่งท าให้ชาวเชียงใหม่เห็นใจ สงสารและสนับสนุนผม

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%8A-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87.jpg
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มากขึ้น ช่วงโค้งสุดท้ายมั่นใจ 100% ประชาชนให้โอกาสผมและผู้สมัคร ส.อบจ. 42 เขต เข้าไปบริหารงบประมาณ อบจ.
ปีละ 2,000 ล้านบาท เพราะต้องการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีกว่าเดิม” นายพิชัยกล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพ่ือไทยเตรียมส่งแกนน าคนส าคัญมาปราศรัยช่วยนายพิชัหาเสียงช่วงโค้งสุดท้าย 
วันที่ 16-18 ธันวาคม ที่ อ.สันก าแพง อ.สันทราย อ.สันป่าตอง ส่วนนายบุญเลิศ จะเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ วันที่ 18 
ธันวาคมนี้ ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เป็นครั้งสุดท้าย โดยมีนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. มาช่วยหา
เสียงปิดท้าย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2485300 
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วันที่ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 10:31 น. 
โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบจ.โคราช ผู้สมัครลุยหาเสียงคึก 
 

 
 

โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบจ.โคราช หมอแหยง หาเสียงกลุ่ม3ล้อพร้อมปั่นโชว์ ขณะเจ๊หน่อย ชูนโยบายตั้ง 1 ต าบล 1 
ศูนย์เกษตรอัจฉริยะ 

บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง อบจ.นครราชสีมา โค้งสุดท้าย ผู้สมัครนายก อบจ.หลายคน ต่างลงพ้ืนที่หา
เสียงกันอย่างเข้มข้น เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (14 ธ.ค. 63) ที่ถนนหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์ส าเริง แหยง
กระโทก หรือหมอแหยง ผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา เบอร์ 3 ได้ลงพ้ืนที่พบปะกับผู้ประกอบอาชีพสามล้อปั่น 
จ านวนกว่า 50 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพปั่นจักรยานสามล้อ ให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา 

นายแพทย์ส าเริงฯ กล่าวกับผู้ประกอบอาชีพสามล้อปั่นว่า จักรยานสามล้อปั่นนั้น ถือก าเนิดครั้งแรกในโคราช 
ดังนั้นจึงถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโคราชและของไทย ซึ่งปัจจุบันนี้ใกล้จะหายไปจากเมืองไทยแล้ว แต่ในโคราช
ยังคงมีหลงเหลืออยู่เล็กน้อย ซึ่งในอดีตตนเองก็เคยปั่นสามล้อเป็นอาชีพเสริมมาแล้ว ดังนั้นจึงรู้ดีว่าอาชีพนี้มีความ
ยากล าบากมาก กว่าจะได้เงินมาแต่ละบาท หลายคนประกอบอาชีพนี้มาอย่างยาวนานจนแก่เฒ่า วันนี้ตนเองจึงต้องการ
ที่จะมาปักหมุดจัดตั้งชมรมสามล้อปั่นขึ้น หากได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.ก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้อาชีพสามล้อปั่น 
เข้าไปอยู่ในโรงแรม รีสอร์ท เพ่ือที่จะคอยรับนักท่องเที่ยวนั่งสามล้อปั่นออกมาเที่ยวชมเมืองโคราช ตามสถานที่ส าคัญ
ต่างๆ ซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์อาชีพสามล้อปั่นให้คงอยู่กับชาวโคราช และคนไทยต่อไป หลังจากนั้นนายแพทย์ส าเริงฯ ก็
ได้ขึ้นปั่นจักรยานสามล้อโชว์ 2 รอบ เรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมาก 
ด้านนางยลดา หวังศุภกิจโกศล หรือเจ๊หน่อย ผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา เบอร์ 2 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งของการ
เลือกตั้งครั้งนี้ ก็ได้ลงพ้ืนที่หาเสียงในเขตต่างอ าเภออย่างเข้มข้นเช่นกัน โดยวันนี้ (15 ธ.ค.63) ได้ลงพ้ืนที่พบปะ
ประชาชนในเขต อ.ขามสะแกแสง, อ.บ้านเหลื่อม, อ.แก้งสนามนาง, อ.บัวลาย และ อ.สีดา 
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นางยลดา กล่าวว่า ส าหรับการเดินทางหาเสียงครั้งนี้ถือว่าเป็นการพบปะประชาชนในเขตอ าเภอเหล่านี้เป็น

รอบที่ 2 แล้ว ซึ่งตนเองมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน 
โดยเฉพาะพ่ีน้องเกษตรกรที่อยู่ต่างอ าเภอ ตนเองมีนโยบายที่จะจัดตั้งศูนย์เกษตรอัจฉริยะ 1 ต าบล 1 ศูนย์ขึ้นมา เพ่ือให้
มีการพัฒนาการเกษตรอย่างทั่วถึงในด้านต่างๆ เช่น ส่งเสริมการใช้โซล่าเซลล์เพ่ือการเกษตรในชนบทที่อยู่ห่างไกล 
ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง, ส่งเสริมการใช้โดรน เพ่ือลดต้นทุนในการท าเกษตรกรรม, ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย มาตรฐาน GAP 
(Good Agricultural Practicecs) และสนับสนุนการขยายเครือข่าย Young Smart Farmer ของชาวโคราช ให้เติบโต
อย่างยั่งยืนอีกด้วย. 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/pao-election-2020/640306 
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14 ธ.ค. 2563-11:36 น. 

ปิยบุตร เดือด จี้ กกต. จัดการ กลุ่มขวางหาเสียง บี้ ตร. ใช้มาตรฐานเดียว กับม็อบนักศึกษา 
การเมือง 

    
ปิยบุตร เดือด จี้กกต.จัดการ กลุ่มขวางหาเสียง ขอท างานให้เร็ว เหมือนคดีคณะก้าวหน้า บี้ ตร.ใช้มาตรฐานจัดการ 
เหมือนกับม็อบนักศึกษา 

วันที่ 14 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่ จ.สมุทรสาคร นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะ
ก้าวหน้า กล่าวตอนหนึ่ง ขณะช่วย นายอวยชัย จาตุรพันธ์ ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสาคร เบอร์ 4 หาเสียงในพ้ืนที่ จ.
สมุทรสาคร ความว่า สมุทรสาครมีศักยภาพไปได้ไกลกว่านี้อีกมากถ้าได้ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ได้นายก อบจ.มีศักยภาพ 
ซึ่งก็คืออวยชัย จาตุรพันธ์ ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสาคร เบอร์ 4 ที่มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง 
อย่างไรก็ตาม วันนี้เริ่มมีการปล่อยข่าวว่า ถ้าเลือกตัวแทนผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าแล้วคะแนนเสียเปล่า ทิ้ง
น้ า เพราะมีการร้องเรียนว่าท าผิดกฎหมายพวกตนท าผิดกฎหมาย ท าตัวเลียนแบบพรรคการเมือง ซึ่งเรื่องนี้ในท้ายท่ีสุด
ถ้าสู้คดีกัน ก็เป็นคดีอาญา ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่ใช่เรื่องใบเหลืองใบแดงของผู้สมัครทั่ว
ประเทศ ถ้าที่สุดจะเล่นงานกันจริงๆ ก็คือการเอาตนเองและแกนน าคณะก้าวหน้าเข้าคุก ไม่เกี่ยวอะไรกับผู้สมัคนนายก 
อบจ. และ ส.อบจ ทั่วประเทศแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการปล่อยข่าวกันอย่างนี้ ตนก็อยากจะบอกว่าให้ท าในสิ่งที่ตรงกันข้าม คือยิ่งต้องกาให้
ถล่มทลาย เพื่อแสดงให้เห็นว่า ต่อให้สกัดกั้น เตะตัดขาเราก็ไม่มีปัญหา คะแนนจะกลับมามากยิ่งกว่าเดิม และจะยิ่งท า
ให้คนที่อยากเอาพวกตนเข้าคุกต้องคิดหลายตลบ 

"วันนี้มีกลุ่มคนมาคุกคา เปิดเพลงเดิมๆ พูดประโยคเดิมๆ ซ้ าแล้วซ้ าเล่า ผมคิดว่าตอนนี้แทนที่ กกต.จะมา
คิดว่าพวกตนเป็นพรรคการเมืองหรือไม่ ปัญหาเฉพาะหน้าคือ มีคนกลุ่มหนึ่งสกัดขัดขวางการรณรงค์หาเสียงอยู่ 
กกต.หายไปไหน ความผิดเฉพาะหน้าอย่างนี้ รับเรื่องไปแล้วหรือยัง และที่ผ่านมาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ในหลาย
จังหวัด แต่ กกต.ไม่เคยมคีวามคืบหน้าในการเอาเรื่องไปพิจารณา 
ต่างจากกรณีของเรากลับรวดเร็วเหลือเกิน ตั้งคณะกรรมการสืบสวนขึ้นมาทันที และยิ่งชัดมากขึ้นไปอีกว่า ระเบียบการ
เลือกตั้งที่มีข้อหนึ่งเขียนไว้ว่า ห้ามมิให้บุคคลใด น าประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง 

อยากถาม กกต.ว่า เขามาพูดรณรงค์ท าลายความนิยมของผู้ช่วยหาเสียงอย่างพวกตนโดยใช้เรื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย์โจมตีแบบนี้ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ กกต.หรือไม่ อยากเรียกร้องให้จัดการเรื่องเหล่านี้ด้วย" นายปิย
บุตร กล่าว 

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_5525385
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_5525385
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_5525385
https://www.facebook.com/ThailandProgressiveMovement/
https://www.facebook.com/ThailandProgressiveMovement/
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บี้ ตร.ใข้มาตรฐานเดียวกับจัดการผู้ชุมนุม - เชื่อย่ิงขวางประชาชน ยิ่งเลือก 
  นายปิยบุตร กล่าวด้วยว่า ก่อนขึ้นเวทีวันนี้ ตนได้ไปพูดคุยสอบถามกับต ารวจ ว่ากลุ่มคนดังกล่าวได้มีการแจ้ง
เรื่องการชุมนุมชุมนุมสาธารณะไหม ได้ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงได้หรือไม่ และท่ีขู่จะข้ามมาอีกฝั่งนั้นเป็นความผิด
ซึ่งหน้าหรือไม่ อยากขอให้ต ารวจใช้มาตรฐานเดียวกับการชุมนุมของเยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่กรุงเทพได้
หรือไม่ ที่เมื่อท าผิดก็โดนเจ้าหน้าที่จัดการแทบจะในทันทีของเราที่โดนนี่เป็นความผิดซึ่งๆ หน้า ท าไมไม่ใช้ระเบียบที่ตึง
เครียดเหมือนที่ต ารวจใช้กับนิสิตนักศึกษาประชาชนที่ชุมนุมบ้าง 

อย่างไรก็ตาม เราเจอแบบนี้ตลอดทุกการรณรงค์หาเสียง แต่ยิ่งเจอเชื่อว่าคะแนนจะยิ่งเพ่ิม ยิ่งเจอนั่นยิ่ง
หมายความว่าเก้าอ้ีนายก อบจ.ของอวยชัย จาตุรพันธ์ ของผู้สมัครนายก อบจ. และส.อบจ.คณะก้าวหน้าทั่วประเทศก็ยิ่ง
ใกล้ 

ดังนั้น ตนอยากบอกผู้มาร่วมฟังการปราศรัยที่นี้ว่า ถ้าเขาจะข้ามมาทางฝั่งเรา ก็ไม่ต้องไปท าอะไร ปล่อย
เขาไป ให้ภาพปรากฏออกไปว่าเขาใข้กริยามีพฤติกรรมอย่างไร และวิธีที่เราจะแสดงออกได้มากท่ีสุด อย่างง่ายที่สุดถึงค
วาไม่พอใจ ถึงเจ็บแค้นที่พวกเราโดน ที่คุณธนาธรโดนตลอดการหาเสียงที่ผ่านมานั้นก็คือ 20 ธันวาคม เข้าคูหาเลือก
ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าให้ถล่มทลายในทุกจังหวัดที่เราส่ง ช่วยกันออกไปแสดงพลังเพ่ือที่จะได้การเมืองแบบใหม่ๆ 
เพ่ือที่จะได้เปลี่ยนนายก อบจ. เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเรา 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5525385 
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5525385
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14 ธันวาคม 2563 17:22 น.    
ผู้สมัคร ส.อบจ.โคราช หอบหลักฐานร้องศูนย์ด ารงธรรม ผู้บริหารท้องถิ่นวางตัวไม่เป็นกลาง 
 

 
 

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 14 ธันวาคม ที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา นายบัณฑิต ชูชื่น ผู้สมัครสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นครราชสีมา เขตอ าเภอพระทองค า หมายเลข 3 เดินทางมาร้องเรียน
พฤติการณ์ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นวางตัวไม่เป็นกลาง โดยยื่นหลักฐานเป็นภาพถ่ายประกอบส านวนการสอบสวน 
โดยมีนายเจนภพ ไขโพธิ์ เจ้าหน้าที่ลงรับเอกสาร 

นายบัณฑิต เปิดเผยว่า เมื่อช่วงหัวค่ าของวันที่ 8 ธค. ที่ผ่านมาที่ศาลากลางหมู่บ้าน ต.ทัพรั้ง อ.พระทองค า 
ภริยาของผู้สมัคร ส.อบจ. คู่แข่ง ซึ่งมีต าแหน่งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ได้ใช้ต าแหน่งหน้าที่ช่วยสามี
หาเสียงต่อหน้าชาวบ้านกว่า 50 คน อาจเข้าข่ายเป็นการกระท าผิดพระราชบัญญัติ (พรบ.) เลือกตั้งท้องถิ่นปี 2562 
มาตรา 34 การวางตัวไม่เป็นกลางของข้าราชการการเมือง ซึ่งส่งผลได้กับสามีและเสียกับตน ก่อนหน้านี้ได้ร้อง กกต. 
เพ่ือให้สอบสวนตามกระบวนการ แต่ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด จึงต้องมาร้องซ้ าที่ศูนย์ด ารงธรรมฯ หน่วยงานของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้บริหารคนดังกล่าว โดยต้องการให้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา 
ให้ความเป็นธรรมและเร่งวินิจฉัยการกระท าเช่นนี้ผิดหรือไม่ ซึ่งอาจจะมีผลทางปฏิบัติมากกว่ารอผลสอบของ กกต.กว่า
จะทราบผลก็เลยวันหย่อนบัตรเลือกตั้ง 

"ทั้งนี้หากเพิกเฉยหมายถึงผู้สมัครคนอ่ืนก็สามารถด าเนินการได้เช่นกัน ผมเป็นผู้สมัครรุ่นใหม่ต้องการเปลี่ยน
การเมืองท้องถิ่นที่ถูกผูกขาดมาหลายสิบปี โดยตั้งใจบริหารอย่างบริสุทธ์โปร่งใส ที่ส าคัญต้องเป็นไปตามแนวทางของ
คณะก้าวหน้า เล่นตามกติกา ไม่ฉวยโอกาสหาช่องทางเอาเปรียบคู่แข่ง" นายบัณฑิต กล่าว 

ด้าน พ.ต.ท ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด (ผอ.
สนง.กกต.จ.) นครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้ได้ด าเนินการตามขั้นตอน โดยจัดชุดสืบสวนลงพ้ืนที่แสวงหาข้อเท็จจริง 
พร้อมแจ้งผู้บังคับบัญชา ต้นสังกัดให้รับทราบ เพ่ือป้องปรามการกระท าผิดซ้ า หากเพิกเฉยและยังมีพฤติการณ์หมิ่นเหม่
เช่นเดิมอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สุจริตและเท่ียงธรรม สุดท้ายการลงโทษขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ปรากฏ 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204319 
  

https://siamrath.co.th/n/204319
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14 ธันวาคม 2563 
เลือกตั้งท้องถิ่นนครพนมระอุ ใช้สงครามการข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริง 
 

 
 
 
เกาะติด "เลือกตั้งท้องถิ่นนครพนม" ระอุ ใช้สงครามการข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริง 
 วันนี้ 14 ธ.ค.63 เวลา10.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเขตเลือกตั้งอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ได้มีการ
เตรียมการปราศรัยของผู้สมัคร นายก อบจ.และผู้สมัคร ส.อบจ.โดยมีประชาชนไปร่วมฟังจ านวนหลายร้อยคน แต่ด้วยมี
สถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วงเรื่องโควิค-19 คณะท างานของผู้สมัครจึงแจ้งยกเลิก   
จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีกลุ่มการเมืองฝั่งตรงข้ามน าไปใช้เป็นประเด็นในการโจมตี ว่ามีการนัดมาจ่ายเงินซื้อเสียง ซึ่ง
จ ากการตรวจสอบข้ อมู ล ใน เบื้ อ งต้ น  ได้ รั บกา รยื นยั น ว่ า เป็ นการ เตรี ยมการปราศรั ย ของผู้ สมั ครฯ 
 สิ่งที่น่าสนใจคือ การต่อสู้กันของผู้สมัคร นายกฯและ ส.อบจ.นครพนม มีการใช้พ้ืนที่ข้อมูลข่าวสารในการสร้าง
กระแส โดยหวังผลทางการเมือง อีกทั้งยังหนีไม่พ้นวิธีการหาเสียงแบบเดิมๆ ที่ไม่มุ่งเน้นตัวบุคคลหรือนโยบาย ถือเป็น
เรื่องน่าเสียดายที่ประชาชนชาวนครพนมต้องมาเสียเวลากับการหาเสียงที่ไม่แตกต่างไปจากเดิม 
 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912270 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912270


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

41 

 

 

 

 

วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 12.28 น. 
 ‘เอกชัย’บุก กกต.ทวงถามสถานะ‘ไพบูลย์’บัญชีรายช่ือส่วนเกินพปชร. คาด ม.ค. 64 รู้ผล 
 

 
 

14 ธันวาคม 2563 นายเอกชัย หงส์กังวาน นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ในฐานะผู้ร้องให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบกรณีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ยุบพรรคประชาชนปฏิรูป แล้วไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ ได้เข้า
ติดตามการพิจารณาค าร้องดังกล่าวจาก กกต. หลังพยายามโทรศัพท์สอบถามหลายครั้ง แต่ไม่มีความคืบหน้า และ
เจ้าหน้าที่แจ้งว่ากรณีดังกล่าวเหมือนกับที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ และสมาชิกพรรคที่ไม่มี
ความผิดสามารถหาพรรคใหม่สังกัดได้ ซึ่งตัวเองไม่เห็นด้วยกับการน าเรื่องของนายไพบูลย์ไปเปรียบเทียบกับกรณี
ดังกล่าว เนื่องจากเรื่องของนายไพบูลย์ เป็นการยุบพรรคตัวเอง เพ่ือไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ ทั้งท่ีพรรคนี้ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ ครบ 150 คน ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดแล้ว การที่นายไพบูลย์ เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนปฏิรูป จะ
ไปรวมได้อย่างไร ในเมื่อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ของพรรคพลังประชารัฐครบแล้ว จะไปอยู่ในล าดับที่ 151 ได้หรือ 

“ตอนแรกก็บอกว่าจะยกค าร้องเพราะเรื่องของนายไพบูลย์ เหมือนกับที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณียุบพรรค
อนาคตใหม่ แต่ต่อมาก็แจ้งไปใหม่ว่าจะเอาเข้าคณะกรรมการใหญ่ ล่าสุดมาแจ้งว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง เหมือน กกต.พยายามเตะถ่วง เพราะยื่นเรื่องตั้งแต่กันยายน 2562 ปีกว่าแล้วยังไม่ชัดเจนอะไร
เลย ซึ่งเรื่องนี้ผมมองว่า กกต.ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพราะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการยุบพรรค แต่เป็น
ลักษณะเข้าข่ายควบรวมพรรค ซึ่งต้องห้ามตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง” นายเอกชัย กล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การมาติดตามเรื่องของนายเอกชัย วันนี้ไม่ได้ท าเอกสารมาทางเจ้าหน้าที่จึงแนะน าให้นายเอก
ชัย ขึ้นไปสอบถามเรื่องกับเจ้าหน้าที่ด้านกิจการพรรคการเมือง ชั้น 6 ของส านักงานกกต. ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่าเรื่องที่
ยื่นค าร้องไว้จะทราบผลภายในเดือนมกราคม 2564 ท าให้นายเอกชัย แสดงความผิดหวังพร้อมกับระบุว่า “ถามมาทีไรก็
ไม่ได้รับค าร้อง เลื่อนเวลาที่จะให้ค าตอบไปทุกครั้ง” ก่อนจะเดินทางกลับ 
อำ้งอิง : https://www.naewna.com/politic/538442 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2484520 
 
 

https://www.naewna.com/politic/538442
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2484520
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วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 07.58 น. 
ฝุ่นพิษ!‘ศรีสุวรรณ’จ่อร้อง ‘กกต.’สอบพรรคเพื่อไทย ส่อถูก‘ทักษิณ’ครอบง า 
 

 
 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 16 ธ.ค.63 เวลา 
10.00 น. สมาคมฯจะเดินทางไปยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือไต่สวน สอบสวน กรณี ดร.ทักษิณ 
ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เขียนจดหมายถึงคนเชียงใหม่ให้สนับสนุนผู้สมัครนายก อบจ. ท่านหนึ่งซึ่งสังกัดพรรคเพ่ือ
ไทย จนเกิดข้อขัดแย้งขึ้นกับนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. เป็นเหตุให้พลพรรคในพรรคเพื่อไทยหลายคนออกมา
ตอบโต้นายจตุพร อย่างออกหน้าออกตา และหลังจากนั้น ดร.ทักษิณก็ทวิตเตอร์รัวๆออกมามากมายนั้น 

กรณีดังกล่าว อาจเป็นการเข้าข่ายพรรคการเมืองยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกกระท า
การอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาด
ความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และหรือบุคคลซึ่ งมิใช่สมาชิกพรรคการเมืองกระท าการใดอันเป็น
การควบคุม ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ 
ทั้งนี้ ไม่ว่า โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อันเป็นการฝ่าฝืน ม.28 และ ม.29 ของ พรป.พรรคการเมือง 2560 ซึ่งอาจเป็น
เหตุให้พรรคการเมืองถูกยุบพรรค ตาม ม.92(3) และ ม.108 ได ้

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน าความพร้อมพยานหลักฐานไปร้องเรียนต่อ กกต. 
เพ่ือให้ด าเนินการไต่สวน สอบสวน เพ่ือวินิจฉัยเอาผิดพรรคการเมืองและบุคคลที่มิใช่สมาชิกพรรคการเมือง ที่กระท า
การฝ่าฝืนกฎหมายพรรคการเมืองดังกล่าว เพ่ือเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งลงโทษตามครรลองของกฎหมายต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/538645 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/538645
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15 ธันวาคม 2563 08:21 น.  
ศรีสุวรรณจ่อร้อง กกต.สอบพรรคเพื่อไทยถูกทักษิณครอบง าหรือไม่ 
 

 
 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ในวันพุธที่ 16 ธ.ค.63 เวลา 
10.00 น. สมาคมฯจะเดินทางไปยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือไต่สวน สอบสวน กรณี ดร.ทักษิณ 
ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เขียนจดหมายถึงคนเชียงใหม่ให้สนับสนุนผู้สมัครนายก อบจ. ท่านหนึ่งซึ่งสังกัดพรรคเพ่ือ
ไทย จนเกิดข้อขัดแย้งขึ้นกับนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. เป็นเหตุให้พลพรรคในพรรคเพื่อไทยหลายคนออกมา
ตอบโต้นายจตุพร อย่างออกหน้าออกตา และหลังจากนั้น ดร.ทักษิณก็ทวิตเตอร์รัวๆออกมามากมายนั้น 

ซึ่งในกรณีดังกล่าว อาจเป็นการเข้าข่ายพรรคการเมืองยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่
สมาชิกกระท าการอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมือง
หรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และหรือบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกพรรคการเมืองกระท า
การใดอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิก
ขาดความอิสระ อีกทั้งไม่ว่า โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อันเป็นการฝ่าฝืน ม.28 และ ม.29 ของ พรป.พรรคการเมือง 
2560 ซึ่งอาจเป็นเหตุให้พรรคการเมืองถูกยุบพรรค ตาม ม.92(3) และ ม.108 ได ้

ด้วยเหตุนี้ ทางสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน าความพร้อมพยานหลักฐานไปร้องเรียนต่อ กกต. 
เพ่ือให้ด าเนินการไต่สวน สอบสวน วินิจฉัยเอาผิดพรรคการเมืองและบุคคลที่มิใช่สมาชิกพรรคการเมือง ที่กระท าการฝ่า
ฝืนกฎหมายพรรคการเมืองดังกล่าว และเสนอให้ศาลรัฐธณรมนูญวินิจฉัยสั่งลงโทษตามครรลองของกฎหมายต่อไป 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204405 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/204405
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201215/d825a34e0baa9e6db258a8ac5c59d21d8048f6ac9e78a2cc98e3209da37656f6.jpg?itok=tt6G1Xi7
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15 ธ.ค. 2563-09:19 น. 
สวมบทนักร้องอีก! จ่อย่ืน กกต. สอบเพื่อไทย ถูก ทักษิณ ครอบง าหรือไม่ 
 

 
 
ศรีสุวรรณ เตรียมยื่น กกต. สอบพรรคเพื่อไทย ถูก ทักษิณ ครอบง าหรือไม่ หลังเขียนจดหมายถึงชาวเชียงใหม่ให้
สนับสนุนผู้สมัครนายก อบจ. 

วันที่ 15 ธ.ค.2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 
16 ธ.ค.นี้ เวลา 10.00 น. สมาคมฯจะเดินทางไปยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือไต่สวนสอบสวน
กรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เขียนจดหมายถึงคนเชียงใหม่ให้สนับสนุนผู้สมัครนายก อบจ. ท่านหนึ่งซึ่ง
สังกัดพรรคเพ่ือไทย จนเกิดข้อขัดแย้งขึ้นกับนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. เป็นเหตุให้พลพรรคในพรรคเพ่ือไทย
หลายคนออกมาตอบโต้นายจตุพรอย่างออกหน้าออกตา และหลังจากนั้น นายทักษิณก็ทวิตเตอร์รัวๆออกมามากมายนั้น 

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า กรณีดังกล่าวอาจเป็นการเข้าข่ายพรรคการเมืองยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้
บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้
พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และหรือบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกพรรค
การเมืองกระท าการใดอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรค
การเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อันเป็นการฝ่าฝืน ม.28 และ ม.29 ของ 
พรป.พรรคการเมือง 2560 ซึ่งอาจเป็นเหตุให้พรรคการเมืองถูกยุบพรรค ตาม ม.92(3) และ ม.108 ได ้

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน าความพร้อมพยานหลักฐานไปร้องเรียนต่อ กกต. เพ่ือให้
ด าเนินการไต่สวน สอบสวน เพ่ือวินิจฉัยเอาผิดพรรคการเมืองและบุคคลที่มิใช่สมาชิกพรรคการเมือง ที่กระท าการฝ่าฝืน
กฎหมายพรรคการเมืองดังกล่าว เพ่ือเสนอให้ศาลรัฐธณรมนูญวินิจฉัยสั่งลงโทษตามครรลองของกฎหมาย 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5531843 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_843604/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_380636 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5531843
https://www.innnews.co.th/politics/news_843604/
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_380636
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/15-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg
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14 ธ.ค. 2563 10:40 น. 
กกต. ตั้งเงินรางวัลหลักแสน คนแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง อบจ. 20 ธันวา 
 

 
 

กกต. ตั้งเงินรางวัลหลักแสน ให้คนแจ้งเบาะแสส าคัญน าไปสู่การลงโทษผู้กระท าความผิด ในการเลือกตั้ง นายก 
อบจ. และ ส.อบจ. วันที่ 20 ธันวานี้ 

นับถอยหลังอีกไม่กี่วัน ก็จะถึงวันเลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ในวันที่ 20 ธ.ค. นี้แล้ว ซึ่งจะเปิดหีบในเวลา 08.00 น. และปิดหีบ
ในเวลา 17.00 น. นอกจากที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้
สิทธิออกเสียงอย่างสุจริตแล้ว ยังมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งในครั้งนี้ พร้อมตั้งรางวัลกับผู้แจ้ง
เบาะแสด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และพรรค
การเมือง ที่จะได้รับเงินรางวัล จะต้องเป็นเบาะแสที่มีสาระส าคัญที่จะน าไปสู่การลงโทษผู้กระท าความผิด แต่ต้องไม่เป็น
เบาะแสที่ปรากฏเป็นการทั่วไป และผู้แจ้งเบาะแสได้ใช้ความพยายามหรือมีความเสี่ยงในการแสวงหาเบาะแส โดย
สามารถแจ้งเบาะแสเป็นหนังสือ ลงชื่อผู้แจ้ง และบอกความประสงค์ขอรับรางวัล หรือแจ้งเบาะแสได้ด้วยตนเอง ณ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่เกิดเหตุ และเก็บส าเนา
เอกสารการแจ้งเบาะแสไว้เพ่ือมาขอรับรางวัล ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะปกปิดเป็นความลับและจะไม่
ระบุชื่อผู้รับเงินรางวัล ส าหรับอัตราเงินรางวัลมี 4 กรณี คือ 
กรณีที่ 1 กกต. มีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 
200,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 
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กรณีท่ี 2 กกต. สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราว (ใบส้ม) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100,000 
บาท สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 
กรณีที่ 3 ศาลอุทธรณ์มีค าสั่งให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุด
ไม่ เ กิ น  400,000 บาท ส .อบจ .  เ งิ น รางวั ลขั้ นต่ า ไม่ น้ อยกว่ า  50,000 บาท สู งสุ ด ไม่ เ กิ น  200,000 บาท 
กรณีที่ 4 ศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ใบด า) หรือสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) นายก อบจ. เงิน
รางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท 
สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท 

ทั้งนี้ ผู้แจ้งเหตุสามารถด าเนินการเปิดแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุการทุจริตเลือกตั้ง เมื่อ
พบเห็นการทุจริตหรือการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้งข้อความ ภาพเสียง หรือ
วิดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชันตาสับปะรด และแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-2141-8860, 0-2141-8579 และ 0-
2141-8859 ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน 

นอกจากนี้ ภายหลังปิดหีบในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 20 ธ.ค. ประชาชนยังสามารถร่วมรายงานผลการนับ
คะแนนการเลือกตั้งนายก อบจ. อย่างไม่เป็นทางการเข้ามายังเว็บไซต์ VOTE62 ได้ โดยผู้สนใจสามารถร่วมลงทะเบียน
ที่นี่ เพ่ือเป็นหนึ่งในอาสาสมัครให้การรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งในครั้งนี้แม่นย ามากยิ่งขึ้น. 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1994043 
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จันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
สนามนี้ไม่ธรรมดา..ชิงเก้าอ้ี อบจ.สตูล 4 ผู้สมัครงัดนโยบายเด่นมุ่งพัฒนาจังหวัด 
จังหวัดสตูล มี 24 เขตเลือกตั้ง ในพื้นที่ 7 อ าเภอ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 232,944 คน มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) สตูล จ านวน 87 คน และมีผู้สมัครนายก อบจ.สตูล จ านวน 4 คน รวม
ทั้งหมด 91 คน 
 

 
 

สนามเลือกตั้งที่นี่ดูไม่ธรรมดาเสียแล้วส าหรับ นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ อดีตนายก อบจ.สตูล ซึ่งถือเป็นแชมป์
เก่า ผู้สมัครนายก อบจ. เบอร์ 2 เพราะมีคู่แข่งที่มีฐานเสียงแน่นปึ้ก อีกหลายคนลงชิงชัย หวังโค่นแชมป์เก่าให้ได้ นั่นคือ 
หมายเลข 1 นายเกตุชาติ เกษา อายุ 58 ปี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา สวมเสื้อพรรค
ประชาธิปัตย์ เบอร์ 3 นายนาวี พรหมทรัพย์ อายุ 62 ปี อดีตประธานสภาจังหวัดสตูล 2 สมัย และอดีตสมาชิกสภา
จังหวัด (ส.อบจ. ) สตูล 4 สมัย ว่ากันว่า เป็นผู้ริเริ่มท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากบารา เป็นผู้สมัครอิสระ และ นายซอลีฮีน 
อิสมาแอน อายุ 45 ปี เบอร์ 4 สวมเสื้อ พรรคเพื่อไทย ทีมเพ่ือไทยอนาคตสตูล 

ส่วนผู้สมัคร ส.อบจ.สตูลทั้ง 24 เขตเลือกตั้งนั้น มี อ.เมืองสตูล 35 ราย อ.ละงู 22 ราย อ.ท่าแพ 8 ราย อ.ควน
กาหลง 8 ราย อ.ควนโดน 5 ราย อ.ทุ่งหว้า 6 ราย และ อ.มะนัง 3 ราย ซึ่งในแต่ละเขตต่างเดินลุยหาเสียงเคาะประตู
บ้านกันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ 

มาดูนโยบายของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. ว่าใครมีแนวนโยบายอย่างไรกันบ้าง ...เริ่มต้นกันที่ เบอร์ 1 
นายเกตุชาติ เกษา หรือ “ก านันอับดุลฮาหลีม” พรรคประชาธิปัตย์ ที่ตั้งใจอย่างแรงกล้าเปิดตัวเล่นการเมืองมานานแรม
ปี ขันอาสาต้องการที่จะรับใช้ประชาชนชาวจังหวัดสตูล จะพัฒนาสตูล เปลี่ยนเพ่ือสิ่งที่กว่า รวมพลังชาวสตูล ร่วมสร้าง
มิติใหม่ทางการเมือง หรือ “ฮัจอับดุลฮาหลีม” หรือ “ก านันอับดุลฮาหลีม” เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ นายชวน หลีกภัย 
ประธานรัฐสภา 

เบอร์ 2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ อดีตนายก อบจ.สตูล 2 สมัย (แชมป์เก่า) เป็นพ่ีชายของ นายสมเกียรติ 
หรือ “โกเกียรติ” เลียงประสิทธิ์ นักธุรกิจมหาเศรษฐีพันล้านจังหวัดสตูล โดย “โกเกียรติ” เป็นบิดา ของ นายวรศิษฏ์ 
เลียงประสิทธิ์ ส.ส.สตูล เขต 2 พรรคภูมิใจไทย โดย นายสัมฤทธิ์ ในนามทีมสตูลสันติธรรม มีแนวนโยบายจะพัฒนาสตูล
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สู่เมืองแห่งความสุข “ท าแล้ว ท าต่อไป” สร้างศูนย์การประชุมนานาชาติ พัฒนาบ่อน้ าร้อนทุ่งนุ้ย เป็นสตูลออนเซ็น 
จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดสตูล ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นแซมยาง 1 ล้านต้น ใช้อุทยานธรณีโลก 
เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนทุกพ้ืนที่ สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือ
แพทย์ที่ทันสมัยให้โรงพยาบาลทุกระดับ สร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างหลากหลายด้วยระบบดิจิทัลเทคโนโลยี 
สนับสนุนให้ด าเนินโครงการก่อสร้างสตูล-เปอร์ลิส อันดามันเกตเวย์ และอีกหลายโครงการ 

ขณะที่  นายนาวี  พรหมทรัพย์  ผู้ สมัครนายก อบจ.สตูล   เบอร์  3 มีสโลแกนว่า “รักชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์” โดยมุ่งเน้น “การเมือง ต้องไม่ซื้อเสียง เบื่อคนเก่า เลือกนาวี” พร้อมน านโยบาย “พัฒนาคน สร้างงาน 
เพ่ิมรายได้ กระจายงบประมาณ อบจ.ลงพ้ืนที่ สร้างความเป็นธรรม ไม่โกง ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาสตูล” 

ด้าน นายซอลีฮีน อิสมาแอล ผู้สมัคร เบอร์ 4 มีสโลแกนว่า เชื่อมนโยบายจากส่วนกลาง ท างานร่วมกับการ
พัฒนาจังหวัด ประสานงานกับทุกท้องถิ่น ด้วยทุกนโยบายที่ท าได้จริงของพรรคเพ่ือไทย และหัวใจคือประชาชน เมือง
ร้อยสถานศึกษา เมืองพันจุดกระจายสินค้า เมืองหมื่นโรงแรม เมืองแสนเศรษฐี เมืองล้านปีแหล่งท่องเที่ยว และให้โอกาส 
“เพ่ือไทยอนาคตสตูลท างาน เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ให้พี่น้องสตูลทุกคน” 

สนามเลือกตั้งท้องถิ่นเมืองพระสมุทรเทวาสตูลนี้ ไม่ธรรมดาจริง ๆ เพราะผู้สมัครนายก อบจ. ทั้ง 4 คน ล้วนมี
นโยบายเด่น ๆ กันทั้งนั้น แถมยังมีประสบการณ์ในสนามการเมืองมาก็ไม่น้อย 20 ธันวาคม นี้ จะได้รู้ว่าใครจะได้นั่งเก้าอ้ี
ตัวนี้ อยู่ที่ชาวบ้านจะเลือกใคร. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/812660 
  

https://www.dailynews.co.th/regional/812660
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จันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10.41 น. 
เปิดศึกเลือกตั้งนายก อบจ.นนทบุรี สุดเดือด!! 'ไพบูลย์-ฉลอง-พ.ต.อ.ธงชัย-พิมพร'..สู้เต็มร้อย 
จังหวัดนนทบุรี มีผู้สมัครนายก อบจ. ให้เลือกถึง 4 คน ซึ่งแต่ละคนถือเป็นผู้มากความสามารถและประสบการณ์ที่ดี
มาโดยตลอด 
 

 
 

ตามที่ กกต. ได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.จ. และนายก อบจ.ทั่วประเทศ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 
08.00–17.00 น. ส าหรับจังหวัดนนทบุรี ซึ่งขณะนี้คึกคักเป็นพิเศษ โดยมีผู้สมัครนายก อบจ. ให้เลือกถึง 4 คน คือ นาย
ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ จากคณะก้าวหน้า เบอร์ 1 นายฉลอง เรี่ยวแรง จากกลุ่มพลังนนท์ เบอร์ 2 และ พ.ต.อ.ธงชัย เย็น
ประเสริฐ จากกลุ่มผึ้งหลวง เบอร์ 3  และ นางพิมพร ชูรอด ผู้สมัครอิสระ ผู้ก่อตั้งสมาคมรวมปัญญาคนพิการ  เบอร์ 4 
ซ่ึงแต่ละคนถือเป็นผูม้ากความสามารถและประสบการณ์ท่ีดีมาโดยตลอด 

เริ่มกันที่  นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ จากคณะก้าวหน้า เบอร์ 1  ที่ชูนโยบายว่า ทีมงานเรามองเป้าหมายอยากให้
นนทบุรีเป็นอย่างไร ซึ่งหลายคนทราบดีว่า มีปัญหาการจราจร น้ าท่วม ดังนั้น เราจึงมี 3 จริง ลงพื้นที่จริง พบคนจริง ใน
สถานการณ์จริง ส่วนการท านโยบายมาจาก 5 ปัญหา คือ 1.คมนาคม 2.เศรษฐกิจ 3.สังคมสูงวัย 4.การศึกษา และ 5.
เรื่องขยะ ส่วนนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องท า ขอย้ าว่า ทุกนโยบายเราเริ่มได้ทันที และท าอย่างคู่ขนาน แต่เราอยากท ารัฐ
โปร่งใส เป็นอันดับแรก ส่วนเรื่องความปลอดภัย มองว่าอยู่ในเรื่องคุณภาพชีวิต โดยจากที่ตนเจอปัญหาคือป้ายหาเสียงถูก
ท าลาย แต่ไม่มีกล้องวงจรปิด ดังนั้น กล้องวงจรปิดควรมีทั่วถึง ซึ่งจะช่วยป้องกันขโมย 

นายไพบูลย์ ยังกล่าวว่า เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลายเรื่องอดีตนายกท าไว้ดีแต่เมื่อเรามองปัญหาก็ต้องน ามา
สร้างรายได้ โดยเราตั้งใจส่งเสริมอีโค่สปอร์ตปาร์คที่เกาะเกร็ด พร้อมคาดหวังว่าต่อไปคนนนทบุรี จะมีแอพในสมาร์ท
โฟนและบัตรใบเดียวก็อยู่นนทบุรีได้แล้ว นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า ปัญหาการจราจร น้ าท่วม เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง 
แต่เราสามารถแก้ได้เพราะมีงานวิจัยบอกว่าสร้างถนนเพ่ิมไม่ได้แก้ แต่สิ่งเดียวที่จะแก้ได้ คือ ให้ประชาชนมาใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะ ส่วนเรื่องการเมือง และคนรุ่นใหม่มองว่าคนรุ่นเก่าต้องเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามา พร้อมเน้นย้ าว่า 
ไม่มีการซื้อขายเสียงกันแน่นอน 

นายฉลอง เรี่ยวแรง จากกลุ่มพลังนนท์ เบอร์ 2 เปิดเผยว่า วิถีชีวิตคนนนทบุรี มีปัญหาเรื่องโรงพยาบาลมากว่า 
20 ปี ตนจึงผลักดันเป็นนโยบายหลัก เพราะท่ีผ่านมาคนต้องรับคิวตั้งแต่ตี 4 ส่วนนโยบายที่ 2 คือ โรงเรียนกีฬา 3.เรียน 
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3 ภาษา 4.เทคโนโลยี พร้อมย้ าว่า นโยบายเร่งด่วนก็คือ สร้างโรงพยาบาลนนทบุรี เรื่องความปลอดภัยเห็นว่ากล้องวงจร
ปิดคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยจากที่ตนเคยเป็น ส.ส.ก็เคยด าเนินโครงการมาแล้ว ดังนั้น จากนี้ต้องติด
ให้ทั่วถึง ส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจ มองว่าเมื่อก่อนนนทบุรี ไม่มีการแข่งขันแต่ปัจจุบันมีการแข่งขัน ดังนั้น ควรพัฒนา
เปิดพื้นท่ีขายฟรีเป็นถนนวัฒนธรรม 

นายฉลองกล่าวอีกว่า ยังเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ซื้อเสียงไม่ได้ โดยตนเชื่อว่าไม่มีเพราะต้องดูที่ผลงานและ
ต้องดูว่านโยบายใครจะโดนใจประชาชน 

พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ จากกลุ่มผึ้งหลวง เบอร์ 3  กล่าวว่า นโยบายของเราจะเร่งเรื่องการศึกษา และ
พัฒนาศักยภาพบุคคลเป็นอันดับแรก เพราะไม่ว่าคนรวยหรือจนก็จะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค นอกจากนี้ ยัง
เล็งเห็นว่าบ่อขยะควรปรับให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ส่วนนโยบายเร่งด่วนต้องพัฒนาการศึกษา ทั้งภาษา และเทคโนโลยี พร้อม
ให้มีศูนย์ Co-Working Space ส่วนการแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัย ตนเห็นด้วยเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิด แต่ทุกคน
ก็ต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตา ส่วนเรื่องปากท้องจะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรนั้น มองว่า เราต้องใช้สื่อดิจิทัลเข้ามาช่วย
การค้าขาย เพราะปัจจุบันมีการซื้อขายกันในโซเชียลเป็นจ านวนมาก ดังนั้น จะส่งเสริมจัดอบรมให้ผู้ประกอบการ ส่วน
ปัญหาการจราจร ยอมรับว่าเป็นปัญหาโลกแตก แต่หลายประเทศก็กล้าที่จะแก้ อย่างหลายประเทศ แบ่งใช้วันคู่วันคี่ แต่
เบื้องต้น ตนเห็นด้วยให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ส่วนการดึงคนรุ่นใหม่ให้ออกมาใช้สิทธินั้น ตนก็เห็นว่า ต้องพัฒนา
การศึกษา โดยอยากให้ลูกหลานมองไปข้างหน้า พร้อมเชื่อมั่นว่าคนนนทบุรีใช้เงินซื้อไม่ได้ และอยากเห็นการเมืองก้าว
ไปข้างหน้าเพราะระบอบประชาธิปไตยจะได้สมบูรณ์ 

ในการเลือกตั้งนายก อบจ. ของจังหวัดนนทบุรี ครั้งนี้มีการแข่งขันกันดุเดือด ระหว่างกลุ่มพลังนนท์กับกลุ่มผึ้ง
หลวง โดยมีกลุ่มก้าวหน้าจ้องคอยจะเสียบ อย่าลืมวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ไปลงคะแนน
เลือกตั้งคนดีมาเป็นนายก อบจ. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/regional/812670 
  

https://www.dailynews.co.th/regional/812670
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14 ธันวาคม 2563 - 12:08 น. 
ฟันธง อบจ. ส่องอีสานเหนือ 'พท.' น าก้าวหน้า 
 

 
 
ส่องซอด 13 จังหวัดอีสานเหนือ สังเวียนนายก อบจ. "ค่ายเพ่ือไทย" เหนือกว่า "ค่ายธนาธร"   

โค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ.ทั่วประเทศ ปี 2563 เชื่อว่า จะมีความคึกคักมากกว่าทุกครั้ง 
เพราะพรรคเพ่ือไทย และคณะก้าวหน้า ได้เปิดหน้าหาเสียงกันเต็มที่ มินับพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคที่แอบสนับสนุน
ผู้สมัครบางกลุ่มอยู่ เริ่มจากส่องซอด 13 จงัหวัดอีสานเหนือ ที่มีผู้สมัครหน้าใหม่ในสีเสื้อคณะก้าวหน้าลงสนาม พร้อมท้า
ชนแชมป์เก่าสายเพ่ือไทย หรือสายลูกผสม ว่ากันตามตรง ภาพรวมสายอีสานเหนือ กระแสคิดฮอดทักษิณยังขายได้ แต่
ที่มาแรงคือ กระแสเปลี่ยนแบบธนาธร  
กาฬสินธุ์ : เพื่อไทย 

สนามเมืองน้ าด า เบอร์ 2 “ไข่มุก” เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล พรรคเพ่ือไทย ลูกสาว ยงยุทธ หล่อตระกูล อดีต
นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ที่มีตระกูลการเมือง “บุญเรือง” , “ศรีธเรศ” , “ไชยศิวามงคล” และ “ศิริกุล” สนับสนุน จะเบียด
เอาชนะเบอร์ 1 “เสี่ยโด่ง” ชานุวัฒน์ วรามิตร กลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้ เสี่ยโด่ง ลูกชายสมบัติ วรามิตร อดีต ส.ว.
กาฬสินธุ์ และชะม้อย วรามิตร อดีตนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ก็มีแรงหนุนจากค่ายสีน้ าเงิน 
ขอนแก่น : แชมป์เก่า 

เบอร์ 6 พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ อดีตนายก อบจ.ขอนแก่น 4 สมัย และรู้จักมักคุ้นกับนักการเมืองหลายพรรค 
คงได้รับชัยชนะอีกสมัย แม้เบอร์ 4 อัษฏางค์ แสวงการ กลุ่มมหานครขอนแก่น อดีต ส.ว.ขอนแก่น จะพยายามสู้ 
นครพนม : ฝุ่นตลบ 

สนามนครพนมปีนี้ สุดสูสี ยากที่จะฟันธงว่าใครชนะ เพราะผู้สมัครนายก อบจ.แต่ละรายนั้น มีกองหนุนที่ทรง
พลัง เบอร์ 3 สมชอบ นิติพจน์ อดีตนายก อบจ.นครพนม 2 สมัย นักการเมืองท้องถิ่นสาย “บ้านริมน้ า” ที่ตัดสินใจ
วินาทีสุดท้ายสวมเสื้อเพ่ือไทย ยังได้ลุ้น เบอร์ 2 “ขวัญ” ศุภพานี โพธิ์สุ ทีมรวมใจนครพนม ลูกสาวคนโตของ “ครูแก้ว” 
ศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย และรองประธานสภาฯ มี 2 อดีต ส.ส.นครพนม เป็นพ่ีเลี้ยง ตามมาด้วย
ตระกูล “ศรีวรขาน” ก็มีสิทธิ์เป็นนายก อบจ.หญิงคนแรกของนครพนม ส่วนเบอร์ 1 ณพจน์สกร ทรัพยสิทธิ์ น้องชาย 
อรรถสิทธิ์ คันคาย ทรัพยสิทธิ อดีต ส.ส.นครพนม ในสีเสื้อคณะก้าวหน้า ดูไม่ธรรมดาเหมือนกัน 
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บึงกาฬ : วังพญานาค  
เบอร์ 4 นิพนธ์ คนขยัน อดีตนายก อบจ.บึงกาฬ สังกัดกลุ่มเพ่ือไทบึงกาฬ สายตรงกลุ่มวังพญานาค ยังมีเครือข่าย
หนาแน่น ส าหรับเบอร์ 3 แว่นฟ้า ทองศรี ภรรยา ทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย กลุ่มนครนาคา มีคะแนนอยู่ในมือแต่
ไม่มากพอที่จะชนะ ที่จะตัดแต้มกันเองคือ เบอร์ 1 อภิเดช รักษาโสม พรรคเพื่อไทย ลูกเขย เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ ส.ส.
บึงกาฬ กับเบอร์ 2  ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น คณะก้าวหน้า  
มหาสารคาม : เพื่อไทยสมหวัง 

ส่งภรรยา และลูกชาย ลงชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.มหาสารคาม มาสองครั้ง ก็ไม่ประสบความส าเร็จ คราวนี้ เบอร์ 4 
ศรีเมือง เจริญศิริ อดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการ และอดีต ส.ว.มหาสารคาม ได้ตระกูลการเมืองสายเพ่ือไทย มหาสารคาม 
หนุนเต็มที่ เบอร์ 2 คมคาย อุดรพิมพ์ อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม และเบอร์ 1 ทองหล่อ พลโคตร ทีมมหาสารคาม
พัฒนา ลุ้นยาก 
มุกดาหาร : บ้านใหญ่ยังอยู่ 

เบอร์ 4  วิริยะ ทองผา อดีต ส.ว.มุกดาหาร และอดีตนายก อบจ.มุกดาหาร อาจเหนื่อยกว่าทุกครั้ง แต่ “บ้าน
ใหญ่เมืองมุก” ยังมีฐานเสียงแน่น ผู้ท้าชิงเบอร์ 1 “ทนายเล็ก” สุพจน์ สุอริยพงษ์ อดีตรองนายก อบจ.มุกดาหาร ก็เป็น
คนที่เคยท างานกับ “บ้านใหญ่เมืองมุก” สวมเสื้อก้าวหน้า จึงมีลุ้น แต่คงตัดแต้มกับเบอร์ 2 พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดา
ธนพงศ์ อดีต ส.ว.มุกดาหาร ได้แรงหนุนจากทีมเพ่ือไทย มุกดาหาร 
ร้อยเอ็ด : เพื่อไทยเหนื่อย 

เบอร์ 3 มังกร ยนต์ตระกูล อดีตนายก อบจ.ร้อยเอ็ด 2 สมัย กลุ่มเพ่ือไทยร้อยเอ็ด ทายาทดีลเลอร์รถยนต์ราย
ใหญ่ในภาคอีสาน และเขยตระกูลการเมือง “ไวนิยมพงศ์” เป็นต่อเล็กน้อย คู่แข่งเบอร์ 1 เอกภาพ พลซื่อ อดีต ส.ส.
ร้อยเอ็ด เที่ยวนี้จับมือตระกูล “จุรีมาศ” แถมได้เบอร์ 2 สถาพร ว่องสัธนพงษ์ อดีต ส.อบจ.ร้อยเอ็ด และเครือญาติ สา
นิต ว่องสัธนพงษ์ อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด สายเอกภาพ มาช่วยตัดแต้มเพ่ือไทย 
เลย : ทิมสุวรรณ 

เบอร์ 4 ธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ อดีตนายก อบจ.เลย 4 สมัย บิดาธนยศ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย พรรคภูมิใจไทย ใน
นามกลุ่มพัฒนา ได้แรงหนุนจากตระกูล “ทิมสุวรรณ” , “สังขทรัพย์” และ “เร่งสมบูรณ์สุข” ลอยล าอีกสมัย 
สกลนคร : งูกินหาง 

สนามสกลนคร คณะก้าวหน้าของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มีความหวังที่จะเอาชนะแชมป์เก่าได้ เพราะผู้ สมัครของ
ตัวเอง หน่วยก้านดี มีทุนหนา เบอร์ 1 “นายกต่าง” ชัยมงคล ไชยรบ อดีตนายก อบจ.สกลนคร 3 สมัย ทีมคิดต่างสร้าง
เมือง ยังเป็นต่อเล็กน้อย ส่วนเบอร์ 3 “เสี่ยหนุ่ม” ณรงเดช อุฬารกุล ลูกชาย เฉลิมชัย อุฬารกุล อดีต ส.ส.สกลนคร สวม
เสื้อก้าวหน้า มีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกัน แต่เบอร์ 2 ชูพงษ์ ค าจวง กลุ่มสกลนครเพื่อไทย ก็มีฐานเสียงใกล้เคียงกัน 
หนองคาย : เพื่อไทย 

สนามชายฝั่งโขง หนนี้น่าจะเปลี่ยน เมื่อพรรคเพ่ือไทย ส่งเบอร์ 2 “เสี่ยอัพ” ธนพล ไลละวิทย์มงคล นักธุรกิจ
ขนส่ ง สิ น ค้ า ไทย - ล า ว และมี  “ พ่ อบั ก เ สื อ ”  ป ร ะสิ ท ธิ์  จั นท าทอง  อดี ต  ส . ส . หนองคาย  สนั บ สนุ น 
ส่วนเบอร์ 1 ยุทธนา ศรีตะบุตร อดีตนายก อบจ.หนองคาย 3 สมัย กลุ่มรักหนองคาย ได้ตระกูลการเมือง “อินทร์รอด” 
หนุน ยังต้องลุ้นถึงคืนสุดท้ายของการหาเสียง 
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หนองบัวล าภู : เพื่อไทยลุ้น 
ตระกูล “หัตถสงเคราะห์” แห่งหนองบัวล าภู ส่งเบอร์ 6 วิชัย สามิตร อดีต ส.ส.หนองบัวล าภู พรรคเพ่ือไทย 

เ ป็ น ต่ อ เ บอร์  3 วุฒิ พ งษ์  ศิ ริ ส ถิ ต ย์  อดี ต ผู้ ส มั ค ร  ส . ส . พ ร รคภู มิ ใ จ ไท ย  ใ นน ามกลุ่ ม รั ก ษ์ หน อ ง บั ว  
โอกาสแพ้-ชนะของเพ่ือไทย กับค่ายสีน้ าเงินเท่าๆกัน 
อุดรธานี : เพื่อไทยย้ิม 

แม้จะมีกระแส “เปลี่ยน” ในอุดรธานี แต่ส าหรับเลือกตั้งนายก อบจ.หนนี้ เบอร์ 3 วิเชียร ขาวข า อดีต ส.ส.
อุดรธานี และอดีตนายก อบจ.อุดรธานี พรรคเพ่ือไทย ยังมีแต้มต่อเยอะ เบอร์ 2 ฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ อดีตเกษตร
จังหวัดอุดรธานี คณะก้าวหน้า คงต้องรอไปสมัยหน้า ถ้ายังคิดสู้ต่อ 
อ านาจเจริญ : สาขาบ้านใหญ่อีสานใต้ 

สมรภูมิ อบจ.อ านาจเจริญ กลายเป็นศึก 2 ขั้วในฟากเดียวกัน เบอร์ 3  วันเพ็ญ ตั้งสกุล อดีตผู้สมัคร ส.ส.
อ านาจเจริญ พรรคภูมิ ใจไทย ในนามกลุ่ มภูมิ ใจไทอ านาจเจริญ หาเสียงมาแรมปี  เที่ ยวนี้ ไม่พลาดแน่  
คู่แข่งเบอร์ 1 จันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี อดีตผู้สมัคร ส.ส.อ านาจเจริญ พรรคพลังประชารัฐ สังกัดกลุ่มพลังอ านาจเจริญ 
ได้แรงหนุนจากตระกูล “บัวบุตร” และ “จันทวารา” ได้แค่ลุ้น 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/451712 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/451712
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วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 13:00 น. 
รายงาน : การเมือง ท้องถิ่น บทบาท  
‘คณะก้าวหน้า’ ทางเลือก การเมือง 
 

 
 

แม้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะมีความเชื่อมั่นว่า คณะก้าวหน้าจะได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.ครบทั้ง 42 
จังหวัดที่ส่งลงสมัคร แต่นักวิชาการที่ติดตามเรื่องนี้ระบุว่า ถ้าได้ 10 จังหวัดก็เก่ง ประหนึ่งว่า น้ าเสียงของนักวิชาการ
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งท างานการเลือกตั้ง “ท้องถิ่น” มาอย่างต่อเนื่องจะลดความเชื่อมั่นต่อคณะก้าวหน้า 

กระนั้น หากใครย้อนกลับไปยังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 เมื่อพรรคอนาคตใหม่เสนอตัวเข้าสู่สนาม
ทางการเมือง บรรดา “เกจิ” ทั้งหลายต่างออกมาคาดหมายตรงกันว่า หากได้รับเลือก 5 คนก็ถือว่าเก่งอย่างยิ่ง นั่นก็คือ 
5 จากทั้งสิ้น 500 แต่แล้วเมื่อผลออกมากลายเป็นว่าพรรคอนาคตใหม่ได้รับเลือกมากกว่า 80 เหนือกว่าพรรค
ประชาธิปัตย์ เหนือกว่าพรรคภูมิใจไทย เหนือกว่าพรรคชาติไทยพัฒนา ก่อสภาพ “ตะลึง ตึง” อย่างถ้วนหน้า 

การคาดหมายว่าคณะก้าวหน้าจะได้รับเลือกจ านวน 10 กว่าคนจากที่ส่งลงสมัคร 42 จังหวัดจึงมิได้เป็นการ
ประเมินต่ า หรือกดมากเกินไป ตรงกันข้าม เป็นการยกย่อง ชมเชย ด้วยซ้ า ลองตรองดูเถิด การเลือกตั้งนายก อบจ.นั้น
หนักหนาสาหัสยิ่งกว่าการเลือกตั้ง ส.ส.หลายเท่า เพราะว่าการเลือกตั้ง ส.ส.ยังเป็นระบบเขต แต่การเลือกนายก อบจ.
เลือกทั้ง “จังหวัด” ทั้งยังเป็นการเลือกตั้งในสภาพที่กฎระเบียบของ กกต.มีลักษณะสกัดขัดขวาง มิได้เปิดกว้างให้กับคน
ห น้ า ใ ห ม่ ท า ง ก า ร เ มื อ ง อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง  แ ม้ ก ร ะ ทั่ ง ก า ร ล ง ค ะ แ น น ใ น วั น ที่  20 ธั น ว า ค ม  ก็ ย อ ก ย้ อ น  
จึงเด่นชัดว่า กระสวนการเลือกตั้งเช่นนี้จะสร้างเงื่อนไขที่ดีให้กับคนเก่าคนเดิมที่ยึดครองพ้ืนที่มากกว่าจะเป็นของคน
หน้าใหม่เพิ่งเสนอตัวเข้ามา ค าถามอยู่ท่ีว่าคณะก้าวหน้าจะได้ถึง 10 คน 10 จังหวัดจริงละหรือ 

ไม่ว่าในที่สุดแล้วคณะก้าวหน้าจะได้รับเลือกหรือไม่ได้รับเลือก ที่ได้รับเลือกเป็นกี่คนกี่จังหวัด แต่ที่แน่ชัดอย่าง
ที่สุดความพยายามของคณะก้าวหน้าก็มิได้สูญเปล่า เพราะ “คณะก้าวหน้า” เท่ากับต่อยอด “พรรคอนาคตใหม่” เป็น
การต่อยอดกระบวนการทางการเมืองที่เน้น “นโยบาย” เน้นว่าจะแก้ปัญหาให้กับพ้ืนที่อย่างไร จะสร้างความร่วมคิด 
ร่วมท ากับประชาชนอย่างไร บนพ้ืนฐานความโปร่งใสในทางการเมืองความโปร่งใสในที่นี้มิได้หมายความว่าจะเปิดทุก
อย่างให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์เท่านั้น หากยังเป็นการเมืองที่มิได้ใช้เงินเพ่ือหว่านซื้อคะแนน 
ไม่ว่าคนของคณะก้าวหน้าจะไป ณ ที่ใด แนวความคิด “ใหม่” ในทางการเมืองอย่างที่พรรคอนาคตใหม่เคยปฏิบัติก็จะ
หว่านลงไปในทางความคิดอย่างกว้างขวาง ตรงนี้ต่างหากคือมิติใหม่ ตรงนี้ต่างหากคือผลงาน 

เหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง 1 สัปดาห์ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม ก็จะเดินทางมาถึง นั่นหมายถึงการตัดสินใจครั้ง
ส าคัญอีกค ารบหนึ่งของสังคมไทย นี่มิได้เป็นการเลือกในแบบ “เดิม” นี่คือการเลือก “ตัวแทน” ในระดับ “จังหวัด” ที่
จะท าให้เห็นความส าคัญของคนซึ่งเป็นคนของประชาชน ที่จะท างานรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่ อย่างไร  นี่คือ
การปะทะระหว่างการเมือง “ใหม่” กับการเมือง “เก่า” ครั้งส าคัญ 3 
อ้างอิง  : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2483972  

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2483972
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/p-3-14-1263.jpg
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14 ธันวาคม 2563 13:01 น.    
ใครจะเข้าวิน โค้งสุดท้ายศึกชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.ตาก 4 ผู้สมัคร ลุ้นถึง “ชิงด า ยึดธงชัย” 
 

 
 

วันนี้สนามเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก-และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.
อบจ.ตาก) ทั้ง 30 เขต ได้มาถึงโค้งสุดท้ายในการหาเสียงแล้ว ก่อนที่จะมีการหย่อนบัตรลงคะแนนในวันอาทิตย์ที่ 20 
ธันวาคม 2563 ซึ่ง จังหวัดตาก หรือเมืองระแหง แผ่นดินสี่มหาราช มี 9 อ าเภอ อ.เมืองตาก-แม่สอด-บ้านตาก-พบพระ-
แม่ระมาด-สามเงา-วังเจ้า-ท่าสองยาง- และ อ.อุ้มผาง เดินทางมาถึงวัน "ชิงธง" 

ซึ่งในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้า 100 เมตรสุดท้าย ได้มีการแข่งขันต่อสู้อย่างดุเดือดเร้าใจ ทุกกลุ่ม ฝ่าย ต่างเอาใจ
ประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนทุกรูปแบบ คอการเมืองรวมทั้งคนเมืองตากได้ติดตาม การหาเสียงแบบใจจดใจจ่อลุ้นระทึก
จนถึงวันหย่อนบัตรลงคะแนน 

นายก.อบจ.ตาก มีผู้สมัครเข้าชิงชัย 4 รายประกอบด้วย 1.นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ “นายกณัฐวุฒิ” อดีต
นายก.อบจ.ตาก หมายเลข 1 กลุ่มพัฒนาตาก 9 อ าเภอ 2.นางศิริกุล อนุตรพงศ์ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(สส.)จังหวัดตาก พรรคไทยรักษาชาติ หมายเลข 2 พรรคเพ่ือไทย-ตากก้าวหน้า ผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงรายเดียว ที่ชู
สโลแกน ให้ผู้หญิงไปท างาน เมืองตาก ต้องการผู้หญิงเป็น นายกอบจ.หญิงคนแรก 3.นายคริษฐ์ ปานเนียม หรือ 
“เหยี่ยว ตากซิตี้” หมายเลข 3 คณะก้าวหน้า และ 4.นายดิฐชัย ฉันติกุล หรือ “รองเส็ง” อดีต รองนายก.อบจ.ตาก 
หมายเลข 4 จาก #กลุ่มก้าวต่อไปเพื่อประชาชน 

ก่อนหน้านี้ในช่วงออกสตาร์การหาเสียงตอนแรกจะเห็นได้ว่า นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ “นายกณัฐวุฒิ” เบอร์ 1 
อดีต นายก.อบจ.ตาก ออกตัวได้รวดเร็วกว่า ผู้สมัครคนอ่ืน จากการเป็นนายกมายาวนานร่วม 8 ปี มีชาวบ้านรู้จัก
มากมาย มีผลงาน และมีทีมงาน กระจาย ทุกพ้ืนที่ ประกอบกับมีลูกชายคนโตเป็น สส.ตาก เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ 
(นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ) และลูกชายคนรองเป็นนายกเทศมนตรีเมืองตาก(นายอนันทชัย ทวีเกื้อกูลกิจ) มีฐานเสียง
หนาแน่นตามพ้ืนที่ต่างๆ 

 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201214/803ffef583f6e2006e7a9accf9e76d84a4cb7788c276dba1ec67e6808bcf3b04.jpg?itok=tcLV5j07
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แต่พอผู้สมัครรายอ่ืนๆ ได้เริ่มเดินลงพ้ืนที่หาเสียง แนะน าตัวเอง ท าให้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
กระแสของคู่แข่งได้เริ่มจี้ติดมาอย่างกระชั้นชิด ทั้งนายคริษฐ์ หรือเหยี่ยว ตากซิตี้ เบอร์ 3 คณะก้าวหน้า ที่ได้รับความ
สนใจจากกลุ่มนักศึกษา นักเรียน กลุ่มวัยรุ่น อายุระหว่าง 18- 25 ปี และวัยเริ่มท างาน วัยที่ก าลังเติบโตในวงการต่างๆ 
ได้ให้ความนิยมชมชอบเป็นจ านวนที่มากขึ้นเรื่อยๆ จากสโลแกนที่บอกว่า เปลี่ยนจังหวัดตาก และนโยบายที่น าเสนอ
ใหม่ๆ ท าให้กระแสเสียงของนายคริษฐ์ ดีวันดีคืน ประกอบกับยังได้กระแสมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ (ชาวปากะญอ-ม้ง –มูเซอ 
ฯลฯ) เนื่องจากคณะก้าวหน้าตาก ได้น าผู้มีชื่อเสียงของกลุ่มคนชาติพันธุ์มาร่วมทีมงานหลายคน 

นอกจากนี้ผู้สมัคร หมายเลข 4. นายดิฐชัย ฉันติกุล หรือรองเส็ง # ก้าวต่อไปเพื่อประชาชน ก็ขยันลงพ้ืนที่อย่าง
หนัก เดินทางวันละหลายร้อยกิโลเมตรต่อวัน เพ่ือขอคะแนนเสียงจากประชาชน ในแต่ละอ าเภอ สู้แบบตาต่อตา ฟันต่อ
ฟัน ประกอบกับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ดิฐชัย หรือเส็ง ได้เดินทางลงพ้ืนที่พบชาวบ้านมาทุกอ าเภอ และก็ได้รับความ
นิยมชมชอบจากกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกัน โดยมีแนวคิดที่จะอาสามาลงสมัคร นายกอบจ.ตาก มาหลายปี ด้วยความตั้งใจที่มี
แนวคิดมายาวนาน ท าให้เรียกคะแนนเห็นใจมาได้อย่างมาก ประกอบกับเคยมีผลงานไม่น้อยสมัยที่ด ารงต าแหน่ง รอง
นายกอบจ.ตาก คุมส านักงานช่างและโยธาธิการ อบจ. ระหว่างปี 2547-2551 ซึ่งในสมัยนั้นมีนายชิงชัย ก่อประภากิจ 
“นายกเคี้ยง” เป็นนายกอบจ.ตาก ท าให้ในช่วงก่อนเข้าโค้งสุดท้าย กระแสหรือคะแนนเสียงของนายดิฐชัย เบอร์ 4 ตีต้ืน
มาเคียงๆ นายณัฐวุฒิ เบอร์ 1 และนายคริษฐ์ เบอร์ 3 แบบไม่ทิ้งห่าง 

ซึ่งในช่วงก่อนเข้าโค้งสุดท้ายนั้นต่างฝ่ายต่างเบียดกันชนิดห้ามกระพริบตา แต่อย่าลืมว่าทุกคนก็ประมาทผู้สมัคร
จากพรรคเพ่ือไทย ตากก้าวหน้า นางศิริกุล อนุตรพงศ์ เบอร์ 2 ไม่ได้อย่างเด็ดขาด เพราะล่าสุดขณะนี้จากการที่นางศิริ
กุล ชูความเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ลงสมัคร และให้โอกาสผู้หญิงท างานเป็น นายกอบจ.ตาก คนแรก ท าให้คะแนนนิยม 
คะแนนสงสาร กระแสเสียงได้เริ่มทะยานขึ้นตามมาอย่างไม่ลดละ ด้วยความตั้งใจที่จะเข้ามาท างาน จุดนี้ท าให้ นางศิริ
กุล เบอร์ 2 เรียกคะแนนจากกลุ่มผู้หญิงให้มาช่วยได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ประกอบกับยังได้ทีมงานจากที่เคยช่วยหาเสียงใน
ครั้ง ลง สส.ตาก เขต 3 มาช่วยอีกแรง ควบคู่กับทีมผู้สมัคร ส.อบจ.ตาก ในเขตต่างๆ ที่ นางศิริกุล ส่งผู้สมัครลง ส.อบจ.
ไม่น้อยกว่า 10 คน 10 เขต จุดนี้ก็ช่วยสร้างคะแนนเสียงให้ไม่น้อย 

ส าหรับในส่วนของ ผู้สมัคร ส.อบจ.ของแต่ละกลุ่ม ใน 30 เขต นั้นคาดว่าทุกกลุ่มจะได้ ส.อบจ. เข้าสภา 
กระจายกันไปในแต่ละเขต โดยมาจากกลุ่มพัฒนาตาก 9 อ าเภอ กลุ่ม # ก้าวต่อไปเพ่ือประชาชน คณะก้วหน้า และ
พรรคเพื่อไทย ตากก้าวหน้า ตามล าดับ 

ในช่วงเข้าโค้งสุดท้ายคอการเมือง นักวิเคราะห์นักวิจารณ์การเมือง กองเชียร์ และประชาชน ต่างเริ่ม
วิพากษ์วิจารณ์ ถึงสนาม อบจ.ตาก ในครั้งนี้ ด้วยแนวคิดที่หลากหลายแตกต่าง โดยเฉพาะกองเชียร์ทุกฝ่ายต่างก็มั่นใจ
ว่าคนของตัวเองจะชนะศึกครั้งนี้ ส่วนคอการเมืองและนักวิเคราะห์วิจารณ์ ก็ยังไม่กล้าฟันธง ว่าใครจะเข้าวิน ท าให้
อาจจะต้องรอไปถึงขั้น “ชิงด า” ในช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนเข้าสู่ทางตรง 100 เมตร ที่ต้องเบียดเข้าเส้นชัย เพ่ือยึดธงชัยใน
สนามท้องถิ่นเมืองตาก เข้าไปบริหาร อบจ.ตาก 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/204238 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/204238
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วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 13:02 น. 
เลือกตั้งนายก อบจ.ครั้งประวัติศาสตร์ เขย่าบ้านใหญ่ เพื่อไทยบ้ี นอกไส้ชินวัตร 
 

 
 

เลือกตั้งนายกอบจ.2563 : รวบผู้สมัคร จากทายาทบ้านใหญ่-ตระกูลการเมืองมาตามนัด ลูก-เมีย ส.ส.- รัฐบาล นอ
มิมี และผู้มีคอนเน็กชั่น มากบารมี   

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เข้าสู่ช่วงโค้ง
สุดท้าย-หักศอก ผู้สมัคร-ผู้ช่วยผู้สมัครเปิดหน้า-ซุ่มซ่อน ระดมสรรพก าลัง-วิชาก้นหีบ ห้ าหั่นกันอย่างถึงพริกถึงขิง-ไม่มี
ใครยอมใคร 

ผู้สมัครนายก อบจ. 76 จังหวัด ประลองเพลงดาบ-ชิงชัยสมรภูมิสงครามตัวแทน วางเดิมพันกันด้วย “ศักดิ์ศรี
บ้านใหญ่” เพ่ือรักษาพ้ืนที่-ป้องกันแชมป์ จาก “ผู้ท้าชิง” ไม่ให้ตีป้อมปราการพรรคการเมืองใหญ่ ลาม-ล้มโดมิโนทั้ง
กระดานการเมือง 

บ้านใหญ่เพื่อไทย-เครือข่ายชินวัตรสยายปีก 

เริ่มต้นด้วยภาคเหนือ-จังหวัดเชียกราย “พ้ืนที่สีแดง” ฐานที่มั่นพรรคเพ่ือไทย-นายใหญ่-เจ๊แดง เครือข่าย 
“ตระกูลชินวัตร” ส่ง “บ้านใหญ่เตชะธีราวัฒน์”  น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ หมายเลข 3 ส่งเข้าประกวดในนาม 
“พรรคเพ่ือไทย” โดยมี นายมงคลชัย ดวงแสงทอง หมายเลข 1 และน.ส.อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ หมายเลข 2 
เป็น  “ผู้สมัครอิสระ” เข้าชิงชัย จังหวัดเชียงใหม่ สนามใหญ-่รับประกันความดุเดือดระดับ 5 ดาว เพราะมีผู้สมัครถึง 
5 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร พรรคเพื่อไทย ชิงเดิมพันกันหมดหน้าตัก กับหมายเลข 2 นาย
บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ กลุ่ม “เชียงใหม่คุณธรรม” ที่มีสายเลือดแท้ ๆ หลานสาวเป็น ส.ส.เพื่อไทย หมายเลข 3 นาย
วินิจ จินใจ กลุ่ม “เชียงใหม่ก้าวใหม่” หมายเลข 4 นายบดินทร์ กินาวงค์ กลุ่ม “ประชารัฐเชียงใหม่” และในนามอิสระ 
หมายเลข 5 นายวสันต์ วัชวงษ์ และ หมายเลข 6 นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ 
ขณะที่สนามเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดล าพูน “บ้านใหญ่วงศ์วรรณ” ส่งนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ หมายเลข 1 ในนามพรรค
เพ่ือไทย เข้าประกวด โดยมีผู้สมัครอิสระ หมายเลข 2 พล.ต.ต.กริช กิติลือ และ หมายเลข 3 รศ.ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน 
เป็น “ไม้ประดับ” 
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 จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลข 1 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ “อดีตนายก อบจ.” ถูกท้าทายจาก  หมายเลข 2 นางนันทิ
ยา วงศ์วานิชย์ นายก ส.สตรีแม่ฮ่องสอน และหมายเลข 3 นายอ านาจ แสงสกาย จาก “ชมรมเครือข่ายม้ง” 
จังหวัดล าปาง “บ้านใหญ่โล่ห์สุนทร” จาก “ยานแม่” พรรคเพ่ือไทย ส่ง น.ส.ตวงรัตน์ โล่สุนทร จับตั๋วได้หมายเลข 1 
โดยมีตัวสอดแทรก จากหมายเลข 2 นายประยูร แก้วเดียว กลุ่ม “อนาคตล าปาง” และหมายเลข 4 นายดาชัย เอกปฐพี 
จากกลุ่ม “พลังล าปาง” 
และ “ผู้สมัครอิสระ” หมายเลข 3 นายประสงค์ มิ่งเชื้อ หมายเลข 5 นายศุภภัทร มานะทัศน์ หมายเลข 6 นายจินณ์ ถา
ค าฟู และ หมายเลข 7 นายสุนทร ใจแก้ว 
จังหวัดพะเยา–พลังประชารัฐแพ้ไม่ได้ เพราะ “ผู้กองธรรมนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานยุทธศาสตร์
ภาคเหนือพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ถี่ยิบ โดยมี หมายเลข 3 นายอัครา พรหมเผ่า-น้องธรรมนัส ลงสู้ศึกในนาม 
กลุ่ม “ฮักพะเยา” 
“วัดกระแส” กับ หมายเลข 1 นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย จาก “คณะก้าวหน้า” โดยมีหมายเลข 2 นายณรงค์ นามวงค์ 
และหมายเลข 4 นายสันติชัย ชุ่มมงคล ลงในนามอิสระ 
จังหวัดแพร่-บ้านใหญ่วงศ์วรรณ ยังส่ง หมายเลข 1 นายอนวุัธ วงศ์วรรณ ในนามกลุ่ม “ฮักเมืองแป”้ และมี หมายเลข 2 
นายประสงค์ ชุ่มเชย จากกลุ่ม “คนฮักเมืองแป้” และหมายเลข 3 นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ “คณะก้าวหน้า” ร่วมชิงชัย 
จังหวัดน่าน หมายเลข 1 นายพิชิต โมกศรี อิสระ หมายเลข 2 นายโสภณ ศรีมาเหล็ก อิสระ หมายเลข 3 นายนพรัตน์ 
ถาวงศ์ อดีต ประธานสภา อบจ.น่าน หมายเลข 4 นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ “อดีต ส.ว.น่าน” และ หมายเลข 5 นาย
ธนโชติ ยังขนุนพงศ์ ลงในนามอิสระ 

ตระกูลดัง ภัทรประสิทธิ์-รัตนากร มาตามนัด 

จังหวัดพิจิตร-บ้านใหญ่ภัทรประสิทธิ์-ตระกูลการเมืองชาละวัน ส่ง พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ หมายเลข 1 ในนาม 
“พัฒนาจังหวัดพิจิตร” โดยมีหมายเลข 2 นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ จากกลุ่ม “เรารักพิจิตร” 
หมายเลข 3 นายวิเชียร เธียรชัยพงษ์ กลุ่ม “ศิษย์หลวงพ่อเพชร” หมายเลข 4 นายมาโนชย์ วัฒนประสิทธิ์ จาก “คณะ
ก้าวหน้า” และ หมายเลข 5 นางพัฒนียา มูละ ลงในนามอิสระ 
จังหวัดพิษณุโลก หมายเลข 3 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ อดีตนายกอบจ. “พลังพิษณุโลก” ลงป้องกันแชมป์ โดยมี 
หมายเลข 2 นายณชพล พลอาสา จาก “คณะก้าวหน้า” และผู้สมัครอิสระ หมายเลข 1 นายรัตนะ กาญจนรัตน์ 
หมายเลข 4 นายเติมสิน แจ้งมีสุข ขอ “ล้มแชมป์” 
จังหวัดสุโขทัย “ชิงด า” 2 หมายเลข หมายเลข 1 นายมนู พุกประเสริฐ ในนามอิสระ และ หมายเลข 2 นายวิรัตน์ 
วิริยะ อดีต ส.อบจ.เขต 1 
จังหวัดเพชรบูรณ์ หมายเลข 1 นายอัครเดช ทองใจสด  อิสระ หมายเลข 2 นายสมพร ค าเนียม อิสระ หมายเลข 3 นาง
อัษมา ราชสาร์ณ อิสระ และหมายเลข 4 นายสิทธิชัย ต๊ะอาจ จาก “คณะก้าวหน้า” 
จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลข 1 นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา อิสระ หมายเลข 2 นายโปรย สมบัติ อิสระ หมายเลข 3 นาย
เอกาพัทธ์ พุฒโต อิสระ และ หมายเลข 4 นายปัณณวัฒน์ นาคมูล “คณะก้าวหน้า” 
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จังหวัดตาก เป็นอีกพ้ืนที่ที่แข่งกันสนุก เพราะมีแชมป์เก่า-มือรองบ่อน และม้ามืด-ตัวสอดแทรกลง “วัดพลัง” หมายเลข 
1 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ “อดีตนายก อบจ.” 
หมายเลข 2 นางศิริกุล อนุตรพงษ์ จากกลุ่ม “พัฒนาตาก” หมายเลข 3 นายคริษฐ์ ปานเนียม “คณะก้าวหน้า” และ
หมายเลข 4 นายดิฐชัย ฉันติกุล  “อดีตรองนายก อบจ.” 
จังหวัดก าแพงเพชร “บ้านใหญ่รัตนากร-ตระกูลการเมือง” หมายเลข 1 นายสุนทร รัตนากร อดีตนายกอบจ.-
น้องชาย “วราเทพ รัตนากร” ในนาม “กลุ่มหมอทร” โดยมีหมายเลข 2 นายปฐมภพ ปราการชัยนาคร ในนาม
อิสระ และหมายเลข 3 นายอภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ “คณะก้าวหน้า” ขออาสา “ล้มช้าง” 

บ้านใหญ่อัศวเหม-สมุทรปราการ แพ้ไม่ได้ 

ต่อกันด้วยภาคกลาง-จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลข 1 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล “อดีตนายก อบจ.” 
หมายเลข 2 นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา จาก “คณะก้าวหน้า” และหมายเลข 3 ดร.นพดล อมรเวช สู้ในนามอิสระ 
จังหวัดสมุทรปราการ แข่ดุเดือดตั้งแต่โค้งแรก เพราะศักดิ์ศรี “บ้านใหญ่อัศวเหม” ค้ าคอ ส่งไพ่เด็ด  หมายเลข 1 
น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย “สมุทรปราการก้าวหน้า” ศึกนี้ “เสี่ยเอ๋” ทุ่มหมดหน้าตัก-ต้องชนะเท่านั้น “แพ้ไม้ได้” 
โดยมีผู้วัดบารมี หมายเลข 2 นายรัชชานนท์ ทองอร่าม ในนามอิสระ หมายเลข 3 นายน าพล คารมปราชญ์ ในนาม
อิสระ หมายเลข 4 นายอ านวย รัศมิทัต “อดีตนายก อบจ.”  และหมายเลข 5 นายธัชชัย เมตโต ท้าล้มบ้านใหญ่ จาก 
“คณะก้าวหน้า” 
จังหวัดลพบุรี หมายเลข 1 น.ส.ศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัยอิสระ หมายเลข 2 นายฤทธ์ พัวพันธ์ “คณะก้าวหน้า” หมายเลข 3 
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช “อดีตนายก อบจ.” หมายเลข 4 นายสรรเสริญ ประเสริฐสุข อิสระ และหมายเลข 5 พล.อ.
ศุภวุฒิ อุตมะ ในนาม “รวมพลังพัฒนาลพบุรี” 
จังหวัดสิงห์บุรี หมายเลข 1 นายอุดม จ าปาสัก ในนามอิสระ หมายเลข 2 นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร “อดีตนายก อบจ.” 
หมายเลข 3 นายสุรชัย บุญลือ “คณะก้าวหน้า” และ หมายเลข 4 นายสุรสาล ผาสุข อดีต ส.ส.สิงห์บุรี พรรคเพ่ือไทย 

“นาคาศัย” บ้านใหญ่ชัยนาท นอนมา 

จังหวัดชัยนาท-ขาใหญ่นาคาศัย หมายเลข 1 นายอนุสรณ์ นาคาศัย ออดีตนายก อบจ.-น้องชาย “อนุชา นา
คาศัย” เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ-รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี “นอนมา” โดยมี หมายเลข 2 นายสุ
รพงษ์ สะอาด อิสระ 
จังหวัดอ่างทอง หมายเลข 1 นายสุรเชษ นิ่มกุล จาก “กลุ่มรักบ้านเกิด” ที่จะ “วัดดวง” กับ หมายเลข 2 นายโยธิน 
เปาอินทร์ จาก “คณะก้าวหน้า” 
จังหวัดสระบุรี-บี้กันสนุก เพราะมีผู้ “ชิงถ้วย” นายกอบจ. ถึง 8 คน ได้แก่ หมายเลข 1 น.ส.ปานิฐาณันท์ เทียม
ประเสริฐ ในนามอิสระ หมายเลข 2 น.ส.รมณีย์วรรณ โรจนดุล ในนามอิสระ หมายเลข 3 น.ส.มยุรี ตันฑ์พรชัย ในนาม
อิสระ 
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หมายเลข 4 นายวิทูลย์ แก้วสุวรรณ “คณะก้าวหน้า” หมายเลข 5 นายสัญญา บุญ-หลง “อดีตนายก อบจ.” หมายเลข 
6 นายจักรลภ ตันฑ์พรชัย ในนามอิสระ หมายเลข 7 พ.ต.ท.ชาติชาย เจริญลาภ ในนามอิสระ และ หมายเลข 8 น.ส.ปว
รีวรรณ นันทปัญญา ในนามอิสระ 

บ้านใหญ่คุณปลื้ม “เต็งจ๋า” 

จังหวัดชลบุรี-ช้างชนช้าง ที่มี “บ้านใหญ่คุณปลื้ม” หมายเลข 1 นายวิทยา คุณปลื้ม อดีตนายกอบจ. – จาก
กลุ่ม “เรารักชลบุรี” เป็น “เต็งจ๋า” เพราะ “สุชาติ ชมกลิ่น” คลื่นลูกที่สามแห่งชลบุรี “ยอมถอย” ไม่ส่งคนหักอ
เก้าอ้ีนายกอบจ. 
โดยมี หมายเลข 2 น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง  คณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี หมายเลข 3 นายสรายุทธ วงษ์แสง
ทอง  “หัวหน้ากลุ่มชลบุรีก้าวหน้า” และ หมายเลข 4 นายสภา พละวารี  ในนามอิสระ เป็นตัว “สร้างสีสัน” 
จังหวัดสมุทรสาคร หมายเลข 1 นายเชาวรินทร์ ชาญสายชล พรรคเพ่ือไทย ส่งเข้าประกวด หมายเลข 2 นายไพศาล 
ส าราญทรัพย์ “ทีมรักษ์สาคร” หมายเลข 3 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ แชมป์เก่าลงสู้ในนาม “ทีมคนท างาน” 
หมายเลข 4 นายอวยชัย จาตุรพันธ์  “คณะก้าวหน้า” หมายเลข 5 นายสนธิญา สวัสดี “ประชารัฐสมุทรสาคร” และ
หมายเลข 6 นายวรพงษ์ ชอบชื่น ในนามอิสระ 
จังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลข 1 น.ส.สุกานดา ปานะสุทธะ “ร่วมรัฐพัฒนา” หมายเลข 2 นายประเสริฐศักดิ์ เติมธ
นะศักดิ์  “ร่วมใจพัฒนา” หมายเลข 3 นายพิสิฐ เสือสมิง “รักถ่ินเกิด” 
หมายเลข 4 นายอานุภาพ ลิขิตอ านวยชัย “คณะก้าวหน้า” หมายเลข 5 น.ส.สุนิสา ตันประเสริฐ  “ฅนท างาน” 
หมายเลข 6 นายธนวุฒิ โมทย์วารีศรี “เพ่ือไทยเพ่ือคนสมุทรสงคราม” 
จังหวัดปราจีนบุรี “ตระกูลวิลาวัลย์” เข็น “รุ่นเก๋า” หมายเลข 3 นายสุนทร วิลาวัลย์-บิดา “กนกวรรณ วิลา
วัลย์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ค่ายภูมิใจไทย ลงในนามอิสระ 
โดยมี หมายเลข 1 นางกฤษณ์กมล แพงศรี “คณะก้าวหน้า” หมายเลข 2 นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ พรรคเพ่ือไทย 
และหมายเลข 4 นายอิสสรา วนิชชากร ลงอิสระ 

เทียนทอง “นอนมา” 

จังหวัดสระแก้ว-บ้านใหญ่เทียนทอง ส่ง หมายเลข 3 นางขวัญเรือน เทียนทอง น้องสะใภ้  “เสนาะ เทียน
ทอง” และ “มารดา” ฐานิสร์-ตรีนุช เทียนทอง “นอนมา”   
ขณะที่ หมายเลข 1 นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ อิสระ หมายเลข 2 นายสมาน บูชารัตนชัย ลงในนามอิสระ-ตัวประกอบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา แข่งกัน 2 เบอร์ หมายเลข 1 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นาม “แปดริ้วโฉมใหม่” และ หมายเลข 2 
จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ กลุ่ม “ฉะเชิงเทราก้าวไกล” ล่าสุด “ขาใหญ่ฉายแสง” ลงไป “ถือหาง” 
จังหวัดจันทบุรี หมายเลข 1 นายธนภณ กิจกาญจน์  “อดีตนายก อบจ.” หมายเลข 2 นางลัดดา จตุอุทัยศรี จากกลุ่ม 
“อนาคตจันท์”  และหมายเลข 3 นายมานะ ชนะสิทธิ์ ในนาม “สุยจันท์” 
จังหวัดอุทัยธานี หมายเลข 1 นายเผด็จ นุ้ยปรี อดีตนายก อบจ. “ปิดประตูแพ้” เพราะมีผู้สมัครเพียงคนเดียว  
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ปทุม-นนท์ วัดเรทติ้งพรรคใหญ่ 

จังหวัดปทุมธานี – อีกพ้ืนที่สีแดง หมายเลข 1 นายชาญ พวงเพ็ชร์ อดีตนายก อบจ.  “วัดใจ” กับ หมายเลข 2 พล.ต.ท.
ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง จาก “คนรักปทุม” ที่มีพรรคเพื่อไทย “หนุนหลัง” 
จังหวัดนนทบุรี – หมายเลข 1 นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ จาก “คณะก้าวหน้า” ขอ “วัดบารมี” กับ หมายเลข 2 “ฉลอง 
เรี่ยวแรง” แห่ง “พลังนนท”์ ที่มีพรรคพลังประชารัฐเป็น “ยานแม”่ 
โดยมี หมายเลข 3 พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ กลุ่ม “ผึ้งหลวง” และ หมายเลข 4 นางพิมพร ชูรอด ลงในนาม อิสระ 
จังหวัดตราด หมายเลข 1 นายสามารถ พงษ์วัน ลงอิสระ หมายเลข 2 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ “อดีตนายก อบจ.”
หมายเลข 3 นายประทีป เลขาพันธ์ จากกลุ่ม “ตราดบ้านเรา” หมายเลข 4 นายสังคม นิลฉวี และ หมายเลข 5 ดร.
บรรจง กาญจนานิล ลงในนามอิสระ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมายเลข 1 นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ ในนาม “ประจวบโมเดล” งัดกับ หมายเลข 2 นายวิชิต 
ปลั่งศรีสกุล พรรคเพ่ือไทย 

“รุมกินโต๊ะ” บ้านใหญ่สะสมทรัพย์ 

จังหวัดนครปฐม หมายเลข 2 นายจิระวัฒน์ สะสมทรัพย์ กลุ่มชาวบ้าน-บ้านใหญ่สะสมทรัพย์ถูก “รุมกินโต๊ะ” ทั้ง 
หมาย เลข 1 นายชัชวาล จันทะสาร   คณะก้ าวหน้ า  หมาย เลข 3 นายกองโทพเยา ว์  เนี ยะแก้ ว  
พลังแผ่นดิน และ หมายเลข 4 นายวินัย วิจิตรโสภณ พรรคเพื่อไทย 
จังหวัดนครสวรรค์ หมายเลข 1 นายศรัญ ฤกษ์รัตการ พรรคก้าวไกล “ตัดแต้ม” หมายเลข 2 น.ส.สิริลักษณ์ บัณฑิตศิ
ละศักดิ์ พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 3 พล.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นครสวรรค์บ้านเรา 
จังหวัดราชบุรี-บ้านใหญ่นิติกาญจนา หมายเลข 3 นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ในนาม “พัฒนาราชบุรี” หมายเลข 1 นาย
อรรถพงศ์ ห้องริ้ว กลุ่ม “นิวเจน” และหมายเลข 2 นางภรมน นรการกุมพล แห่ง “ราชบุรีก้าวหน้า” 
จังหวัดระยอง-บ้านใหญ่ปิตุ เตชะ  “ไ ม่ผ่อนแรง” หมายเลข 1 นายปิยะ ปิตุ เตชะ อดีตนายก อบจ.   
“ขออีกสมัย” มีหมายเลข 2 นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ จาก “คณะก้าวหน้า” หมายเลข 3 นายเกรียงไกร กิ่ง
ทอง และหมายเลข 4 นายสุวิท เหล่าฤทธิไกร ขอกระชากเข็มขัดแชมป์ 
จังหวัดเพชรบุรี หมายเลข 1 นายชัยยะ อังกินันทน์ แห่ง “รวมใจเพชร” ชนะสบาย เพราะ “ไร้คู่แข่ง” 
จังหวัดกาญจนบุรี หมายเลข 1 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ “พลังกาญจน์” หมายเลข 2 นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ “พลัง
ใหม่” หมายเลข 3 น.ส .สาวิกา ประเสริฐผล “NEXT กาญจนบุรี ”  และ หมายเลข 4 พ.ต.ท.กิตติ พิชญ์   
จันทร์สมบรูณ์ “เมืองกาญจน์ก้าวใหม่” 
จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเลข 1 พล.ต.เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ อิสระ หมายเลข 2 นางปารีณา แก้วทะชาติ อิสระ 
หมายเลข 3 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ “อดีตนายก อบจ.” และ หมายเลข 4 นายเสน่ห์ บุณสุข ลงในนามอิสระ 
จังหวัดนครนายก หมายเลข 1 นายวิเชษ บ ารุงจิตร หมายเลข 2 นายสุรชัย ชูสกุล หมายเลข 3 น.ส.สมจิตต์ หนุนภักดี 
หมายเลข 4 น.ส.ภัทธา สินสืบผล หมายเลข 5 นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร และหมายเลข 6 นายจักรพันธ์ จินตนาพากา
นนท์ 
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ศึกสายเลือด “พรรคสีฟ้า” 

ภาคใต้ -พื้นที่สีแดงเข้ม จังหวัดนครศรีธรรมราช -พรรคประชาธิปัตย์  เปิด “ศึกสายเลือด” หมายเลข 2  
นางกนกพร เดชเดโช – มารดา “ชัยชนะ เดชเดโช” ส.ส.ประชาธิปัตย์ ในนาม “พลังเมืองนคร” กับ หมายเลข 7 นาย
พิชัย บุณยเกียรติ อดีตนายก อบจ.-น้องชาย “ชินวรณ์ บุณยเกียรติ”  รองประธานวิปรัฐบาล แห่งพรรคประชาธิปัตย์ 
และ หมายเลข 1 น้องชาย ส.ส.พลังประชารัฐ นายอ านวย ยุติธรรม จาก “นครประชารัฐ” หมายเลข 3 นายอนันต์ ทอง
อุ่น “ทิศทางใหม”่ หมายเลข 4 นายแพทย์อิสระ หัสดินทร์  “นครก้าวหน้า” หมายเลข 5 นายนนทิวรรธิ์ นนทภักดิ์  ใน
นามอิสระ หมายเลข 6 พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน “คนรักเมืองคอน”  หมายเลข 8 นายพงษ์ฐกร ไพริน ร่วมชิงเก้าอ้ี 
เช่นเดียวกับ จังหวัดตรัง หมายเลข 1 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ กลุ่ม “กิจปวงชน” พี่ชาย “สมชาย โล่สถาพร
พิพิธ” อดีต ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์  ิเป็น “ลุง” ของ “สุนัฐชา โล่สถาพรพิพิธ” ส.ส.ตรัง พรรคสีฟ้า หมายเลข 
2 นายสาธร วงศ์หนองเตย – น้องชาย “สาทิตย์ วงศ์หนองเตย” ส.ส.ตรัง พรรคเก้าแก่ จาก “ตรังพัฒนาเมือง
ตรัง” โดยมี หมายเลข 3 นายภูผา ทองนอก จาก “ตรังก้าวใหม่” เป็น “ไม้ประดับ” 
จังหวัดพังงา หมายเลข 1 นายสุทธิโชค ทองชุมนุม “คณะก้าวหน้าพังงา” หมายเลข 2 นายธราธิป ทองเจิม  
“ร่วมสร้างพังงา” หมายเลข 3 นายบ ารุง ปิยนามวาณิช อดีตนายก อบจ. 
จังหวัดกระบี่ หมายเลข 1 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล อดีตนายก อบจ. 
จังหวัดภูเก็ต หมายเลข 1 นายจิรายุส ทรงยศ “คนบ้านเรา” หมายเลข 2 นายเรวัต อารีรอบ  “ภูเก็ตหยัดได้” หมายเลข 
3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ “คณะก้าวหน้าภูเก็ต” หมายเลข 4 นายทรงศักดิ์ สวนอักษร “ภูเก็ตปุ้นเต่” และ หมายเลข 5 
นายปัญญา ไกรทัศน์ ลงนามอิสระ 

3 จังหวัดชายแดนใต้ เบียดไหล่-ไฟแล่บ 

ภาคใต้สุด-3 จังหวัดชายแดนใต้-เบียดไหล่กันไฟแลบ จังหวัดนราธิวาส หมายเลข 1 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน อดีตนายก 
อบจ. หมายเลข 2 นายร ารี มามะ : อดีต ส.ส.นราธิวาส 4 สมัย  หมายเลข 3 นายคอยรูซามัน มะ “คณะก้าวหน้า” 
จังหวัดปัตตานี หมายเลข 1 นายรุสดี สารอเอง  อดีต ส.จ. หมายเลข 2 นายเศรษฐ อัลยุฟรี่  อดีตนายก 
อบจ. และ จังหวัดยะลา หมายเลข 1 นายมุขตาร์ มะทา อดีต ส.ว.-น้องชาย “วันมูหะมัดนอร์ มะทา” ลงใน
นาม “ยะลาพัฒนา” และ หมายเลข 2 นายอับดุลลาเตะ ยากัด กลุ่ม “ยะลาประชารัฐ” 
จังหวัดชุมพร หมายเลข 1 นายลิขิต ศรีชาติ “ผึ้งงาน”  หมายเลข 2 นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย อดีต ส.ส. หมายเลข 3 
นายนพพร อุสิทธิ์ อดีตประธานสภา อบจ. 
จังหวัดระนอง หมายเลข 1 นายธนากร บริสุทธิยาณี “รวมพลังระนอง”  หมายเลข 2 นายชัยพัฒน์ เศรษฐยุกานนท์ 
“ระนองก้าวหน้า”  หมายเลข 3 นายสมมารถ จ าปาดะ  ในนามอิสระ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมายเลข 1 นายวิเชียร จันทร์บัว ในนามอิสระ หมายเลข 2 นายชุมพล กาญจนะ อดีต ส.ส. 
หมายเลข 3 นายมนตรี เพชรขุ้ม อดีตนายก อบจ. หมายเลข 4 นายสรรเสริญ ฤกษ์อุไร ในนามอิสระ หมายเลข 5 นางจิ
ราวรรณ สารสิทธิ์ ในนามอิสระ หมายเลข 6 นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว  อดีตนายกสมาคมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หมายเลข 7 
นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ แห่ง “ก้าวหน้าสุราษฎร์ธานี” 
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จังหวัดพัทลุง หมายเลข 1 นายภุชงค์ วรศรี อดีตประธานสภา อบจ. หมายเลข 2 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร อดีตนายก 
อบจ. หมายเลข 3 นายกู้ชาติ ชายเกตุ  ในนามอิสระ 
จังหวัดสงขลา หมายเลข 1 นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์  อิสระ หมายเลข 2 พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล แห่ง “สงขลา
ประชารัฐ” หมายเลข 3 นายไพเจน มากสุวรรณ ในนามพรรคประชาธิปัตย์ และหมายเลข 4 นางภัทราวรรณ ข าตรี 
“เพ่ือสังคม” 
จังหวัดสตูล หมายเลข 1 นายเกตุชาติ เกษา  พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ “สตูลสันติ
ธรรม”หมายเลข 3 นายนาวี พรหมทรัพย์ อิสระ หมายเลข 4 นายซอลีฮีน อิสมาแอล  “เพ่ือไทยอนาคตสตูล” 

รัฐมนตรี “เสี่ยแป้งมัน” ส่งเมียลงสู ้

ภาคอีสาน-พื้นที่สีแดงจัด จังหวัดนครราชสีมา หมายเลข 1 นายสาธิต ปิติวรา คณะก้าวหน้า หมายเลข 2 นางยล
ดา หวังศุภกิจโกศล-ภรรยา “วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล” รมช.พาณิชย์ ค่ายภูมิใจไทย ลงในนาม “ร่วมสร้างโคราช
โฉมใหม่” 
หมายเลข 3 นพ.ส าเริง แหยงกระโทก “รักษ์โคราช” หมายเลข 4 นายวิฑูร ชาติปฏิมาพงษ์ อิสระ และ หมายเลข 5 
นายตรีเพชร พรหมนิติพันธ์ อิสระ 
จังหวัดยโสธร หมายเลข 1 นายวิเชียร สมวงศ์ พรรคเพ่ือไทย หมายเลข 2 นายสมหวัง จ าปาหอม อิสระ หมายเลข 3 
นายสฤษดิ์ ประดับศรี คณะก้าวหน้า 
จังหวัดกาฬสินธุ์  หมายเลข 1 นายชานุวัฒน์ วรามิตร “กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้”  หมายเลข 2 นางเฉลิมขวัญ 
 หล่อตระกูล แห่งพรรคเพ่ือไทย หมายเลข 3 นายกิตติพร อินทะสีดา อิสระ “สหายแสง” ไม่น้อยหน้า ส่งลูกสาวเข้าประกวด 
จังหวัดนครพนม หมายเลข 1 นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ คณะก้าวหน้า หมายเลข 2 น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ-บุตรสาว
ครูแก้ว-สหายแสง “ศุภชัย โพธิ์สุ” รองประธานสภา ค่ายภูมิใจไทย ลงในนาม “ร่วมใจนครพนม” 
หมายเลข 3 ดร.สมชอบ นิติพจน์ “รวมพลังเพื่อไทย” หมายเลข 4 นายเฉลิมชัย ทิศแดง ในนามอิสระ และ หมายเลข 5 
นายจุมพล วงศ์กาฬสินธุ์ ในนามอิสระ 
จังหวัดมุกดาหาร หมายเลข 1 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ คณะก้าวหน้า หมายเลข 2 พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ พรรคเพ่ือไทย
หมายเลข 3 นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงศ์ “รวมพลังพัฒนามุกดาหาร” หมายเลข 4 นายวิริยะ ทองผา ในนามอิสระ 
หมายเลข 5 นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์ ในนามอิสระ 
จังหวัดอุดรธานี หมายเลข 1 นายชวนนท์ ศิริบาล  ในนามอิสระ หมายเลข 2 นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ คณะ
ก้าวหน้าหมายเลข 3 นายวิเชียร ขาวข า อดีต ส.ส.อุดร 5 สมัย -อดีตแกนน านปช. ลงในนาม “เพ่ือไทยอุดรธานี” 
จังหวัดหนองคาย หมายเลข 1 นายยุทธนา ศรีตะบุตร  “รักหนองคาย” หมายเลข 2 นายธนพล ไลละวิทย์มงคล “เพ่ือ
ไทยหนองคาย” หมายเลข 3 นายกฤษภณ หล้าวงษา คณะก้าวหน้า 
จังหวัดขอนแก่น หมายเลข 1 นายภัทรพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชฐ ในนามอิสระ หมายเลข 2 น.ส.ณัฎฐณิชา สารบรรณ  ใน
นามอิสระหมายเลข 3 น.ส.กรชฎาพิชญ์ ภูมิเขต อิสระ หมายเลข 4 นายอัษฎางค์ แสวงการ อดีต ส.ว.ขอนแก่น-มหา
นครขอนแก่น หมายเลข 5 นายชัยอนันต์ วูดเลย์จูเนียร์ ในนามอิสระ หมายเลข 6 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ในนาม
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อิสระ หมายเลข 7 นายศรุต เบ้าจรรยา ในนามอิสระ หมายเลข 8 นายนิสิต แก้วประเสริฐ ในนามอิสระ หมายเลข 9 
พ.อ.ชาตรี ไกรพีรพรรณ อิในนามสระ หมายเลข 10 นายนพดล สีดาทัน ในนามอิสระ 

ศึกสามเส้า เพื่อไทย-ภูมิใจไทย-คณะก้าวหน้า 

จังหวัดมหาสารคาม หมายเลข 1 นายทองหล่อ พลโคตร “มหาสารคามพัฒนา” หมายเลข 2 นางคมคาย  
อุดรพิมพ์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 3 นายชยพล โบราณมูล ในนามอิสระ หมายเลข 4 ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ พรรคเพ่ือไทย 
จังหวัดบึงกาฬ หมายเลข 1 นายอภิเดช รักษาโสม  พรรคเพ่ือไทย หมายเลข 2 ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น คณะ
ก้าวหน้า หมายเลข 3 นางแว่นฟ้า ทองศรี   พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 4 นายนิพนธ์  คนขยัน อดีตนายก  
อบจ หมายเลข 5 คือ นายณัฐพล เนื่องชมพู อดีต ส.ว.บึงกาฬ 
จังหวัดสุรินทร์ หมายเลข 1 นายเจ้าจอม เตียวเจริญโสภา  พรรคเพ่ือไทย หมายเลข 2 นายมานพ แสงด า  
คณะก้าวหน้า หมายเลข 3 นายวิโรจน์ ศิลาอ่อนในนาม อิสระ หมายเลข 4 นายเมธี สอนจิตต์ อิสระ หมายเลข 5 นาย
พรชัย  มุ่ ง เจริญพร “สุ รินทร์ รวมใจ” หมายเลข 6 พล.ต. เอกภาพ สุหร่ าย ในนามอิสระ หมายเลข 7  
นายประดุจ มั่นหมาย  ในนามอิสระ 
จังหวัดหนองบัวล าภู หมายเลข 1 นายสมเกียรติ เชษฐสุมน  คณะก้าวหน้า หมายเลข 2 นายพิเชษฐ์ แก้วพลน้อย ใน
นามอิสระหมายเลข 3 นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์  “กลุ่มรักหนองบัว” หมายเลข 4 นางสาวจิรายุ สนามพล ในนามอิสระ 
หมายเลข 5 นายรงศร โสภาบุตร  ในนามอิสระ หมายเลข 6 นายวิชัย สามิตร พรรคเพ่ือไทย 
จังหวัดศรีสะเกษ หมายเลข 1 นายไชยยงค์ เวชกามา อิสระ หมายเลข 2 นายชริน ไชยสิทธิ์ ในนามอิสระ หมายเลข 3 
นายวิชิต ไตรสรณกุล อดีตนายก อบจ. – บิดา “ไตรศุลี ไตรสรณกุล” รองโฆษกรัฐบาล หมายเลข 4 นายวัชระ จันทรา
ภาณุกร ในนามอิสระ 
จังหวัดชัยภูม ิหมายเลข 1 นายอร่าม โล่ห์วีระ อดีต ส.ส. หมายเลข 2 พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์ นายกสมาคมกีฬาฯชัยภูมิ
หมายเลข 3 น.ส.ปาริชาติ ชาลีเครือ น้องอดีตนายก อบจ.-แห่งตระกูลชาลีเครือ  หมายเลข 4 นายสุชีพ เศวตกมล ใน
นามอิสระ 
จังหวัดอุบลราชธานี หมายเลข 1 นายเชษฐา ไชยสัตย์ คณะก้าวหน้า หมายเลข 2 น.ส.นายกแอนสมปรารถนา วิกรัย
เจิดเจริญ กลุ่ม “คุณธรรม” หมายเลข 3 นายบัณฑิต วิลามาศ กลุ่ม “อนาคตของชาวอุบล” หมายเลข 4 นายเชิดศักดิ์ 
โภคกุลกานนท์ “กลุ่มอุบลคนดี”  หมายเลข 5 นายกานต์ กัลป์ตินันท์-พ่ีชาย “เกรียง กัลป์ตินันท์” แห่งพรรคเพ่ือไทย 

“ชิดชอบ” ดันหลานป้องกันแชมป์ 

จังหวัดบุรีรัมย์-เมืองปราสาทสายฟ้า เมื่อเจ้าของเก้าอ้ีตัวเดิม-กรุณา ชิดชอบ – ภรรยา “เนวิน ชิดชอบ” ผู้มีบารมีแห่ง
บุรีรัมย์บุรี ไม่ขอป้องกันแชมป์ จึงท าให้มีผู้สมัครในนาม “อิสระ” ทั้ง 7 หมายเลย 
หมายเลข 1 นายประเสริฐ เลิศยะโส  หมายเลข 2 นายณัฐกิตต์ ล้อประสิทธิ์  หมายเลข 3 นายเพชร กีรติมาศ หมายเลข 
4 นายภัทรพงศ์ ศุภักษร อิสระ หมายเลข 5 นายสาคร ปลื้มรัมย์  หมายเลข 6 นายชาติวุฒิ เสวยสุขกุล  และหมายเลข 
7 นายสมเพียร แก้วศรีใส 
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ทว่า ถึงแม้ “กรุณา” จะไม่ลง แต่ส่ง หมายเลข 8 นายภูษิต เล็กอุดากร อดีต สจ.3 สมัย “หลานชายในสายเลือด” 
ลงแทน 
จังหวัดอ านาจเจริญ หมายเลข 1 นายสว่าง นาคพันธ์ ในนามอิสระ หมายเลข 2 นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี “พลัง
อ านาจเจริญ” หมายเลข 3 น.ส.วันเพ็ญ ตั้งตระกูล – เนวินคอนเน็คชั่น “ภูมิใจไทยอ านาจเจริญ” 
หมายเลข 4 นายชัยศรี กีฬา คณะก้าวหน้า และ หมายเลข 5 นายพนม ประเสริฐศรี ในนามอิสระ 
จังหวัดเลย หมายเลข 1 นายชวลิตย์ น้อยดี กลุ่มพัฒนา หมายเลข 2 นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง กลุ่มพัฒนา หมายเลข 3 
นายชลละวิชช์ ฤทธิศักดิ์ชลเดช กลุ่มพัฒนา หมายเลข 4 นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ อดีตนายก อบจ.เลย กลุ่มพัฒนา
หมายเลข 5 นายจีระศักดิ์ น้อยก่ า กลุ่ม “ทางสายใหม่เปลี่ยนเลย” หมายเลข 6 นายสุชาติ ลีกระจ่าง ในนามอิสระ 
จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลข 1 นายเอกภาพ พลซื่อ อดีต ส.ส.สอบตก พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 2 นายสถาพร 
ว่องสัธนพงษ์ คณะก้าวหน้า หมายเลข 3 นายมังกร ยนต์ตระกูล พรรคเพื่อไทย 
จังหวัดสกลนคร หมายเลข 1 นายชัยมงคล ไชยรบ กลุ่ม “คิดต่างสร้างเมือง” หมายเลข 2 นายชูพงษ์ ค าจวง พรรคเพ่ือ
ไทย หมายเลข 3 นายณรงค์เดช อุฬารกุล คณะก้าวหน้า 
หมายเลข 4 นายวิชัย สีนุเดช อิสระ หมายเลข 5 นางกัญญาภัค ศิลปะรายะ กลุ่ม “ตุ้มโฮมเมืองสกล” หมายเลข 6 นาย
วีรศักดิ์ พรหมภักดี  อดีตนายก อบจ. 
ผู้สมัครชิงเก้าอ้ี นายกฯ อบจ. เต็มไปด้วยลูก-เมีย ทายาทและสายเลือดนักการเมืองใหญ่ระดับชาติและผู้มีบารมีทาง
การเมือง  
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-572892 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prachachat.net/politics/news-572892
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15 ธ.ค. 2563 05:01 น. 
แก้รัฐธรรมนูญจริงหรือ? 
 

 
 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้จะผ่านมานานแรมปี และผ่านความเห็นชอบของ 2 สภาเรียบร้อยแล้ว แต่ด ู

เหมือนจะมีปัญหาไม่จบสิ้น ทั้งปัญหาที่มีอยู่แล้วตามปกติ และประเด็นที่คนสร้างขึ้นมาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดย ส.ส.ร.ขัดต่อรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ จะได้เลิกล้มการแก้ไขเสียที 
รวมทั้งปัญหาที่ว่าการแก้ไข ครั้งนี้จะต้องท าประชามติกี่หน สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 200 คน จะมาจาก
เลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด หรือจะมาจากการแต่งตั้งบางส่วน ทั้งสองอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ฝ่ายรัฐบาลเสนอให้
มาจากเลือกตั้ง 150 คน จากการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 50 คน ฝ่ายค้านให้เลือกตั้งทั้งหมด 

ฝ่ายรัฐบาลค้านว่าถ้าเลือกตั้งทั้งหมดจะกลายเป็น “สภาผัวเมีย” ผัวเป็น ส.ส. เมียเป็น ส.ส.ร. เพราะการ
เลือกตั้งระดับจังหวัด ต้องใช้คะแนนเสียงเหมือนกับเลือกตั้ง ส.ส. ฝ่ายค้านอาจโต้กลับว่าถ้าให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 40 
คน เลือกจากตัวแทนเยาวชนอีก 10 คน อะไรจะเกิดขึ้นถ้า “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ล้วนแต่ “ระดับเนติบริกร” 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 40 คน จะสามารถครอบง าการร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตัวแทนของผู้ชุมนุมจะรู้สึกอย่างไรที่ข้อเสนอของ
พวกตนถูกตีตกหมด ส.ส.ร.จะวงแตกหรือไม่ ยิ่งกว่านั้นยังมีการปล่อยข่าว อ้างว่า ผู้มีอ านาจส่งสัญญาณ “ไม่ต้องแก้ไข
แล้ว” และยังมีปัญหาว่า ในวาระสุดท้ายจะตัดสิน กันด้วยคะแนนเสียงเท่าใด 

แม้แต่กรรมาธิการ (กมธ.) จากพรรคประชาธิปัตย์ ที่ริเริ่มเสนอแก้ไขมาตรา 256 เพ่ือแก้วิธีการแก้ไข เปิดทาง 
ไปสู่การแก้มาตราอ่ืนๆให้ง่ายขึ้น แต่ขณะนี้ยืนยันว่าต้องการให้แก้ไขยาก โดยใช้ คะแนนเสียง 3 ใน 5 หรือกว่า 450 
เสียง ขึ้นไป ขณะที่ กมธ.พรรคแกนน ารัฐบาลต้องการเสียงถึง 2 ใน 3 กว่า 500 เสียงขึ้นไป มีค าถามว่า ถ้าอยากให้แก้ไข
ยาก จะมาเสียเวลาเถียงกันเรื่องการแก้ไขม.256 ท าไม เพราะ ม.256 แก้ยากมหา โหดอยู่แล้ว เพราะผู้ร่างไม่ต้องการให้
แก้ไข ต้องการใช้ ม.256 กับ 250 ส.ว. สืบทอดอ านาจเลือกนายกรัฐมนตรีได้ 2 สมัย รวม 8 ปี ถึงวันนี้มีบางองค์กรถาม 
จะแก้รัฐธรรมนูญจริงหรือ 

จากการวิเคราะห์ขององค์กรดังกล่าว ฟันธงว่า ถ้าการแก้ไขเป็นไปตามไทม์ไลน์ขณะนี้ จะเสร็จสิ้นบริบูรณ์ในต้น
ปี 2566 ปีที่รัฐบาลปัจจุบันครบวาระ ถึงตรงนั้นถ้าแก้ไขยังไม่เสร็จ ก็ต้องเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญเดิม ให้ 250 ส.ว. มี
สิทธิเลือกนายกรัฐมนตรี ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกประการ. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1994379 
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ยาหมดอาย ุ
 

 
 
 

 
ออกอาการ ท่าจะอีกไม่ไกล แม้สถานการณ์การเมืองโดยรวมจะเบาและสงบลงชั่วคราว เนื่องจากกลุ่มคณะราษฎร
แสดงความชัดเจนแล้วว่าจะหยุดเคลื่อนไหวชั่วคราวปี 2564 ค่อยมาว่ากันใหม่ 

แต่การเมืองในสภาก็ยังเดินหน้าต่อไป เนื่องจากมีหน้าที่และภารกิจที่จะต้องด าเนินการต่อไปตามครรลอง 
อย่างน้อยก็ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่แม้ว่าการเมืองในความเป็นจริงจะข้ามเรื่องนี้ไปแล้วก็ตาม  
ทั้งๆท่ีมีการเรียกร้องกันมาอย่างต่อเนื่องฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลไม่ว่ารูปลักษณ์ไหนก็ท่วงท านองเดียวกัน ต้องแก้รัฐธรรมนูญ 
ต้องแก้รัฐธรรมนูญ “เพ่ือไทย” นั้นชัดเจนในเรื่องนี้โดยเฉพาะการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี 60 ที่หย่อนบัตรเพียงใบ
เดียว ต่างจากที่ผ่านมาต้อง 2 ใบ คือเลือกคนและเลือกพรรค หมายถึงการได้มาซึ่ง ส.ส.ทั้ง 2 ระบบ คือจากเขตพ้ืนที่ 
และปาร์ตี้ลิสต์คิดค านวณตามสัดส่วนที่ก าหนดเอาไว้ แต่ครั้งที่ผ่านมาหย่อนบัตรเพียงใบเดียวและคิดสัดส่วนปาร์ตี้ลิสต์
แบบใหม่จนเป็นเหตุให้พรรคเพื่อไทยเกิดปัญหาทันที คือได้ ส.ส.เขตเพียบ แต่ไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์สักคนเดียว 

แม้จะคิดสูตรแตกแบงก์พันเป็นแบงก์ร้อย เพ่ือหวังแก้ไขปัญหานี้ คือได้ ส.ส.เต็มๆและยังได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อีก
ด้วย เผอิญที่ว่าการตั้งพรรคใหม่ที่แตกลูกมาจากเพ่ือไทยเกิดความผิดพลาดเพราะเล็งผลเลิศที่หวังจะฟาดเรียบ 
ถูก “ยุบพรรค” เพราะมีการกระท าที่ไม่เหมาะสมก็เลยเรียบร้อยแผนนี้ก็เลยผิดพลาดอีกทั้งพรรคอนาคตใหม่ที่ มีนาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นหัวหน้าพรรค ซึ่งเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ ซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้ ส.ส. ถึง 80 คน อย่าง
น้อยก็น่าจะสัก 30 คนก็มากแล้วเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน 

ความจริงแล้วก็รู้กันดีว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้น หลักคิดหรือแนวทางส าคัญไม่ได้มีเจตนารมณ์เพ่ือจะ
สถาปนายกระดับประชาธิปไตยในประเทศไทย แต่มีเป้าหมายอยู่ 2 ประเด็นหลักๆ และความจ าเป็นที่จะต้องลดภาพ 
คสช.ที่มีแรงต่อต้านทั้งในประเทศและระดับสากล 
1. ต่อ อ านาจ คสช. 2. ล้มเพ่ือไทยให้ได้ เมื่อน ามาปฏิบัติก็ได้ผลตามเป้าหมาย คือได้เป็นรัฐบาลมีอ านาจเต็มๆ ท าให้
เพ่ือไทยต้องกลายเป็นพรรคฝ่ายค้านเต็มตัว นั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่ท าให้เพ่ือไทยเกิดปัญหาขัดแย้งภายใน ท าท่าว่าไปไกล
เกินกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ ถึงข้ันจะแตกกัน จริงๆ โดยเฉพาะการที่กลุ่ม “สุดารัตน์-โภคิน-วัฒนา” ลาออกจากพรรคและ
จะมีลาออกตามอีกชุดใหญ่ พร้อมถึงเวลาที่จะ “กบฏนายใหญ่” แล้ว ที่ส าคัญก็คือไม่ได้ให้ราคา “ทักษิณ” เหมือนที่ผ่าน
มา เพราะต่างก็รู้ดีว่า สังคมเริ่มเห็นตรงกันว่า ไม่ใช่คนที่จะพ่ึงหวังได้อีกแล้ว. 
“สายล่อฟ้า” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1994421 
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15 ธันวาคม 2563 - 09:30 น. 
ฟันธง อบจ. สมรภูมิอีสานใต้ "บ้านใหญ่" กินเรียบ 
 

 
 
อบจ.อีสานใต้ เพ่ือไทยได้เบียด ก้าวหน้าหมดลุ้น เพราะ "บ้านใหญ่รวมใจ" ปกป้องที่มั่น  

ภาคอีสาน 20 จังหวัด คณะก้าวหน้า ส่งผู้สมัครนายก อบจ.ประมาณ 10 จังหวัด มีรายงานว่า จะล้มช้างล้ม
แชมป์ประมาณ 2-4 จังหวัด  ส าหรับพื้นที่อีสานใต้ ตรวจแนวรบทั้งหมดแล้ว คณะก้าวหน้าไม่มีโอกาสชนะ ท าได้อย่าง
เก่งแค่ลุ้นอันดับ 2  
อุบลฯ : เพื่อไทยอาจวืด 

เบอร์ 5 กานต์ กัลป์ตินันท์ อดีตนายก อบจ.อุบลฯ พรรคเพ่ือไทย หวนคืนสังเวียน เพราะพ่ีชาย-เกรียง  
กัลป์ตินันท์ หมายมั่นปั้นมือจะทวงแชมป์คืน แต่อาจพ่ายซ้ าเป็นหนที่ 3 เมื่อขั้วตรงข้ามเล่นเกมแตกแบงก์ย่อย เริ่มจาก
เบอร์ 2 นายกแอนสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลฯ ได้รับแรงหนุนจาก พล.ต.อ.
ชิดชัย วรรณสถิตย์ และ พรชัย โควสุรัตน์ อดีตนายก อบจ.อุบลฯ สังกัดกลุ่มคุณธรรม ตามมาด้วยเบอร์ 4 “ตี๋เล็ก” เชิด
ศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ลูกชาย อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ อดีต ส.ส.อุบลฯ 8 สมัย โดยมีตระกูล “ฟองงาม” และ “จินตะ
เวช” สนับสนุน สังกัดกลุ่มอุบลคนดี 
ยโสธร : เพื่อไทยชัวร์ 

เบอร์ 1 วิเชียร สมวงศ์ อดีต ส.อบจ.ยโสธร น้องชาย บุญแก้ว สมวงศ์ ส.ส.ยโสธร พรรคเพื่อไทย ได้แรงหนุน
จากอดีต ส.ส.ยโสธร และอดีตนายก อบจ.ยโสธร ชิงด ากับเบอร์ 3 สฤษดิ์ ประดับศรี อดีต ส.ส.ยโสธร และอดีตนายก 
อบจ.ยโสธร สวมเสื้อคณะก้าวหน้า 
ศรีสะเกษ : พ่อน้องกวาง 
เบอร์ 3 วิชิต ไตรสรณกุล อดีตนายก อบจ.ศรีสะเกษ 5 สมัย บิดา “กวาง” ไตรศุลี ไตรสรณกลุ รองโฆษก 
รัฐบาลตระกูล “ไตรสรณกุล” จับมือทุกตระกูลการเมืองในศรีสะเกษ ทั้งฝ่ายรฐับาล และฝ่ายค้าน จึงนอนมาทุกสมัย 
 
บุรีรัมย์ : หลานเนวิน 
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เบอร์ 8 ภูษิต เล็กอุดากร อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย์ เขต อ.พลับพลาชัย 3 สมัย เจ้าของโรงโม่หินภูศิลา และ
หลานชายของเนวิน ชิดชอบ สังกัดทีมเราเพ่ือนเนวิน เนวินเพื่อนเรา ไร้คู่แข่ง 
สุรินทร์ : บ้านใหญ่รวมใจ 

เบอร์ 5 พรชัย มุ่งเจริญพร อดีตผู้สมัคร ส.ส.สุรินทร์ เขต 7 พรรคภูมิใจไทย กลุ่มสุรินทร์รวมใจ เที่ยวนี้ 
ตระกูลการเมืองในสุรินทร์ เดินแนวทางปรองดอง ทั้งตระกูล “มุ่งเจริญพร”, “รุ่งธนเกียรติ” ,“ร่วมพัฒนา” และอีก 2-3 
ตระกูล ส่วนเบอร์ 2 มานพ แสงด า อดีตนายก อบต.สลักได คณะก้าวหน้า ท าได้แค่อันดับ 2 
ชัยภูมิ : ชาลีเครือ 

ถึงท่ีสุดแล้ว สนามชัยภูมิมีชิงด าแค่ 2 เบอร์เท่านั้น โอกาสของสิงห์เฒ่า-อร่าม โล่ห์วีระ กลับมายาก 
เบอร์ 3 ปาริชาติ  ชาลีเครือ รองอดีตนายก อบจ.ชัยภูมิ และอดีต ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพ่ือไทย สุชน ชาลีเครือ ให้ปาริ
ชาติ ลงสนามแทนน้องชาย-มนตรี  ชาลีเครือ อดีตนายก อบจ.ชัยภูมิ มีกองหนุนจากค่ายเพ่ือไทยด้วย 
เบอร์ 4 “สจ.โย” สุชีพ  เศวตกมล อดีต ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต อ.เมือง พรรคเพ่ือไทย ได้ตระกูล “จรรย์โกมล” และ 
“โลหะวณิช” หนุน ประเมินแล้ว “ชาลีเครือ” เหนือกว่า “สจ.โย” นิดๆ  
นครราชสีมา : เอ่ียมเฮงมาวิน 

สนามใหญ่ มีงบประมาณเยอะ ส.อบจ.แยะ “บ้านใหญ่” เมืองย่าโม จึงเดินเกมปรองดอง ส่งเบอร์ 2 “มาดาม
หน่อย” ยลดา หวังศุภกิจโกศล ภรรยา “ก านันป้อ” วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ และประธานชมรมทูบีนัม
เบอร์วัน เอ่ียมเฮง ในนามทีมร่วมสร้างโคราชโฉมใหม่ คู่ชิงเบอร์ 3 “หมอแหยง” นพ.ส าเริง แหยงกระโทก อดีตนายก 
อบจ.นครราชสีมา และอดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุข (อนุทิน ชาญวีรกูล) สู้ขาดใจ แต่ก็แพ้ 
 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.KOMCHADLUEK.NET/NEWS/SCOOP/451788 
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15 ธันวาคม 2563 
ชิง อบจ.“13จว.อีสานเหนือ” “เพื่อไทย” ฐานเสียงป้ึกเป็นต่อ “ธนาธร-ก้าวหน้า” 
 

 

 
หลายพ้ืนที่ “ธนาธร-คณะก้าวหน้า” ต้องเปิดศึกกับ “พรรคเพ่ือไทย” โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคอีสาน ตอนเหนือ ที่ต้องเปิด
หน้าสู้กันเอง แถมต้องสู้กับผู้สมัครบางกลุ่มที่มี “พรรคร่วมรัฐบาล” แอบสนับสนุนอยู่ 

โค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิก อบจ.ทั่วประเทศ ปี 2563 ครั้ง
นี้บรรยากาศคึกคักมากกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกครั้ง เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นห่างหายไปตั้งแต่ คสช.เข้ามายึด
อ านาจ เมื่อปี 2557 หลายจังหวัด-หลายพื้นท่ี “ข้าราชการ” เข้ามายึดหัวหาดบริหารราชการแทน ตามค าสั่ง คสช. แถม
ศึกครั้งนี้ มีตัวละครใหม่อย่าง “คณะก้าวหน้า” ที่น าโดย “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ซึ่งพกความม่ันใจมาจากการเลือกตั้ง
ระดับชาติ ที่สามารถน าพรรคอนาคตใหม่ โกยคะแนนเสียงมหาชนได้ถึง 6,330,617 เสียง ท าให้ “ธนาธร” มั่นใจว่า การ
เลือกตั้งท้องถิ่นจะสามารถคว้าชัยได้อีกครั้ง 

ทว่าหลายพื้นที ่“ธนาธร-คณะก้าวหน้า” ต้องเปิดศึกกับ “พรรคเพื่อไทย” โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสาน ตอน
เหนือ ที่ต้องเปิดหน้าสู้กันเอง แถมต้องสู้กับผู้สมัครบางกลุ่มที่มี “พรรคร่วมรัฐบาล” แอบสนับสนุนอยู่ 
ว่ากันตามตรง ภาพรวม 13 จังหวัดอีสานเหนือ กระแส “คิดฮอดทักษิณ” นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยัง
ขายได้ แต่ที่มาแรงคือกระแสเปลี่ยนแบบ “ธนาธร” 
กาฬสินธุ์ : สนามเมืองน้ าด าเบอร์ 2 “ไข่มุก” เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล พรรคเพ่ือไทย ลูกสาว “ยงยุทธ หล่อตระกูล” 
อดีตนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ที่มีตระกูลการเมือง “บุญเรือง”   “ศรีธเรศ”   “ไชยศิวามงคล” และ “ศิริกุล” สนับสนุน จะ
เบียดเอาชนะเบอร์ 1 “เสี่ยโด่ง” ชานุวัฒน์ วรามิตร กลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้ 
โดย “เสี่ยโด่ง” ลูกชายสมบัติ วรามิตร อดีต ส.ว.กาฬสินธุ์ และชะม้อย วรามิตร อดีตนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ก็มีแรงหนุน
จากค่ายสีน้ าเงิน 
ขอนแก่น : เบอร์ 6 “พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์” อดีตนายก อบจ.ขอนแก่น 4 สมัย และรู้จักมักคุ้นกับนักการเมือง
หลายพรรค คงได้รับชัยชนะอีกสมัย แม้เบอร์ 4 “อัษฏางค์ แสวงการ” กลุ่มมหานครขอนแก่น อดีต ส.ว.ขอนแก่น จะ
พยายามสู้ 
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นครพนม : สนามนครพนมปีนี้ฝุ่นตลบ สุดสูสีจนยากที่จะฟันธงว่าใครชนะ เพราะผู้สมัครนายก อบจ.แต่ละรายนั้น มี
กองหนุนที่ทรงพลัง 
เบอร์ 3 “สมชอบ นิติพจน์” อดีตนายก อบจ.นครพนม 2 สมัย นักการเมืองท้องถิ่นสาย “บ้านริมน้ า” ที่ตัดสินใจวินาที
สุดท้ายสวมเสื้อเพ่ือไทย ยังได้ลุ้น 
เบอร์ 2 “ขวัญ” ศุภพานี โพธิ์สุ ทีมรวมใจนครพนม ลูกสาวคนโตของ “ครูแก้ว” ศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม พรรค
ภูมิใจไทย และรองประธานสภาฯ มี 2 อดีต ส.ส.นครพนม เป็นพ่ีเลี้ยง ตามมาด้วยตระกูล “ศรีวรขาน” ก็มีสิทธิ์เป็น
นายก อบจ.หญิงคนแรกของนครพนม 
ส่วนเบอร์ 1 “ณพจน์สกร ทรัพยสิทธิ์” น้องชาย อรรถสิทธิ์ คันคาย ทรัพยสิทธิ อดีต ส.ส.นครพนม ในสีเสื้อคณะ
ก้าวหน้า ดูไม่ธรรมดาเหมือนกัน 
บึงกาฬ : เบอร์ 4 “นิพนธ์ คนขยัน” อดีตนายก อบจ.บึงกาฬ สังกัดกลุ่มเพ่ือไทบึงกาฬ สายตรงกลุ่มวังพญานาค ยังมี
เครือข่ายหนาแน่น 
ส าหรับเบอร์ 3 แว่นฟ้า ทองศรี ภรรยา ทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย กลุ่มนครนาคา มีคะแนนอยู่ในมือ แต่ไม่มาก
พอที่จะชนะ ที่จะตัดแต้มกันเองคือ เบอร์ 1 อภิเดช รักษาโสม พรรคเพื่อไทย ลูกเขย เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ ส.ส.บึงกาฬ 
กับเบอร์ 2 ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น คณะก้าวหน้า 
มหาสารคาม : มีโอกาสสูงที่พรรคเพ่ือไทยจะสมหวัง โดย เบอร์ 4 “ศรีเมือง เจริญศิริ” อดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการ และ
อดีต ส.ว.มหาสารคาม ได้ตระกูลการเมืองสายเพ่ือไทย มหาสารคาม หนุนเต็มที่ ส่วน เบอร์ 2 “คมคาย อุดร
พิมพ์” อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม และเบอร์ 1 “ทองหล่อ พลโคตร” ทีมมหาสารคามพัฒนา ลุ้นยาก 
มุกดาหาร : บ้านใหญ่ยังอยู่ โดย เบอร์ 4 “วิริยะ ทองผา” อดีต ส.ว.มุกดาหาร และอดีตนายก อบจ.มุกดาหาร อาจ
เหนื่อยกว่าทุกครั้ง แต่ “บ้านใหญ่เมืองมุก” ยังมีฐานเสียงแน่น 
ผู้ท้าชิงเบอร์ 1 “ทนายเล็ก” สุพจน์ สุอริยพงษ์ อดีตรองนายก อบจ.มุกดาหาร ก็เป็นคนที่เคยท างานกับ “บ้านใหญ่
เมืองมุก” สวมเสื้อก้าวหน้า จึงมีลุ้น แต่คงตัดแต้มกับเบอร์ 2 พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ อดีต ส.ว.มุกดาหาร 
ได้แรงหนุนจากทีมเพ่ือไทย มุกดาหาร 
ร้อยเอ็ด : เบอร์ 3 “มังกร ยนต์ตระกูล” อดีตนายก อบจ.ร้อยเอ็ด 2 สมัย กลุ่มเพ่ือไทยร้อยเอ็ด ทายาทดีลเลอร์รถยนต์
รายใหญ่ในภาคอีสาน และเขยตระกูลการเมือง “ไวนิยมพงศ”์ เป็นต่อเล็กน้อย 
คู่แข่งเบอร์ 1 “เอกภาพ พลซื่อ” อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด เที่ยวนี้จับมือตระกูล “จุรีมาศ” แถมได้เบอร์ 2 สถาพร ว่องสัธ
นพงษ์ อดีต ส.อบจ.ร้อยเอ็ด และเครือญาติ สานิต ว่องสัธนพงษ์ อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด สายเอกภาพ มาช่วยตัดแต้มเพ่ือไทย 
เลย : เบอร์ 4 “ธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ” อดีตนายก อบจ.เลย 4 สมัย บิดา “ธนยศ ทิมสุวรรณ” ส.ส.เลย พรรคภูมิใจไทย 
ในนามกลุ่มพัฒนา ได้แรงหนุนจากตระกูล “ทิมสุวรรณ” “สังขทรัพย์” และ “เร่งสมบูรณ์สุข” ลอยล าอีกสมัย 
สกลนคร : สนามสกลนคร “คณะก้าวหน้า” มีความหวังที่จะเอาชนะแชมป์เก่าได้ เพราะผู้สมัครของตัวเอง หน่วยก้านดี 
มีทุนหนาอย่าง “เสี่ยหนุ่ม” ณรงเดช อุฬารกุล เบอร์ 3 ลูกชาย เฉลิมชัย อุฬารกุล อดีต ส.ส.สกลนคร แต่เบอร์ 2 ชู
พงษ ์ค าจวง กลุ่มสกลนครเพื่อไทย ก็มีฐานเสียงใกล้เคียงกัน 
ท าให้ เบอร์ 1 “นายกต่าง” ชัยมงคล ไชยรบ อดีตนายก อบจ.สกลนคร 3 สมัย ทีมคิดต่างสร้างเมือง ยังเป็นต่อเล็กน้อย 
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หนองคาย : พรรคเพื่อไทย ส่งเบอร์ 2 “เสี่ยอัพ” ธนพล ไลละวิทย์มงคล นักธุรกิจขนส่งสินค้าไทย-ลาว และมี “พ่อบัก
เสือ” ประสิทธิ์ จันทาทอง อดีต ส.ส.หนองคาย สนับสนุน 
ส่วนเบอร์ 1 ยุทธนา ศรีตะบุตร อดีตนายก อบจ.หนองคาย 3 สมัย กลุ่มรักหนองคาย ได้ตระกูลการเมือง “อินทร์รอด” 
หนุน ซึ่งยังต้องลุ้นถึงคืนสุดท้ายของการหาเสียง 
หนองบัวล าภู : ตระกูล “หัตถสงเคราะห์” แห่งหนองบัวล าภู ส่งเบอร์ 6 วิชัย สามิตร อดีต ส.ส.หนองบัวล าภู พรรค
เพ่ือไทย เป็นต่อเบอร์ 3 วุฒิพงษ ์ศิริสถิตย์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ในนามกลุ่มรักษ์หนองบัว โอกาสแพ้-ชนะ
ของเพ่ือไทย กับค่ายสีน้ าเงินเท่าๆกัน 
อุดรธานี : แม้จะมีกระแส “เปลี่ยน” ในอุดรธานี แต่ส าหรับเลือกตั้งนายก อบจ.หนนี้ เบอร์ 3 วิเชียร ขาวข า อดีต ส.ส.
อุดรธานี และอดีตนายก อบจ.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ยังมีแต้มต่อเยอะ 
เบอร์ 2 ฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ อดีตเกษตรจังหวัดอุดรธานี คณะก้าวหน้า คงต้องรอไปสมัยหน้า ถ้ายังคิดสู้ต่อ 
อ านาจเจริญ : สมรภูมิ อบจ.อ านาจเจริญ กลายเป็นศึก 2 ขั้วในฟากเดียวกัน เบอร์ 3 วันเพ็ญ ตั้งสกุล อดีตผู้สมัคร 
ส.ส.อ านาจเจริญ พรรคภูมิใจไทย ในนามกลุ่มภูมิใจไทยอ านาจเจริญ หาเสียงมาแรมปี เที่ยวนี้ไม่พลาดแน่ 
คู่แข่งเบอร์ 1 จันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี  อดีตผู้สมัคร ส.ส.อ านาจเจริญ พรรคพลังประชารัฐ  สังกัดกลุ่มพลัง
อ านาจเจริญ ได้แรงหนุนจากตระกูล “บัวบุตร” และ “จันทวารา” ได้แค่ลุ้น 
พื้นที่ 13 จังหวัดอีสานเหนือ การต่อสู้ยังคงขับเคี่ยวกันจนนาทีสุดท้าย แม้บางจังหวัด “ผู้สมัครบางคน” ค่อนข้าง
น าโด่ง แต่ “คู่แข่ง” ไม่เคยยอมแพ้ ต่างถือสุภาษิต สงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912342 
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