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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 12 ตลุาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ มท. เวียนข้อสังเกต กกต. สั่ง อปท.จับตา “ฉากกั้นหลังคูหา-โต๊ะในคูหา” เลือกตั้ง

ท้องถิ่นต้องมิดชิดกว่าเดิม 
12 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ ดัน "กนกพร" ชิงนายก อบจ.นครศรีธรรมราช   13 
3 มติชนออนไลน์ ‘ชัยชนะ’ หนุนแม่ตัวลงชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.นครศรีธรรมราช 14 
4 มติชนออนไลน์ ‘ธนาธร’ ลุยหนองคาย-บึงกาฬ ฟังวิสัยทัศน์ว่าที่ผู้สมัคร อบจ. 15 
5 บ้านเมืองออนไลน์ ‘ธนาธร’ ลุยหนองคาย-บึงกาฬ ฟังวิสัยทัศน์ว่าที่ผู้สมัคร อบจ. 17 
6 INN ออนไลน์ “อนุทิน” ไม่คุย ลต. ท้องถิ่นมองคนละตลาด 19 
7 ไทยรัฐออนไลน์ สธ. พร้อมช่วยผู้ประสบอุทกภัย “อนุทิน” เผยภูมิใจไทยยังไม่ถก

เลือกตั้งท้องถิ่น 
20 

8 มติชนออนไลน์ อนุทิน เผย ภท.ยังไม่หารือ ส่งผู้สมัครชิงเลือกตั้งท้องถิ่น 21 
9 แนวหน้าออนไลน์ ‘อนุทิน’ แย้มเลือกตั้งท้องถิ่นคนละตลาด เล็งหารือ ‘ภท.’ เคาะคน

สนใจลงแต่ละสนาม 
22 

10 สยามรัฐออนไลน์ "อนุทิน" เผย ภท.ยังไม่ถก ลต.ท้องถิ่น 23 
11 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
อนุทิน เผย ภท. ยังไม่หารือ ส่งผู้สมัครชิงเลือกตั้งท้องถิ่น 24 

12 INN ออนไลน์ เพ่ือไทยประชุม กก.บห. ใหม่นัดแรก 25 
13 แนวหน้าออนไลน์ ‘เรืองไกร’ ไล่บี้ ‘บิ๊กตู่’ ปรับออก-บีบ ‘นิพนธ์’ พ้น ครม. 26 
14 โพสตทู์เดย์ออนไลน์ เพ่ือไทยร้อง“บิ๊กตู่”ปรับ “นิพนธ์” พ้นครม.อัดไม่ควรนิ่งเฉยท าไม่รู้เรื่อง 27 
15 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องท าประชามติแก้ รธน. 28 
16 INN ออนไลน์    “ดิเรกฤทธิ์” ชี้อนุ กมธ. ยังเห็นต่างข้อ กม. 29 
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รวมข่าว กกต. 
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วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ กกต.ขับเคลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น กลไกปกครองสอดคล้องชุมชน 30 
2 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
เลือกตั้งท้องถิ่น เริ่มได้เสียที! 33 

3 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

‘ธนาธร’ ชิงธง ‘นายก อบจ.’ 5 พรรคเปิดศึกชิงมวลชน ‘เลือกตั้ง
ท้องถิ่น’ 

36 

4 MGR  ออนไลน์ ม็อบ 14 ตุลาฯ เกมหาเสียง ของกลุ่มทุนธนาธร !? 38 
5 มติชนออนไลน์ ค าตอบสุดท้าย ใน 14 ตุลาคม ค าตอบสุดท้าย จาก “เสื้อแดง” 40 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ 14 ตุลา เดิมพันม็อบ ชี้ชะตารัฐบาล 41 
7 คมชัดลึกออนไลน์ 2 พยัคฆ์ ปักธง 3 อบจ. เหนือ 43 
8 ข่าวสดออนไลน์ ท่วงท่า อาการ จากพรรคเพ่ือไทย การเคลื่อนไหว คณะราษฎร 2563 45 
9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เกม 2 ขา 'พปชร.' ลุยศึกชิง 'นายก อบจ.' ติดโลโก้พรรค-แอบหนุน

ผู้สมัครอิสระ 
46 

10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สนามท้องถิ่นขุมทรัพย์ “นักเลือกตั้ง” 49 
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วันที่ 11 ตุลาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับ
เสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2563  
ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
เขา้เฝา้ทลูละอองธลุพีระบาทรบัเสดจ็ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  

ในการพระราชพธิทีรงบ าเพญ็พระราชกศุลถวายผา้พระกฐนิ พทุธศกัราช 2563 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

4 

 

กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพธิีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร การน าค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสร้างความส าเร็จ (Core Value Go to Success of Organization)  
พร้อมด้วย นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ โรงแรมรามา การ์ เด้นส์  
กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เปน็ประธานพธิเีปดิการฝกึอบรมหลกัสตูร  

การน าคา่นยิมสู่วฒันธรรมองคก์รเพือ่สรา้งความส าเรจ็ 
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วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมการเปิด
ให้บริการสายด่วน 1444 พร้อมด้วย นายสมยศ อักษร นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้ตรวจการ นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา 
ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ และพนักงานของส านักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติ การ 
สายด่วน 1444  ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เป็นประธานการประชุมการเปดิให้บรกิารสายดว่น 1444 
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วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีการประชุมกองบรรณาธิการจัดท าวารสารวิชาการ
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้ตรวจการ เป็นประธาน 
การประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้อ านวยการ
สถาบันพฒันาการเมืองและการเลือกตั้ง ชั้น 9 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุกองบรรณาธกิารจดัท าวารสารวชิาการ 

ของส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ครัง้ที ่3/2563 
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ข่าวอ้างอิง 
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12 ต.ค. 2563 11:20    

มท. เวียนข้อสังเกต กกต. สั่ง อปท.จับตา “ฉากกั้นหลังคูหา-โต๊ะในคูหา” เลือกตั้งท้องถิ่น
ต้องมิดชิดกว่าเดิม 
 

 
 
 
 
มหาดไทยเวียนหนังสือสั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ แจ้ง อปท.รับข้อสังเกต กกต.ชุดใหญ่ จับตา “ฉากกั้นหลังคูหา-โต๊ะใน
คูหาเลือกตั้ง” เลือกตั้งท้องถิ่นต้องมิดชิดกว่าเดิม คาดรองรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศในอนาคต 

วันนี้ (12 ต.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงมหาดไทยเวียนหนังสือถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้ด าเนินการตามความเห็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เกี่ยวกับสภาพปัญหาใน
การด าเนินการจัดการเลือกตั้ง เพ่ือรองรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในอนาคต 

หนังสือเวียนฉบับนี้ระบุว่า ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา 24 
บัญญัติให้เมื่อมีกรณีต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ใด ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นของอปท.นั้น เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า อปท. 

โดยมีหน้าที่และอ านาจด าเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผล
การนับคะแนนเลือกตั้ง และด าเนินการอื่นอันจ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งก าหนดให้ อปท.ที่ด าเนินการ เลือกตั้ง
มีหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งของผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ า 
อปท. ตามท่ีบัญญัติไว่ในพระราชบัญญัตินี้ จึงขอให้จังหวัดแจ้งให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

เมื่อปลายเดือนที่แล้ว มหาดไทยรับข้อสังเกตในการประชุมกรณีที่ กกต.ได้สังเกตการณ์ในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ซึ่งพบ
กรณีของที่เลือกตั้งซึ่งใช้เต็นท์เป็นสถานที่ท าการออกเสียงลงคะแนน ว่า “ควรมีฉากกั้นบริเวณด้านหลังคูหาออกเสียง
ลงคะแนน” ที่สามารถปิดบังการลงคะแนนออกเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้อย่างมิดชิด และกรณีเกี่ยวกับ “โต๊ะที่
น ามาใช้วางคูหาออกเสียงลงคะแนน” เพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้ในการท าเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งนั้น ควรมีพื้นผิว
เรียบ และไม่มีช่องว่างเพื่อไม่ให้เป็นสาเหตุของการเกิดบัตรเสีย 

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยยังเวียนคู่มือการรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น และ
คู่มือบทบาทหน้าที่ของนายทะเบียนอ าเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ อปท.ด าเนินการแล้วเช่นกัน 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000104010  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000104010
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อาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 15.47 น. 

ดัน "กนกพร" ชิงนายก อบจ.นครศรีธรรมราช   
ดัน “กนกพร เดชเดโช” ชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ม่ันใจผลงานเพียบพาเข้าวิน 

 
 

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ส าหรับการ
เลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่จะมีการเลือกตั้งในปลายปีนี้ ส าหรับในส่วนของตนจะ
สนับสนุนคุณกนกพร เดชเดโช ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นมารดาของตน ลง
สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. และส่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครบทั้ง 42 เขต ในนามทีมพลังเมืองนคร 
เนื่องจากได้ปรึกษาหารือกับสมาชิกของทีมพลังเมืองนคร และ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นครศรีธรรมราช แล้วมีความเห็น
ตรงกันทุก ๆ ฝ่าย ว่าควรส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง เพราะทีมพลังเมืองนคร เป็นทีมการเมืองท้องถิ่นที่เคยบริหารงานท้องถิ่น
ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาแล้วถึง 3 สมัย ภายใต้การน าของ นายวิฑูรย์ เดชเดโช นายก อบจ. ในสมัยนั้นซึ่งได้
สร้างผลงานไว้อย่างมากมายเช่น พัฒนาแห่งท่องเที่ยวเขาพลายด า โรงละคร รับถ่ายโอนโรงเรียนและสนามกีฬา เป็นต้น 

“ผมมีความมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ทีมพลังเมืองนครจะได้รับชัยชนะยกทีมเพ่ือเข้าไปเสริมสร้าง พัฒนา
นครศรีธรรมราชให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป และเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคใต้” นายชัยชนะกล่าว....  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/800440 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/800440
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วันท่ี 11 ตุลาคม 2563 - 17:08 น. 

‘ชัยชนะ’ หนุนแม่ตัวลงชิงเก้าอี้นายก อบจ.นครศรีธรรมราช 
 

 
 
“ชัยชนะ” หนุนแม่ตัวลงชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.นครศรีธรรมราช 

วันที่ 11 ต.ค. นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดเผยถึงการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ที่จะมีการเลือกตั้งในปลายปีนี้ ว่า ในส่วนของตนจะสนับสนุนนาง
กนกพร เดชเดโช ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นมารดาของตนลงสมัครรับ
เลือกตั้งนายก อบจ. และส่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครบทั้ง 42 เขต ในนามทีมพลังเมืองนคร 

เนื่องจากได้ปรึกษาหารือกับสมาชิกของทีมและ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จ.นครศรีธรรมราช แล้วมีความเห็น
ตรงว่าควรส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง เพราะทีมพลังเมืองนคร เป็นทีมการเมืองท้องถิ่นที่เคยบริหารงานท้องถิ่นระดับอบจ.
มาแล้วถึง 3 สมัย ภายใต้การน าของนายวิฑูรย์ เดชเดโช นายก อบจ.ในสมัยนั้นซึ่งได้สร้างผลงานไว้อย่างมากมาย เช่น 
พัฒนาแห่งท่องเที่ยวเขาพลายด า โรงละคร รับถ่ายโอนโรงเรียนและสนามกีฬา เป็นต้น และตนมีความมั่นใจว่าการ
เลือกตั้งครั้งนี้ทีมพลังเมืองนครจะได้รับชัยชนะยกทีม เพ่ือเข้าไปเสริมสร้างพัฒนานครศรีธรรมราชให้มีความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป และเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคใต้ 

“ยืนยันว่าการที่ผมสนับสนุนคุณแม่ให้เป็นนายก อบจ. และจัดทีมส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกนั้น 
ไม่ใช่เป็นความขัดแย้งภายในพรรคแต่อย่างใด แต่ต้องการสร้างทางเลือกที่หลากหลายให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้
ตนเห็นว่าทีมพลังเมืองนคร พร้อมแล้วที่จะบริหาร อบจ.นครศรีธรรมราช ให้โปร่งใส ไร้การทุจริต และคิดท าสานต่อ
ผลงานของคุณพ่อที่เคยท ามา ดังนั้น จึงอยากจะให้ชาวนครฯ ช่วยพิจารณาและตัดสินใจเลือกทีมพลังเมืองนคร 
เข้าไปบริหารงาน เพื่อความเจริญของจังหวัดที่มากยิ่งข้ึนด้วย” นายชัยชนะกล่าว 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2389801 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2389801
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

15 

 

 

 
วันท่ี 11 ตุลาคม 2563 - 18:28 น. 

 ‘ธนาธร’ ลุยหนองคาย-บึงกาฬ ฟังวิสัยทัศน์ว่าท่ีผู้สมัคร อบจ. 
 

 
 
“ธนาธร” ลุยหนองคาย-บึงกาฬ ฟังวิสัยทัศน์ว่าที่ผู้สมัคร อบจ. พร้อมร่วมกิจกรรมก้าวหน้าคัพ 

วันที่ 11 ต.ค. ที่ จ.หนองคาย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมด้วย นายกฤศภณ หล้า
วงศา ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หนองคาย เดินทางไปยังพื้นท่ีเพ่ือรับฟังปัญหาของประชาชน 
ส าหรับใช้ออกแบบนโยบายที่จะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ โดยได้เดินทางไปดูสถานที่
หลายแห่งที่อยู่ในสังกัดของ อบจ. อาทิ โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย, พิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคาย, อาคารยิมเนเซียม, 
ลานกิจกรรมอเนกประสงค์, หอประชุม อบจ. และเดินเยี่ยมชมบรรยากาศการค้าที่ตลาดท่าเสด็จ ซึ่งแม้จะเป็นวันหยุด
สุดสัปดาห์แต่การค้ายังคงเงียบเหงา 

ต่อมานายธนาธรและนายกฤศภณ ได้เดินทางกลับไปไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กที่โรงเรียนกีฬาหนองคาย ซึ่งว่าที่
ผู้สมัครนายก อบจ.หนองคาย ในนามคณะก้าวหน้า ได้มีการออกแบบนโยบายในการพัฒนาไว้บ้างแล้ว ทั้งนี้ โรงเรียน
ดังกล่าวเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.1 – ม.6 มีนักเรียนอยู่ประจ า 141 คน แต่สภาพของโรงเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของ
นักเรียนย่ าแย่มาก ต้องพักชั่วคราวอยู่ที่บริเวณใต้ถุนอัฒจรรย์ของสนามฟุตบอล ขณะที่ห้องน้ าก็ไม่สะอาด ส่งกลิ่นเหม็น 
มีน้ าใช้ไม่เพียงพอ 

นายธนาธรกล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนกีฬาหนองคาย สังกัด อบจ. ไม่มีการบริหารอย่างเอาใจใส่ ไม่มีการเพิ่ม
ศักยภาพหรือดึงศักยภาพของโรงเรียนออกมาอย่างเต็มที่ ทั้งๆ ที่สถานที่นั้นกว้างใหญ่ ยังมีศักยภาพอีกเยอะ ถ้าเรา
ได้ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ เอาใจใส่ จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอจะสามารถท าให้ดีกว่านี้ได้ เพราะสภาพที่
เป็นอยู่วันนี้ เป็นที่น่าสงสารนักเรียนและผู้ปกครองที่ส่งลูกมาเรียนที่นี่อย่างมาก ดังนั้น ในความคิดของเราคณะ
ก้าวหน้า เราอยากท าให้โรงเรียนกีฬากลับมามีชีวิตชีวา ให้เป็นสถานที่เด็กๆ ได้บ่มเพาะฟูมฟักความสามารถ เป็นที่
ที่จะช่วยให้เด็กๆ ได้เดินตามความฝัน ได้ปีนบันไดไปสู่ความส าเร็จในชีวิต แต่เม่ือจากดูจากความเป็นจริงตรงนี้แล้ว 
เรากลับรู้สึกว่า เด็กๆ ลูกหลานของเราถูกปล่อยให้ดิ้นรนต่อสู้ตามล าพังด้วยตนเอง 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3.jpg
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นายกฤศภณกล่าวว่า เรามุ่งหวังอยากให้โรงเรียนกีฬาแห่งนี้เป็นความหวังเด็กและเยาวชน ซึ่งจากการมาดูพ้ืนที่
หลายครั้ง เราได้ทราบปัญหาแล้ว จึงมีแนวคิดพัฒนาโรงเรียนนี้ให้เป็นโรงเรียนกีฬานานาชาติ นโยบายที่เราวางไว้คือการ
พัฒนาทั้งระบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหาร เรื่องการเรียนการสอน เปิดขยายสาขากีฬาให้ตรงกับความ
ต้องการของคนในหนองคาย รวมถึงเรื่องพ้ืนที่ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาออกแบบการจัดสรรใหม่ ท าพ้ืนที่ให้เกิดคุณค่าและ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมอินดอร์สเตเดียม ยิมเนเซียม สระว่ายน้ า ฟิตเนส งานงานคุรุภัณฑ์ต่างๆ 

รวมถึงการจัดพ้ืนที่ภูมิทัศน์ใหม่ทั้งหมด และเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มาใช้ประโยชน์ด้วย เพราะที่นี่เป็นหน้า
เป็นตาของจังหวัดหนองคาย ที่ผ่านมารองรับกิจกรรมกีฬาหลายๆ หน่วยงาน เคยจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติด้วย แต่
สภาพวันนี้ถ้าใครได้มาเห็นก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีสภาพเละเทะอย่างนี้ งบประมาณของ อบจ. ปี ละ 500 ล้าน
บาท ถ้าน ามาใช้พัฒนาตรงนี้ปีละ 20 ล้าน เชื่อว่าจะสามารถดึงศักยภาพของโรงเรียนกีฬาหนองคายออกมาได้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต่อมาเวลา 14.00 น. นายธนาธรพร้อมทีมงานได้เดินทางต่อไปที่ จ.บึงกาฬ เพ่ือพบกับนาย
ภูมิพันธุ์ บุญมาตุ่น ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.บึงกาฬ ในนามคณะก้าวหน้า ร่วมเดินทางส ารวจพ้ืนที่ โดยเริ่มต้นที่บ้านหอ
ค า ต.หอค า อ.เมืองบึงกาฬ ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเทียววิถีชีวิตริมแม่น้ าโขง เป็นหมู่บ้านชาวลาวเวียง อพยพโยกย้ายมาจาก
นครหลวงเวียงจันทน์ มีอายุกว่า 300 ปี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีทิวทัศน์ริมแม่น้ าโขงงดงาม ทั้งนี้ ร่วมพูดคุยกับประชาชนใน
หมู่บ้าน ร่วมเสนอแนวทางการท่องเที่ยว ที่แม้ที่ผ่านมาจะได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชนจากหน่วยงานภาครัฐ 
แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป และไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากเท่าใดนัก 

จากนั้น นายธนาธรและคณะก้าวหน้าเดินทางไปเยี่ยมชมสวนสาธารณบึงกาฬ เดินตลาดสด ก่อนจะไปที่ด่าน
ศุลกากรบึงกาฬ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่นายภูมิพันธุ์ตั้งใจจะให้เป็นจุดเริ่มต้นมีบริการขนส่งสาธารณะ แบ่งเป็น 2 เส้นทาง
จากบริเวณดังกล่าว เข้ามาในตัวเมือง ผ่านสถานที่ส าคัญๆ อาทิ ตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์ราชการ และไปสิ้นสุด
ที่วัดท่าไคร้ เพ่ือให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

จากนั้นเวลา 17.00 น. นายธนาธรและนายภูมิพันธุ์ เดินทางต่อไปยังโรงเรียนบุ่งคล้านคร อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 
เพ่ือร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “ก้าวหน้าคัพ” ซึ่งจัดโดยทีมผู้สมัคร อบจ.บึงกาฬ ของคณะก้าวหน้า ที่มีนายรชานนท์ 
ศรีนอก อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งแขวนสตั๊ดและมาร่วมลงการเมืองท้องถิ่นในนามคณะก้าวหน้า เป็นโต้โผส าคัญใน
การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ “ดนตรีกีฬาพัฒนาสู่สากล
อาชีพ” ของทีมผู้สมัคร อบจ.บึงกาฬ คณะก้าวหน้า 

ทั้งนี้ นายภูมิพันธ์เปิดเผยว่า เยาวชนจังหวัดบึงกาฬเป็นผู้ที่มีศักยภาพด้านดนตรีและกีฬา มีหลายคนไต่เต้าด้วย
ตัวเองไปจนประสบความส าเร็จ จนมีชื่อเสียงระดับประเทศ ทั้งด้านดนตรีและกีฬา  เช่น นายรชานนท์ ซึ่งจะลงสมัคร 
สมาชิก อบจ. ในทีมคณะก้าวหน้า ก็เป็นถึงนักฟุตบอลทีมชาติไทย ดังนั้น ถ้ามีการส่งเสริมทั้ง 2 ด้านนี้ คาดว่าจะช่วย
สนับสนุนให้เยาวชนชาวบึงกาฬได้เดินตามความฝัน น าความส าเร็จมาสู่ตนเองได้ง่ายขึ้น และกิจกรรมอย่างดนตรีและ
กีฬาก็ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เยาวชนของเราห่างไกลจากอบายมุข ยาเสพติดได้ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2389989 
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วันอาทิตย์ ท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 19.15 น. 

เปิดตัว "รชานนท์" อดีตนักเตะทีมชาติไทย ลงการเมืองท้องถิ่นบึงกาฬ 
  

 
 

"ธนาธร" ลุยอีสานตอนบน "หนองคาย - บึงกาฬ" ฟังวิสัยทัศน์ว่าที่ผู้สมัคร อบจ. ยกระดับโรงเรียนกีฬา - ร่วม
กิจกรรม "ก้าวหน้าคัพ" อดีตนักฟุตบอลทีมชาติแขวนสตั๊ดร่วมผลักดัน 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2563  ที่ จ.หนองคาย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า 
พร้อมด้วย นายกฤศภณ หล้าวงศา ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หนองคาย เดิ นทางไปยังพ้ืนที่
เพ่ือรับฟังปัญหาของประชาชน ส าหรับใช้ออกแบบนโยบายที่จะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง
ปลายปีนี้ โดยได้เดินทางไปดูสถานที่หลายแห่งที่อยู่ในสังกัดของ อบจ. อาทิ  โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย, พิพิธภัณฑ
จังหวัดหนองคาย, อาคารยิมเนเซียม, ลานกิจกรรมอเนกประสงค์, หอประชุม อบจ. และเดินเยี่ยมชมบรรยากาศการค้า
ที่ตลาดท่าเสด็จ ซึ่งแม้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่การค้ายังคงเงียบเหงา ต่อมา นายธนาธร และนายกฤศภณ ได้
เดินทางกลับไปไลฟ์สดผ่านเฟชบุ๊กที่โรงเรียนกีฬาหนองคาย ซึ่งว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.หนองคาย ในนามคณะก้าวหน้า 
ได้มีการออกแบบนโยบายในการพัฒนาไว้บ้างแล้ว ทั้งนี้ โรงเรียนดังกล่าว เปิดสอนตั้งแต่ชั้น   ม.1 -ม.6 มีนักเรียนอยู่
ประจ า 141 คน แต่สภาพของโรงเรียน และชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนย่ าแย่มาก ต้องพักชั่วคราวอยู่ที่บริเวณใต้
ถุนอัฒจรรย์ของสนามฟุตบอล ขณะที่ห้องน้ าก็ไม่สะอาด ส่งกลิ่นเหม็น มีน้ าใช้ไม่เพียงพอ 

นายธนาธร กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนกีฬาหนองคาย สังกัด อบจ. ไม่มีการบริหารอย่างเอาใจใส่ ไม่มีการเพ่ิม
ศักยภาพหรือดึงศักยภาพของโรงเรียนออกมาอย่างเต็มที่ ทั้งๆ ที่สถานที่นั้นกว้างใหญ่ ยังมีศักยภาพอีกเยอะ ถ้าเราได้
ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ เอาใจใส่ จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอจะสามารถท าให้ดีกว่านี้ได้ เพราะสภาพที่เป็นอยู่วันนี้ 
เป็นที่น่าสงสารนักเรียน และผู้ปกครองที่ส่งลูกมาเรียนที่นี่อย่างมาก ดังนั้น ในความคิดของเราคณะก้าวหน้า เราอยาก
ท าให้โรงเรียนกีฬากลับมามีชีวิตชีวา ให้เป็นสถานที่เด็กๆ ได้บ่มเพาะฟูมฟักความสามารถ เป็นที่ที่จะช่วยให้เด็กๆได้เดิน
ตามความฝัน ได้ปีนบันไดไปสู่ความส าเร็จในชีวิต แต่เมื่อจากดูจากความเป็นจริงตรงนี้แล้ว เรากลับรู้สึกว่า เด็กๆ 
ลูกหลานของเราถูกปล่อยให้ดิ้นรนต่อสู้ตามล าพังด้วยตนเอง 

นายกฤศภณ กล่าวว่า เรามุ่งหวังอยากให้โรงเรียนกีฬาแห่งนี้เป็นความหวังเด็กและเยาวชน ซึ่งจากการมาดู
พ้ืนที่หลายครั้ง เราได้ทราบปัญหาแล้ว จึงมีแนวคิดพัฒนาโรงเรียนนี้ให้เป็นโรงเรียนกีฬานานาชาติ นโยบายที่เราวางไว้
คือการพัฒนาทั้งระบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหาร เรื่องการเรียนการสอน เปิดขยายสาขากีฬาให้ตรงกับ
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ความต้องการของคนในหนองคาย รวมถึงเรื่องพ้ืนที่ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาออกแบบการจัดสรรใหม่ ท าพ้ืนที่ให้เกิดคุณค่า
และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมอินดอร์สเตเดียม ยิมเนเซียม สระว่ายน้ า ฟิตเนส งานงานคุ รุภัณฑ์
ต่างๆ รวมถึงการจัดพ้ืนที่ภูมิทัศน์ใหม่ทั้งหมด และเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มาใช้ประโยชน์ด้วย เพราะที่นี่เป็นหน้าเป็น
ตาของจังหวัดหนองคาย ที่ผ่านมารองรับกิจกรรมกีฬาหลายๆ หน่วยงาน เคยจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติด้วย แต่
สภาพวันนี้ถ้าใครได้มาเห็นก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีสภาพเละเทะอย่างนี้ งบประมาณของ อบจ. ปีละ 500 ล้าน 
ถ้าน ามาใช้พัฒนาตรงนี้ปีละ 20 ล้าน เชื่อว่าจะสามารถดึงศักยภาพของโรงเรียนกีฬาหนองคายออกมาได้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต่อมาเวลา 14.00 น. นายธนาธร พร้อมทีมงานได้เดินทางต่อไปที่ จ.บึงกาฬ เพ่ือพบกับ
นายภูมิพันธุ์ บุญมาตุ่น ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.บึงกาฬ ในนามคณะก้าวหน้า ร่วมเดินทางส ารวจพ้ืนที่ โดยเริ่มต้นที่บ้าน
หอค า ต.หอค า อ.เมืองบึงกาฬ ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเทียววิถีชีวิตริมแม่น้ าโขง เป็นหมู่บ้านชาวลาวเวียง อพยพโยกย้ายมา
จากนครหลวงเวียงจันทร์ มีอายุกว่า 300 ปี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีทิวทัศน์ริมแม่น้ าโขงงดงาม ทั้งนี้ ร่วมพูดคุยกับประชาชน
ในหมู่บ้าน ร่วมเสนอแนวทางการท่องเที่ยว ที่แม้ที่ผ่านมาจะได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่ วไป และไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากเท่าใดนัก 
จากนั้น นายธนาธรและคณะก้าวหน้าเดินทางไปเยี่ยมชมสวนสาธารณบึงกาฬ เดินตลาดสด ก่อนที่จะไปที่ด่านศุลกากร
บึงกาฬ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่นายภูมิพันธุ์ตั้งใจจะให้เป็นจุดเริ่มต้นมีบริการขนส่งสาธารณะ แบ่งเป็น 2 เส้นทางจาก
บริเวณดังกล่าว เข้ามาในตัวเมือง ผ่านสถานที่ส าคัญๆ อาทิ ตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์ราชการ และไปสิ้นสุดที่
วัดท่าไคร้ เพ่ือให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

กระทั่งเวลา 17.00 น. นายธนาธร และนายภูมิพันธุ์ เดินทางต่อไปยังโรงเรียนบุ่งคล้านคร อ.บุ่งคล้า จ.บึง
กาฬ  เพ่ือร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "ก้าวหน้าคัพ" ซึ่งจัดโดยทีมผู้สมัคร อบจ.บึงกาฬ ของคณะก้าวหน้า ที่มีนายรชา
นนท์ ศรีนอก อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งแขวนสตั๊ดและมาร่วมลงการเมืองท้องถิ่นในนามคณะก้าวหน้า เป็นโต้โผ
ส าคัญในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ "ดนตรีกีฬาพัฒนา
สู่สากลอาชีพ" ของทีมผู้สมัคร อบจ.บึงกาฬ คณะก้าวหน้า   

ทั้งนี้ นายภูมิพันธ์ เปิดเผยว่า เยาวชนจังหวัดบึงกาฬเป็นผู้ที่มีศักยภาพด้านดนตรีและกีฬา มีหลายคนไต่เต้า
ด้วยตัวเองไปจนประสบความส าเร็จ จนมีชื่อเสียงระดับประเทศ ทั้งด้านดนตรีและกีฬา เช่น นายรชานนท์ ซึ่งจะลง
สมัคร สมาชิก อบจ. ในทีมคณะก้าวหน้า ก็เป็นถึงนักฟุตบอลทีมชาติไทย ดังนั้น ถ้ามีการส่งเสริมท้้ง 2 ด้านนี้ คาดว่าจะ
ช่วยสนับสนุนให้เยาวชนชาวบึงกาฬได้เดินตามความฝัน น าความส าเร็จมาสู่ ตนเองได้ง่ายขึ้น และกิจกรรมอย่างดนตรี
และกีฬาก็ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เยาวชนของเราห่างไกลจากอบายมุข ยาเสพติดได้ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/208884 
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 12 ตุลาคม 2020 - 09:50 

 “อนุทิน” ไม่คยุ ลต. ท้องถิ่นมองคนละตลาด 
"อนุทิน" ยังไม่ได้คุยเลือกตั้งท้องถิ่น มองคนละตลาด ย้ ายึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก 
 

 
 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจ
ไทย กล่าวถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันภายในพรรค แต่ก็มองเห็นว่าใครสนใจลงท้องถิ่นรูปแบบไหน 
ส่วนจะส่งผู้สมัครลงในนามพรรคหรือไม่นั้น ย้ าว่าจะต้องหารือกันในพรรคอีกครั้ง เพราะการเมืองระดับชาติ กับ 
การเมืองท้องถิ่นคนละตลาดกัน ซึ่งจะต้องมองประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักก็ไม่มีอะไรที่ผิด 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_793523/ 
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12 ต.ค. 2563 10:52 น. 

สธ. พร้อมช่วยผู้ประสบอุทกภัย “อนุทิน” เผยภูมิใจไทยยังไม่ถกเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 

“เสี่ยหนู” ยืนยัน กระทรวงสาธารณสุขพร้อมช่วยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ เผย พรรคภูมิใจไทยยัง
ไม่ได้หารือเลือกตั้งท้องถิ่น 

วันที่ 12 ต.ค. 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  กล่าว
ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเข้าไปช่วยเหลือหลังเกิดน้ าท่วมในหลายพ้ืนที่ ว่า 
เราดูแลตลอดที่ไหนที่เกิดอุทกภัย กระทรวงสาธารณสุขคือหน่วยงานแรกที่จะต้องเข้าไปถึงประชาชน อย่างกรณีน้ าท่วม
ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อเกิดเหตุข้ึนที่แรกที่ประชาชนจะไปคือโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลได้จัดพ้ืนที่ จัดเต็นท์ 
ห้องประชุม และทางเทศบาลก็ได้มาประสานจัดโรงอาหารและโรงครัว ซึ่งทุกอย่างมีความพร้อมไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง 
นอกจากการให้ก าลังและท าความเข้าใจกับผู้ประสบภัยว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรตอนน้ าท่วม และหลังน้ าท่วม เ ช่น การ
ระวังไฟฟ้า เรื่องโรคระบาด 

ส่วนเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นของพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ในฐานะหัวหน้าพรรค 
ระบุว่า ยังไม่มีการประชุมกันในพรรค แต่ก็พอเห็นๆ กันอยู่ว่าใครมีความสนใจจะไปลงท้องถิ่นในรูปแบบไหน ส่วนจะมี
การส่งในนามพรรคหรือไม่ จะต้องพูดคุยและหารือกันในพรรค เพราะเป็นคนละตลาดกัน นี่เป็นเรื่องการเมืองระดับชาติ 
และการเมืองระดับท้องถิ่น เราต้องดูว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ถ้าท าอะไรที่เป็นประโยชน์กับ
ประชาชนและบ้านเมืองเข้าไว้ ท าอะไรก็ถูกหมด. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1950565 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1950565
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วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 - 10:53 น. 

อนุทิน เผย ภท.ยังไม่หารือ ส่งผู้สมัครชิงเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 
‘อนุทิน’ เผย ภท. ยังไม่หารือเลือกตั้งท้องถิ่น 

เมื่อเวลา 08.20 น. วันที่ 12 ตุลาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการเตรียมความพร้อมในการ
เลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ว่า เรื่องดังกล่าวยังไม่มีการประชุมกันในพรรค แต่ก็พอเห็นๆ กันอยู่ว่า 
ใครมีความสนใจ จะไปลงท้องถิ่นในรูปแบบไหน ส่วนจะมีการส่งในนามพรรคหรือไม่ จะต้องพูดคุย และหารือกันใน
พรรค เพราะเป็นคนละตลาดกัน คือเป็นเรื่องการเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น เราต้องดูว่า สิ่งใดที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ถ้าท าอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชน และบ้านเมืองเข้าไว้ ท าอะไรก็ถูกหมด 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2390565 
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วันจันทร์ ท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 11.00 น. 

 ‘อนุทิน’ แย้มเลือกตั้งท้องถิ่นคนละตลาด เล็งหารือ ‘ภท.’ เคาะคนสนใจลงแต่ละสนาม 
 

 
 

เมื่อวันที่  12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.20 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี  และ รมว.
สาธารณสุข  กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนของพรรคภูมิใจไทยว่า เรื่องดังกล่าวยังไม่มี
การประชุมกันในพรรค แต่ก็พอเห็นๆกันอยู่ว่าใครมีความสนใจ จะไปลงท้องถิ่นในรูปแบบไหน ส่วนจะมีการส่งในนาม
พรรคหรือไม่ จะต้องพูดคุยและหารือกันในพรรค เพราะเป็นคนละตลาดกัน นี่เป็นเรื่องการเมืองระดับชาติ และ 
การเมืองระดับท้องถิ่น เราต้องดูว่า สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ถ้าท าอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชน
และบ้านเมืองเข้าไว้ ท าอะไรก็ถูกหมด 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/524455 
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12 ตุลาคม 2563 11:27 น.    

"อนุทิน" เผย ภท.ยังไม่ถก ลต.ท้องถิ่น 

 

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนของพรรคภูมิใจไทย ว่า เรื่องดังกล่าวยังไม่มี

การประชุมกันในพรรค แต่ก็พอเห็นกันอยู่ว่าใครมีความสนใจจะไปลงท้องถิ่นในรูปแบบไหน ส่วนจะมีการส่งในนาม

พรรคหรือไม่ จะต้องพูดคุย และหารือกันในพรรค เพราะเป็นคนละตลาดกัน นี่เป็นเรื่องการเมืองระดับชาติ และ

การเมืองระดับท้องถิ่น เราต้องดูว่าสิ่งใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ถ้าท าอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชน 

และบ้านเมืองเข้าไว้ ท าอะไรก็ถูกหมด 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/188856 

 

  

https://siamrath.co.th/n/188856
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201012/056abf810511855cb8669ddbda097df8f662bd1b1a92941aebb36ef2d46ad4a3.jpg?itok=AbJS09Vh
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วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 

อนุทิน เผย ภท. ยังไม่หารือ ส่งผู้สมัครชิงเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 

‘อนุทิน’ เผย ภท.ยังไม่หารือเลือกตั้งท้องถิ่น 
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น
ในส่วนของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ว่า เรื่องดังกล่าวยังไม่มีการประชุมกันในพรรค แต่ก็พอเห็นๆ กันอยู่ว่า ใครมีความ
สนใจ จะไปลงท้องถิ่นในรูปแบบไหน ส่วนจะมีการส่งในนามพรรคหรือไม่ จะต้องพูดคุย และหารือกันในพรรค เพราะ
เป็นคนละตลาดกัน คือเป็นเรื่องการเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น เราต้องดูว่า สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนมากที่สุด ถ้าท าอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชน และบ้านเมืองเข้าไว้ ท าอะไรก็ถูกหมด 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_356450 
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_356450
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5-2.jpg
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 12 ตุลาคม 2020 - 11:31 

เพื่อไทยประชุม กก.บห. ใหม่นัดแรก 
เพื่อไทยประชุม กก.บห.ใหม่นัดแรก "สมพงษ์" แบ่งงานตามภาระกิจ พร้อมพิจารณาแนวทางการส่งผู้สมัครรับ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

 
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทยนัดแรก หลังที่ประชุมใหญ่วิสามัญโหวตเลือกกรรมการบริหาร
พรรคชุดใหม่ โดยวาระการประชุมวันนี้มีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒษ์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทยเป็นประธาน มีวาระเรื่องการ
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการบริหาร การพิจารณาแนวทางภารกิจของพรรคในอนาคต การขอความ
เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเบิกถอนบัญชีพรรคเพ่ือไทย และการพิจารณาแนวทางการส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น 

โดยก่อนหน้านี้นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรค กล่าวว่า จะมีการแบ่งงานเช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง โดยยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ิมเติมเป็นพิเศษ แต่จะเป็นการแบ่งหน้าที่ให้กรรมการบริหารทั้ง 23 คน 
ส่วนในบ่ายนี้จะมีการประชุมคณะท างานด้านเศรษฐกิจ ในส่วนที่นายพิชัยรับผิดชอบ โดยจะตั้งคณะท างานที่เป็น ส.ส.
ของพรรครุ่นใหม่ โดยเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข และเรื่องเศรษฐกิจจะเป็นนโยบายจะเป็น
ประเด็นหลักท่ีจะน ามาฟ้ืนฟูความนิยมของพรรคเพ่ือไทย พร้อมกันนี้เชิญบุคคลภายนอกเข้ามาให้ข้อมูล 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_793668/ 
 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_793668/
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วันจันทร์ ท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 11.52 น. 

 ‘เรืองไกร’ ไล่บี ้‘บิ๊กตู่’ ปรับออก-บีบ ‘นิพนธ’์ พ้น ครม. 
 

 
‘เรืองไกร’ไล่บี‘้บิ๊กตู’่ ปรับออก-บีบ‘นิพนธ์’พ้นครม. 

12 ตุลาคม 2563 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล(ส านักงานกพ.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิก
พรรคไทยรักษาชาติ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ผ่านนายสมพาศ นิล
พันธุ์ ที่ปรึกษาส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือขอให้นายกฯพิจารณาด าเนินการกับ นายนิพนธ์   บุญญามณี 
รมช.มหาดไทย กรณีถูกชี้มูลความผิดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ส านักงานป.ป.ช. ได้แจ้งข้อกล่าวหานายนิพนธ์ เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ละเว้นไม่เบิกจ่ายเงินค่าซ่อมบ ารุงทางอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จ านวน 2 คันเป็น
เงิน 50,850,000 บาท ให้แก่บริษัทคู่สัญญา โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมี
มติว่าการกระท าของนายนิพนธ์ฯ มีมูลความผิดฐานเป็นความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และมีพฤติกรรม 
พฤติการณ์การกระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือ
ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 79 ให้ส่งรายงาน
ส านวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอ านาจและไปยังผู้มีอ านาจ
แต่งตั้งถอดถอนพิจารณาด าเนินการต่อไป 

“ขณะนี้ นายนิพนธ์ ด ารงต าแหน่ง รมช.มหาดไทย ในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ดังนั้นกรณีที่ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล
ความผิดของนายนิพนธ์ตามข้างต้น จึงกระทบต่อคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา 164 (4) ฉะนั้นในฐานะ
นายกรัฐมนตรี จึงไม่ควรนิ่งเฉยท าเป็นไม่รู้เรื่อง จึงควรด าเนินการกับนายนิพนธ์ ด้วยการปรับออกจากคณะมนตรีหรือ
ขอให้ลาออกจากต าแหน่ง” นายเรืองไกร ระบุ 
อ้างอิง :  https://www.naewna.com/politic/524463 
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เพื่อไทยร้อง“บิ๊กตู่”ปรับ “นิพนธ”์ พ้นครม.อัดไม่ควรนิ่งเฉยท าไม่รู้เรื่อง 
 

 
 

ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยจี้นายกฯปรับ"นิพนธ์ บุญญามณี "พ้นเก้าอ้ีรมช.มหาดไทยหลังป.ป.ช.ชี้มูลความผิดสมัย
เป็นนายกอบจ.สงขลา 

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ท าเนียบรัฐบาล นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ฝ่ายกฎหมายพรรคเพ่ือ
ไทย ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษา
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการกับนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.
มหาดไทย กรณีถูกชี้มูลความผิดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อครั้งด ารง
ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.) ฐานละเว้นไม่เบิกจ่ายเงินค่าซ่อมบ ารุงทางอเนกประสงค์ ชนิด 
10 ล้อ จ านวน 2 คันเป็นเงิน 50,850,000 บาท ให้แก่บริษัทคู่สัญญา 

ทั้งนี้ คณะกรรมการป.ป.ช. ได้พิจารณาส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าการกระท าของนายนิพนธ์ มี
มูลความผิดฐานเป็นความผิดทางอาญา เนื่องจากเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้
เกิดความเสียหาย ดังนั้นตามข้อความข้างต้นจึงมีผลกระทบต่อคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา 164 (4) ฉะนั้น
ในฐานะนายกรัฐมนตรีจึงไม่ควรนิ่งเฉยท าเป็นไม่รู้ เรื่อง ควรด าเนินการกับนายนิพนธ์ ด้วยการปรับออกจาก
คณะรัฐมนตรี (ครม.)หรือขอให้ลาออกจากต าแหน่ง 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/635286 
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ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องท าประชามติแก้ รธน. 

 
 

รัฐสภา 12 ต.ค. –“ดิเรกฤทธิ์” ชี้อนุ กมธฯแก้รธน.ยังเห็นต่างประเด็นข้อกฎหมายและจ านวนครั้งการท าประชามติ 
ระบุใช้เป็นข้อสรุปไม่ได้ ต้องท าเป็นความเห็นเสนอชุดใหญ่ ให้ที่ประชุมรัฐสภาตัดสินใจ 

นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ในฐานะ โฆษกอนุกรรมาธิการพิจารณาเสนอความเห็นใน
ประเด็นข้อกฎหมาย ในกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม ก่ อนรับหลักการ 
เปิดเผยว่า ข้อสรุปของอนุกรรมาธิการฯ เสียงข้างมากที่นายนิกร จ านง โฆษกอนุกรรมาธิการฯ ออกมาเปิดเผยก่อนหน้า
นี้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและให้ท าประชามติเพียงครั้งเดียว นั้น ข้อสรุปดังกล่าวไม่ได้ถามเป็นมติ
ของที่ประชุม และถือว่ายังไม่มีข้อยุติ โดยส.ว.และนักวิชาการมองว่าการแก้รัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงไม่
สามารถระบุว่าเป็นข้อสรุปของที่ประชุมอนุกรรมาธิการได้ 

นายดิเรกฤทธิ์ กล่าวว่า โดยเฉพาะประเด็นการท าประชามติเพียงครั้งเดียวภายหลังยกร่างแล้ว เนื่องจากมี
แนวทางของศาลรัฐธรรมนูญที่เคยวินิจฉัยสมัยปี 2555 ว่าการแก้รัฐธรรมนูญฉบับปี 50 ต้องท าประชามติถามประชาชน
ในฐานะผู้สถาปนารัฐธรรมนูญ และหากจะนับจ านวนครั้งการท าประชามติ เห็นว่าต้องท า 3 ครั้งคือก่อนลงมติรับ
หลักการหรือไม่ หลังรับหลักการวาระ 3 และหลังส.ส.ร.ยกร่างเสร็จแล้ว ซึ่งหลังจากอนุกรรมาธิการสรุปความเห็นเสนอ
ไปยังที่ประชุมกรรมาธิการฯแล้ว ต้องรวบรวมสรุปความเห็นไปพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกตัดสินใจอีก
ครั้ง 

“ส.ว. เห็นตรงกันว่าข้อสรุปยังสรุปไม่ได้ แม้แต่กรรมาธิการฯ เองก็ไม่ควรมีข้อสรุปเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของ 
750 คนในรัฐสภาที่จะใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับอย่างไร จะให้คนจ านวนหนึ่งที่ตั้งข้ึนมาศึกษาไปสรุปว่าทุก
คนต้องยกมือตามข้อสรุปนี้มันเป็นไปไม่ได้ ผมเป็นฝ่ายข้างน้อย ผมก็รออธิบายความเห็นในที่ประชุมกรรมาธิการอีก
ครั้ง” นายดิเรกฤทธิ์ กล่าว.-ส านักข่าวไทย 

 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-560100 
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“ดิเรกฤทธิ์” ชี้อน ุกมธ. ยังเห็นต่างข้อ กม. 
"ดิเรกฤทธิ์" ชี้ อนุกมธ.ฯ แก้รัฐธรรมนูญ ยังเห็นต่าง ประเด็นข้อกฎหมาย-จ านวนครั้ง ท าประชามติ ยังใช้เป็น
ข้อสรุปไม่ได้ ต้องท าเป็นความเห็นเสนอชุดใหญ่ และให้รัฐสภาตัดสินใจ 
  

 
 

นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว. ในฐานะ โฆษกอนุกรรมาธิการพิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นข้อ
กฎหมาย ในกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม ก่อนรับหลักการ เปิดเผยว่า 
ข้อสรุปของอนุกรรมาธิการฯเสียงข้างมากที่นายนิกร จ านง โฆษกอนุกรรมาธิการฯ ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ ว่า การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและให้ท าประชามติเพียงครั้งเดียวนั้น ข้อสรุปดังกล่าวไม่ได้มีการถามเป็นมติของที่
ประชุม และถือว่ายังไม่มีข้อยุติ โดย ส.ว. และนักวิชาการยังมองว่าการแก้รัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงไม่
สามารถระบุว่าเป็นข้อสรุปของที่ประชุมอนุกรรมาธิการได้ โดยเฉพาะประเด็นการท าประชามติเพียงครั้งเดียวภายหลัง
ยกร่างแล้ว เนื่องจากมีแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญที่เคยวินิจฉัยสมัยปี 2555 ว่าการแก้รัฐธรรมนูญฉบับปี 50 ต้องท า
ประชามติ ถามประชาชนในฐานะผู้สถาปนารัฐธรรมนูญ และหากจะนับจ านวนครั้งในการท าประชามติส่วนตัวเห็นว่า
ต้องท า 3 ครั้งคือ ก่อนลงมติรับหลักการหรือไม่ หลังรับหลักการวาระ3 และหลัง ส.ส.ร.ยกร่างเสร็จแล้ว 

ทั้งนี้ หลังจากอนุกรรมาธิการสรุปความเห็นเสนอไปยังที่ประชุมกรรมาธิการฯแล้วก็จะต้องรวบรวมสรุป
ความเห็นไปพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาเพ่ือให้สมาชิกตัดสินใจอีกครั้ง 

ขณะเดียวกัน ส.ว. เห็นตรงกันว่า ข้อสรุปยังสรุปไม่ได้ แม้แต่กรรมาธิการฯ เอง ก็ไม่ควรมีข้อสรุป เพราะเรื่องนี้
เป็นเรื่องของ750 คนในรัฐสภาที่จะใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับอย่างไร จะให้คนจ านวนหนึ่งที่ตั้งข้ึนมาศึกษา
ไปสรุปว่าทุกคนต้องยกมือตามข้อสรุปนี้มันเป็นไปไม่ได้ ตนเป็นฝ่ายข้างน้อย ก็จะรออธิบายความเห็นในที่ประชุม
กรรมาธิการอีกครั้ง 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_793776/ 
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กกต.ขับเคลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น กลไกปกครองสอดคล้องชุมชน 
 

 
 

ใกล้เข้ามาทุกทีกับการเลือกตั้ง “สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น” ที่จะเข้าไปบริหารงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น “หัวใจส าคัญ” ในการสนับสนุนรักษาความมั่นคง และความผาสุกประชาชน โดยยึดการปกครอง
ให้สอดคล้องหลักการประชาธิปไตย  

ภายใต้ “การปกครองส่วนท้องถิ่น” ที่เป็นการกระจายอ านาจของ “รัฐบาล” ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วน
ร่วมในการปกครองตนเอง ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ที่เป็น “กลไก” ในการท าหน้าที่แทนรัฐบาล เพ่ือให้การใช้
อ านาจนี้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ในท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของอ านาจ ใน
ก า ร ก า ห น ด  “ ตั ว บุ ค ค ล ”  เ ข้ า ไ ป ท า ห น้ า ที่ ส า คั ญ ต่ า ง ๆ ใ น อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น นี้ 
ความส าคัญการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นนี้ มี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นหน่วยงานส าคัญที่จะจัดการให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องเป็นพลเมืองของ
ท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน เข้ามาท าหน้าที่ และมีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน รวมทั้งจัดการบริหารน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร การดูแลความ
สะอาด และส่งเสริมอาชีพ พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ซึ่งมีความส าคัญเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคน
ในท้องถิ่นอย่างแท้จริง แต่ว่า “รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น” ถูกออกแบบไว้ 2 ลักษณะ คือ แบบแรก “การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป” คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
โดย “อบจ.” มีจังหวัดละ 1 แห่ง ยกเว้นกรุงเทพฯ มีนายก อบจ. เป็นฝ่ายบริหาร และสภา อบจ.เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ 

ในส่วน “เทศบาล” แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ เทศบาลต าบล มี นายกเทศมนตรี 
เป็นฝ่ายบริหาร และ สภาเทศบาล เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วน “อบต.” มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ที่ดูแลทุกข์
สุขให้บริการประชาชนในหมู่บ้านต าบล ก็มีนายก อบต. เป็นฝ่ายบริหาร และสภา อบต.เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  แบบที่
สอง “การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ พิเศษ” ในพ้ืนที่เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีความหนาแน่นของประชากร 
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ได้แก่ “กรุงเทพมหานคร (กทม.)” แบ่งเขตการปกครอง 50 เขต มี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นฝ่ายบริหาร สภา 
กทม. เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และ “เมืองพัทยา” มี นายกเมืองพัทยา เป็นฝ่ายบริหาร และ สภาเมืองพัทยา เป็นฝ่ายนิติ
บัญญัติ 

โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 2 ส่วน คือ 1.“สภาท้องถิ่น” มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่
วันเลือกตั้ง และ 2.“ผู้บริหารท้องถิ่น” มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่ด ารงต าแหน่งติดต่อกัน
เกิน 2 วาระไม่ได้ เมื่อด ารงต าแหน่งติดต่อกัน 2 วาระแล้วต้องพ้น 4 ปี นับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง 
ส าหรับ “ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง” ที่จะเข้าไปบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ ถ้าเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องมีอายุ
ไม่ต่ ากว่า 25 ปี และผู้สมัครเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี รวมถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ไม่ก าหนดว่าต้องจบการศึกษาหรือประสบการณ์การท างานในระดับใด 

“คุณสมบัติ” ผู้สมัครผู้บริหารท้องถิ่น ต้องจบการศึกษาหรือมีประสบการณ์งาน เช่น “อบต.” จบไม่ต่ ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา และ “เทศบาล” จบ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 

ด้าน อบจ. ต้องจบการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา หรือสมาชิกสภา กทม. และ เมืองพัทยา อายุไม่เกิน 25 ปี ต้องมี
สัญชาติไทยโดยการเกิดเท่านั้น และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น สมัครรับเลือกตั้งไม่น้อย
กว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง 

ประเด็นเรื่อง “คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” ต้องมีสัญชาติไทย ถ้าเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้อง
ได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีอายุ 18 ปีในวันเลือกตั้ง โดยเฉพาะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต
เลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ยกเว้นผู้ต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ ภิกษุ 
สามเณร หรือนักบวช บุคคลถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง บุคคลต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล และบุคคลวิกลจริต หรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนี้ สามารถเลือกสมาชิก อบต. 1 คน และนายก อบต. 1 คน เลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขต
ของตนได้ 6 คน สมาชิกสภาเทศบาลเมือง 6 คน เลือกสมาชิกสภาเทศบาลนคร 6 คน และนายกเทศมนตรี ได้ 1 คน 
และเลือกสมาชิก อบจ. 1 คน นายก อบจ. 1 คน ส่วนสมาชิกสภาเมืองพัทยา 6 คน เลือกนายกเมืองพัทยา 1 คน  

ประการส าคัญ กฎหมายก าหนดการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของทุกคน ถ้าผู้มีสิทธิไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ต้อง
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอ าเภอ ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องถิ่นนั้นด้วยตนเองหรือท า
เป็นหนังสือมอบหมายให้คนอ่ืนไปยื่นแทน หรือจัดส่งไปรษณีย์แจ้งเหตุภายใน 7 วันก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง 

การแจ้งนี้ต้องมีเหตุจ าเป็นจริงๆ เช่น มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนไปพ้ืนที่ห่างไกล เจ็บป่วยไปเลือกตั้งไม่ได้ เป็นคน
พิการหรือทุพพลภาพ หรือสูงอายุ ที่เดินทางไปเลือกตั้งไม่ได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่
เลือกตั้ ง เกินกว่ า  100 กม.ไปช่วยราชการนอกเขตเลือกตั้ ง  และเหตุสุดวิสั ย อ่ืนที่  กกต.ก าหนด เป็นต้น 
มิเช่นนั้น “ต้องเสียสิทธิ” หรือ “ถูก จ ากัดสิทธิ” ตั้งแต่ไม่มีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ส.ว. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น และสมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน ไม่มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองไม่ได้ 
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แม้แต่การด ารงต าแหน่ง รองผู้บริหาร เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่
ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และด ารงต าแหน่งเลขานุการ ประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นและ
เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นก็ไม่ได้ ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้เสียสิทธิเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อน
หน้ามี พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ใช้บังคับนี้การเสียสิทธิดังกล่าวของผู้นั้น
เป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ใช้บังคับใน
วันที่ 17 เม.ย.2562 

สิ่งที่ลืมไม่ได้...“วันเลือกตั้ง” จะเริ่มเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. มีหลักฐานบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และมีเลขประจ าตัวประชาชน ส าหรับ
บัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุแล้ว ใช้แสดงตนเพ่ือออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้เช่นกัน 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่า ตามกฎหมายใหม่ ผู้ท าหน้าที่จัดการเลือกตั้ง คือ “องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” ในส่วน 
กกต.รับผิดชอบก ากับดูแลการจัดเลือกตั้ง แบ่งเป็น 6 หลักใหญ่ ได้แก่ 
1. “ด้านการแบ่งเขตเลือกตั้ง” ต้องให้มีจ านวนราษฎรใกล้เคียงกันมากที่สุด พ้ืนที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งต้องติดต่อกัน , 
เคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ความสะดวกในการคมนาคม 
2. “การอบรมวิทยากร” ระดับวิทยากรจังหวัด และวิทยากรระดับอ าเภอ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ที่จะได้
น าไปอบรมวิทยากรระดับอ าเภอเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งในหน่วย เลือกตั้งต่อไป 
3.กระบวนการสืบสวนสอบสวนและไต่สวน ในการพิจารณาออกใบเหลืองและใบแดง 
4.การก าหนดให้มีการเลือกตั้งเมื่อใดเป็นอ านาจของ ครม. เป็นผู้ก าหนด ตาม ม.142 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
5.การประกาศผลการเลือกตั้ง กกต. ต้องตรวจสอบเบื้องต้น หากเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผลการเลือกตั้งสุจริตและ
เที่ยงธรรมให้ประกาศใน 30 วัน 

เลขาธิการ กกต. ย้ าว่า “การเลือกตั้งท้องถิ่น” มีความส าคัญในการสรรหาคัดเลือก “ผู้แทน” เข้าไปท าหน้าที่
แทน “รัฐบาล” ในการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาสนองต่อความ ต้องการให้ชุมชนสะดวกรวดเร็ว 
และตรงกับความประสงค์ของชุมชน โดยประชาชนเป็นผู้มีสิทธิตัดสินใจเลือกผู้บริหารท้องถิ่นนั้นด้วยตนเอง 

ดังนั้น สมควรอย่างยิ่งที่ต้องออกมาใช้สิทธิกันให้มากท่ีสุด...อย่านอนหลับ...ทับสิทธิของตัวเอง 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะคอยก ากับดูแลในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นนี้ ให้เกิดความสุจริต โปร่งใส เที่ยง
ธรรม และชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ของประเทศชาติสูงสุด. 

 
ทีมข่าวภูมิภาค 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/1950124 
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วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2563 

 เลือกตั้งท้องถิ่น เริ่มได้เสียที! 
 

 
 

มาสายดีกว่าไม่มา ในที่สุด “ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น” ที่โดนความมืดครอบง ามานานหลายปี นับตั้งแต่ “คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ” หรือ “คสช.” ท ารัฐประหารยึดอ านาจการปกครองประเทศ เมื่อปี 2557 เป็นต้นมา 
“การเมืองท้องถิ่น” อาณาจักรอันโสภาแขนงหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย ตกอยู่ ในอุ้งมือท็อปบู๊ต ด้วย
ค าสั่ง “ปฏิวัติ” ผู้ด ารงอยู่ในต าแหน่งส่วนใหญ่รากงอกด้วยค าว่า “รักษาการ” บางแห่งก็ส่ง “ลูกหาบ” ไปปฏิบัติหน้าที่แทน 

สิทธิเสรีภาพจะงอกงามขึ้นมาใหม่โดยประชาชนพลเมืองอีกครั้งแน่นอนแล้ว เมื่อ  “พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุม
มา” เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถูกนิมนต์เข้าชี้แจงกับคณะรัฐมนตรีถึงท าเนียบ เพ่ือเคลียร์และชี้แจง
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น หลังการหารือกับกระทรวงมหาดไทยมาก่อนหน้านี้ 
“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี แจ้งข่าวดีให้ทราบโดยทั่วกันว่า ครม.มีมติให้จัดการเลือกตั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือ “อบจ.” ก่อนล าดับแรก “เพราะมีความพร้อมมากที่สุด” 

ตามข่าวสรุปว่า หลัง “ครม.เคาะ” โดยจะเป็นการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบจ.ทั้ง 76 จังหวัด วันท าศึก
เลือกตั้ง อยู่ระหว่างหาจุดลงตัว ไม่ 13 ธันวาคม ก็วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตามกรอบของกฎหมายเลือกตั้ง
ท้องถิ่นฉบับใหม่ ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น นอกจาก อบจ. 76 จังหวัดแล้ว 
ในล าดับถัดไป จะค่อยๆ ทยอยเลือกท้ังองค์การบริหารส่วนต าบล 5,320 แห่ง “เทศบาล” 2,454 แห่ง 
และก๊อกสุดท้าย คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง คือ “เมืองพัทยา” และ “กรุงเทพมหานคร” คาด
ว่าจะข้ามห้วยไปเลือกตั้งในต้นปีหน้า ราวเดือนมีนาคม-เมษายน  

โดยเฉพาะ “กทม.” น่าจะรั้งบ๊วยสุด ตีกรรเชียงไปถึงกลางปี 2564 เพราะติดติ่งข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับ “การมี
อยู่ของ ส.ก.-ส.ข.” ตามไฟต์บังคับต้องมีระยะห่างกัน 45-60 วัน อย่างไรก็ตาม โดยสรุป เส้นทางประชาธิปไตยเริ่มต้น
ขึ้นแล้ว ประชาชนได้ใช้สิทธิเสรีภาพตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ประเทศพอมองเห็นสิ่งสวยงาม ส่วนเลือกตั้งแล้วจะ
ได้ผู้น า-ผู้บริหารท้องถิ่นแบบไหน เป็นเสือหิว เสือโหย อีแร้ง แมลงสาบ เห็บ ก็แล้วแต่ “ดวง” 
“ประชาธิปไตยจอมปลอม ถึงยังไงก็น่าจะดีกว่าเผด็จการ” ที่รวบรวมศูนย์ครอบครองอ านาจทั้งหมดไว้ที่กลุ่มคนกลุ่ม
เดียว แล้วแต่งตั้งพวกพ้องให้มาด ารงต าแหน่งส าคัญต่างๆ และยึดครองอ านาจบริหารไป 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2095.jpg
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“ผู้ว่าฯ กทม.” แม้เห็นแค่เงารางๆ แต่กระแสร้อนแรงกว่าทุกมิติในภูมิภาค “ผู้สมัคร-พรรคการเมือง” ขยับตัว
กันคึกคักตามอนุรูป หนักหน่วง-เนิ่นนาน-แน่นอนมากกว่าเพ่ือน เห็นจะไม่มีใครเกิน “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บัญชีชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย 
“ชัชชาติ” เกาะติดพ้ืนที่ กทม.ท ากิจกรรมตามชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
“ประเด็น” เจ้าตัวจะลงสมัครในนามอะไร สังกัดพรรค หรืออิสระ ผลจากการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี 2562 “เพ่ือไทย” ใน
สนามเมืองหลวงเข้าป้ายมาอันดับที่ 3 พ่ายต่อ “พลังประชารัฐ” กับ “อนาคตใหม่” ฐานเสียงถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดี 
แต่ดูเหมือนว่า “ชัชชาติ” ไม่อยากวิ่งวันเวย์จากฐานเสียงเพ่ือไทยเก่าอย่างเดียว น่าจะตัดสินใจลงสมัครใน
นาม “อิสระ” มากกว่า เพราะอีกฝั่งไม่อยากจะตีรถเปล่า ชั่ง ตวง วัดแล้ว น่าจะคุ้มค่ากว่า ตามทฤษฎีเพ่ืองานแนวร่วม
ดังกล่าว เจ้าตัวจึงถอยห่าง หลุดเฟรมออกจากพรรค 

ขณะที่ “เพื่อไทย” ไม่ว่าจะใช้หัวชื่ออะไร “ไทยรักไทย-พลังประชาชน” ไม่เคยชนะศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
เลย เข้าป้ายที่ 2 มาตลอด ดูตามเนื้อผ้าแล้ว มังกรท าท่าจะกลับมาว่ายน้ าตื้นอีกครั้ง  นั่นก็คือ “คุณหญิงหน่อย-สุดา
รัตน์ เกยุราพันธุ์” เจ้าแม่เมืองหลวงของพรรค บัญชีชื่อนายกฯ คนที่ 1 อยากจะเชนคัมแบ๊กมาลงสมัครชิงเก้าอ้ีเสาชิงช้า
อีกค ารบ แต่หลังการปรากฏตัวของ “คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์” แล้วลูกไหลมากระทบชิ่ง ทิงนองนอย เป็นงูกินหาง
ในเพ่ือไทย จน “คุณหญิงหน่อย” ต้องประกาศไขก๊อกจากประธานยุทธศาสตร์พรรค 
เกิดมีการโหวตควอลิฟาย ส่งตัวแทนผู้สมัครลงชิงผู้ว่าฯ กทม. ก็ไม่แน่ว่าสอบผ่านหรือไม่ 

ตามไปดู “พรรคประชาธิปัตย์” เวลานี้เหมือนใบไม้โดนพายุลูกเห็บถล่มโงหัวไม่ขึ้นเลย ศึกเลือกตั้งใหญ่ตกต่ า
มากที่สุดในประวัติศาสตร์ ไม่มีที่นั่ง ส.ส.เหลือเลยแม้เก้าอ้ีเดียว เข้าป้ายมาเป็นที่ 4 ทั้งที่เป็นแชมป์เก่า จะพูดว่า “ห่ว
ยแตก” ก็แรงไป ใช้ค าว่า “น่าผิดหวังแทน” ก็แล้วกัน หลังจากนั้น ประชาธิปัตย์เคราะห์ใหญ่หลวงมาเยือน “ทัพ
แตก” ส.ส.-ส.ก.-ส.ข.ตบเท้าลาออกกันโกลาหล แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ยังไม่มีแววจะมีผู้สมัคร
ชั้นน าระดับแถวหน้าเปิดตัวแล้ว “โดน” เลย 

ผิดกับ “พลังประชารัฐ” ที่โหนกระแส “บิ๊กตู่” ในฐานะแกนน ารัฐบาล อยากจะปักธงสนามเมืองหลวงมาก
เช่นเดียวกัน มีหลายคนอยากอาศัยเงาปีกลงชิงชัย เท่าท่ีมีข่าวติดกระแส ประกอบด้วย 
1. “พล.อ.อัศวิน ขวัญเมือง” ผู้ว่าฯ กทม.รักษาการคนปัจจุบัน เริ่มเสพติดอ านาจ อยากจะลงสมัครในนาม พปชร. 
อาศัยใบบุญทหาร แต่ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของ “พี่น้อง 3 ป.” 
2. “นางทยา ทีปสุวรรณ” ภรรยา “เสี่ยตั้น-ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่ม กปปส.
เก่าใน พปชร.มีบทบาทอยู่หลายคน และส่วนมาก คุมทัพ กทม.เป็นตัวผลักดัน ภาษีน่าจะดีกว่า “อัศวิน” 
3. “พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา” อดีตผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ต่อสายเข้าทาง “บ้านพี่ใหญ่” และหวังเพ่ือนร่วม
รุ่นจากทหารเก่า คุมเสียงทั้ง “สีกากี-สีเขียว” อยากจะสวมปลอกแขน พปชร. ลงดวลเดือดเหมือนกัน 
“บิ๊กแป๊ะ” ซุ่มหาเสียงมานานพอสมควร โดยอาศัยจิ๊กซอว์จากลูกน้องในเครื่องแบบ ออกพบปะแนะน าตัวกับบรรดา
หัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์มาก่อนปลดระวางหลายเดือน 

“อนาคตใหม่” หรือ “ก้าวไกล” ในปัจจุบัน เข้าป้ายมาในสนาม กทม.ในฐานะรองแชมป์ มี ส.ส.มากถึง 9 ที่นั่ง 
มีผู้แจ้งความจ านงจะลงสมัครในนามพรรคกันจ านวนมากไม่น้อยทีเดียว หัสเดิมมีข่าวว่าแกนน าเก่า เคยทาบทาม “ดร.
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ช่วงหนึ่งเคยมีข่าวว่า
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พรรคประชาธิปัตย์จะดึงไปเป็นตัวยืนส่งลงสมัครชิงผู้ว่าฯ เสาชิงช้า  แต่กาลต่อมาเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคอะไรบาง
ประการ “ดร.เอ้” กับ “ก้าวไกล” จบความสัมพันธ์กันโดยดี 
สรุป “อิสระ-เพื่อไทย-พปชร.-ก้าวไกล” จะชงิผู้ว่าฯ กทม.กันดุเดือดแน่นอน 
 

อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_355880 
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วันท่ี 11 ตุลาคม 2563 - 11:00 น. 

 ‘ธนาธร’ ชิงธง ‘นายก อบจ.’ 5 พรรคเปิดศึกชิงมวลชน ‘เลือกตั้งท้องถิ่น’ 
 

 
 
มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ไฟเขียวให้เลือกตั้งท้องถิ่นระดับนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด (อบจ.) 76 จังหวัด ในเดือนธันวาคม เปิดรูระบายทางการเมืองหลังว่างเว้นการเลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นมากว่า 6 ปี 
คาดหมายกันว่าอยู่ในกรอบ 13 หรือ 20 ธันวาคมนี้ 

วัดความพร้อม กลุ่ม-พรรคที่ออกตัวแรงน าโด่งหนีไม่พ้นคณะก้าวหน้าน าโดย 3 หัวหอก “ธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ-ปิยบุตร แสงกนกกุล-พรรณิการ์ วานิช” และแบ็กอัพอนาคตใหม่ที่ถูกตัดสิทธิการเมืองระดับชาติ แต่ยังมีช่องให้ลุย
งานท้องถิ่น ชูแผนการยกระดับการเมืองท้องถิ่นท้ังโครงสร้าง 

“ช านาญ จันทร์เรือง” กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ในฐานะขบวนที่คุมเลือกตั้งท้องถิ่น คิกออฟเปิดตัว 30 
ตัวแทนลงนายก อบจ. กล่าวว่า คณะก้าวหน้าพร้อมท าแคมเปญหาเสียง 2 ตอน ตอนแรกเป็นนโยบายรวมทั้งประเทศ 
ซึ่งการท าภาพรวมทั้งประเทศเพราะในอดีตที่ผ่านมา แต่ละ อปท.ต่างคนต่างลง เวลาจะผลักดันเรียกร้องกฎหมาย ไม่มี
พลัง ถ้าได้นายก อบจ. 10 คน แล้วผนึกก าลังกัน เวลาเรียกร้องอะไรก็จะสะเทือนถึงการเมืองระดับใหญ่ 

ตอนที่ 2 แคมเปญเฉพาะพ้ืนที่เน้นเรื่องการจัดการขยะ การขนส่งสาธารณะ ผลักดันกฎหมายจังหวัดจัดการ
ตนเอง  

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การเมืองท้องถิ่นผูกติดกับผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ ลักษณะ “การเมืองบ้านใหญ่” คณะก้าวหน้า
เตรียมแผนไว้ว่า “ทุกครั้งที่เลือกตั้งท้องถิ่นคนมาใช้สิทธิน้อยมาก เพียงแค่ 40% จึงหวังกลุ่มรุ่นใหม่ 40% ที่อยากเห็น
การเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง จะแคมเปญให้คนกลุ่มนี้เห็นความส าคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นว่าผูกพันกับชีวิตตั้งแต่
ตื่นจนหลับ เกิดจนตาย ให้เขากลับมาเลือกคณะก้าวหน้า” 
ถ้าได้เก้าอ้ีนายก อบจ.เกินครึ่ง นโยบายเรื่องท้องถิ่นจะเปลี่ยนแปลงไป กระทรวงมหาดไทยที่ใช้อ านาจคุมท้องถิ่นเยอะ
เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด จะต้องระวังการใช้อ านาจมากข้ึน 
ขณะที่งานในสภาคณะก้าวหน้าจะเชื่อมกับพรรคก้าวไกล พรรคการเมืองที่มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่น ในการผลักดัน
กฎหมายปฏิรูปท้องถิ่น 
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ขณะที่ความชัดเจนของ “เพื่อไทย” มียุทธศาสตร์ ส่งผู้สมัครเฉพาะเขตที่มั่นใจว่าชนะแน่ เน้นภาคอีสานและเหนือ จะ
ไม่ส่งหว่านทุกพ้ืนที ่

ก่อนหน้านี้ พรรคเพ่ือไทย มีการประกาศเปิดตัวผู้สมัครชัดเจนมี 5 แห่ง อาทิ นายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร ว่าที่
ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ “น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์” ว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.เชียงราย 
“ประเสริฐ จันทรรวงทอง” เลขาธิการพรรคใหม่ถอดด้าม บอกว่า พรรคเตรียมการหารือเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่ รอ
พ้ืนที่ส่งข้อมูลใหม่ มาให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา ซึ่งอาจมีการปรับบทบาทใหม่ เพราะเดิมมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุ
ราพันธุ์ เป็นประธานสรรหา 
ส่วนพรรคเบอร์ 1 ผู้น ารัฐบาล “พลังประชารัฐ” (พปชร.) ที่มีพ่ีใหญ่-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค ลูก
พรรคยังรอ “ค าสั่ง” ว่า “พี่ป้อม” จะให้จัดการอย่างไรกับการเลือกตั้งท้องถิ่นผ่านการประชุมพรรคในสัปดาห์หน้า 
“พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์” รมว.กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะรองหัวหน้าพรรค กล่าวว่า 
พรรคมีความพร้อมอยู่แล้ว ส่วนจะส่งหรือไม่ส่งถือเป็นอีกเรื่อง เพราะหลายพ้ืนที่อาจจะมีการทับซ้อนกัน บางทีเป็น
เครือข่ายของ ส.ส. และจังหวัดหนึ่งมี ส.ส.หลายคน ดังนั้น ก็ต้องมาดูภาพรวม ให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหาร
พรรคดูให้รอบคอบ 

อย่ า ง ไ ร ก็ ต าม  พร รคว า งตั ว  “ขุ น พล - ส . ส . ภู ธ ร ”  ที่ ค ลุ ก คลี ใ น พ้ื นที่  10 หั ว เ มื อ ง ใหญ่ เ ป็น ผู้
คุม “หัวคะแนน” ท้องถิ่นไว้พร้อมสรรพ ฐานส าคัญคือภาคเหนือ 

พรรคอันดับ 2 ในฝ่ายรัฐบาล อย่าง “ภูมิใจไทย” ไม่ขอประกาศเป็น “ทางการ” เพราะใช้วิธีรู้กันในพ้ืนที่-
ท้องถิ่นว่านี่คนของภูมิใจไทย มีผู้สมัครที่เป็น “เลือดภูมิใจไทย” ชัดเจน บุรีรัมย์, สุรินทร์, พัทลุง, สตูล 

ขณะเดียวกัน อาจมีการไกล่เกลี่ยในพ้ืนที่ แบ่งเก้าอ้ีให้กันในบางพ้ืนที่ ผ่านนักการเมืองระดับชาติที่มีหลังบ้าน-
คนในครอบครัวเล่นการเมืองท้องถิ่น เช่น อาจจะใช้วิธีนายก อบจ.เป็นคนของภูมิใจไทย ส่วนรองนายกอาจเป็นฝ่ายพลัง
ประชารัฐ หรือสลับกัน อยู่ที่เคลียร์กันลงตัวแค่ไหน หรือบางพ้ืนที่มีคนที่เคยเป็นนายก อบจ.มาก่อนแล้ว และได้เปลี่ยน
ฝั่งมาอยู่ภูมิใจไทย 

“ส่งในนามพรรคแบบที่ประกาศกันโครม ๆ ไม่ใช่สไตล์ภูมิใจไทย แต่สรรพก าลัง ส.ส.ก็จะช่วยในพื้นท่ีเหมือนชัช
ชาติ สิทธิพันธุ์ ไม่จ าเป็นต้องบอกว่าสมัครในนามเพ่ือไทย แต่เป็นพันธมิตร” แหล่งข่าวในภูมิใจไทยกล่าว 
และ “พรรคประชาธิปัตย์” ขอใหญ่ล าดับ 3 ในรัฐบาล ก็เตรียมแผนเลือกตั้งท้องถิ่น โดย “ราเมศ รัตนะเชวง” โฆษก
พรรค ระบุว่า พรรคได้เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นมาต่อเนื่อง  โดยมอบหมายให้รองหัวหน้าภาคทั้ง 4 ภาคหา
ผู้สมัครนายก อบจ.ที่มีความพร้อม ใกล้ชิดกับประชาชน-คุณสมบัติครบถ้วน เพ่ือมาเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดย
คณะกรรมการท้องถิ่นของพรรค ส่วนจะลงแข่งขันครบ 76 จังหวัดหรือไม่ พรรคยังไม่ได้เคาะ แต่หากบางพ้ืนที่ไหนที่มี 
ส.ส.ของพรรค เห็นว่ามีบุคคลที่มีความเหมาะสมก็สามารถเสนอให้เป็นผู้สมัครในนามพรรคได้ เช่น กรณี “ไพรเจน มาก
สุวรรณ์” ผู้สมัครนายก อบจ.สงขลา ซึ่งได้รับรองจาก ส.ส. และรัฐมนตรีในพรรค  
อีก 60 วันกว่า ๆ ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นอันดุเดือดจะระเบิดขึ้นในรอบ 6 ปี 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-535461  
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ม็อบ 14 ตุลาฯ เกมหาเสียง ของกลุ่มทุนธนาธร !? 
 

 
 
คณะราษฎร 2563” ก็เหลือเวลาอีกไม่ก่ีชั่วโมงเท่านั้น และแน่นอนว่า เป็นที่จับตามองว่าจะมีคนมาร่วม 

นับจากวันนี้ (12 ตุลาคม) ไปจนถึงวันที่ 14 ตุลาคม ที่เป็นก าหนดการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกว่า “กลุ่มคชุมนุมมากน้อย
แค่ไหน หลังจากพวกเขายังเดินหน้า เน้นย้ าในเรื่องของการ “ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์” ซึ่งในความหมายก็
เหมือนกับการ “จาบจ้วง” ไม่ต่างจากพวก “ขบวนการล้มเจ้า” 

ขณะเดียวกัน หากติดตามสถานการณ์การเมืองและการชุมนุมของคนกลุ่มนี้ แม้จะตั้งชื่อภายในชื่ออ่ืนๆ เช่น 
กลุ่มประชาชนปลดแอก รวมไปถึงการใช้ชื่อแบบเฉพาะกิจส าหรับการชุมนุมในแต่ละครั้งต่อเนื่องกันมา โดยล่าสุด เป็น
การชุมนุม เมื่อวันที่ 19 กันยายน และต่อเนื่องในวันที่ 24 กันยายน สังคมก็รับรู้ว่ามี “กลุ่มทุน” ของ นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ จากกลุ่มก้าวหน้าอยู่เบื้องหลัง นั่นเอง เพียงแต่ว่าไม่ยอมออกหน้ามาท าหน้าที่เป็น“แกนน าม็อบ”อย่างเต็ม
รูปแบบเท่านั้นเอง 

และยังรวมไปถึงพรรคก้าวไกล ที่สังคมรับรู้กันอีกว่าเป็นเครือข่ายเดียวกัน เป็นลักษณะการเคลื่อนขบวนแบบ
สอดประสานกันทั้งในและนอกสภา ซึ่งระยะหลังเริ่มมีการเน้นย้ า พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แบบ “ตรงๆ” มากขึ้น 
ในแบบที่ไม่เคยเกิดข้ึนแบบนี้มาก่อน ขณะที่การเคลื่อนไหวนอกสภา ภายใต้การเคลื่อนไหวและการชุมนุมของมวลชนใน
หลายชื่อเรียก ที่ผ่านมา ก็มีการพุ่งเป้าโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรง และหลายครั้งมีการใช้ค าพูดแบบ 
“แรงๆ” และเปิดเผย 

ที่น่าจับตาก็คือ การเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชน นักเรียนนักศึกษาบางกลุ่ม ที่เหมือนกับว่า ได้รับการป้อนข้อมูล
มาอีกแบบหนึ่งจนท าให้มีทัศนคติในทางลบกับสถาบันฯอย่างรุนแรง โดยแกนน าหลายคนมีท่าที และค าพูดที่หยาบคาย 

ส าหรับแกนน าที่ยังเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้น และมีทัศนคติในทางลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และยังเป็น
แกนน าในการชุมนุม ในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ ประกอบด้วย นายอานนท์ น าภา นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ น.ส.ปนัสยา สิทธิ
จิรวัฒนกุล และ นายภาณุพงศ์ จาดนอก คนพวกนี้ยังยืนยัน จะมีการพูดถึงสถาบันฯเน้นให้มีการปฏิรูปสถาบันฯ 
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โดยอ้างว่า ต้องการให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง จนหลายคนมองออกว่ามีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มน าไปสู่ 
“สาธารณรัฐ”ในที่สุด 

ขณะที่เป้าหมายในเรื่อง “ปากท้อง” หรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการบริหาร
ที่ล้มเหลวของรัฐบาล และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กลายเป็นเรื่องรอง ไม่ค่อยมีการพูดถึงหรือเน้นย้ า 
โดยพวกเขาบอกว่าคู่กรณี “เหนือ” กว่านั้น 

อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะท าให้หลายคนมีความกังวล แต่
เป็นความกังวลในแบบที่ว่า “กลัวจะเกิดความรุนแรง” เป็นการซ้ ารอยประวัติศาสตร์ในสังคมไทยเกิดขึ้นมาอีก ที่เป็น
กังวลก็เนื่องจากเป้าหมายของการชุมนุมมีการเน้นย้ าในเรื่องที่ “อ่อนไหว” นั่นคือ เป็นการ “ก้าวล่วงสถาบัน
พระมหากษัตริย์” ที่คนในสังคมแทบทั้งหมด ยังมีความจงรักภักดี อีกทั้งเมื่อเทียบสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
ต่างประเทศ รวมไปถึงมีความแตกต่างกันในเรื่องของความใกล้ชิดกับประชาชน 

ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่การชุมนุมในช่วงที่ผ่านมายังมีคนเข้าร่วมไม่มากนัก จนกลายเป็นกระแสตีกลับ จาก
เป้าหมายที่เบี่ยงเบนไป จนมีการเรียกว่าการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้เป็นพวก “ม็อบล้มเจ้า” เป็นหลัก ท าให้สูญเสีย
แนวร่วมไปมาก อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากบุคลิกและแนวทางการเคลื่อนไหวของแกนน าแต่ละคน ก็ถูกมองว่าไม่น่าเชื่อถือ 
“ไร้เครดิต” ทางสังคม และแนวทางการเคลื่อนไหว ท าให้ม็อบยังไม่มีพลังเพียงพอ ประกอบกับเมืองสังคมรับรู้ถึงแนว
ทางการเคลื่อนไหวดังกล่าวก็เริ่มท าให้เริ่มถอยห่าง 

ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มมีการเปิดตัวผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) ในนาม “กลุ่มก้าวหน้า” ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จ านวนกว่า 30 คน ท าให้มีการเชื่อมโยงกันอีกว่า 
การชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นเพียงการ“หาเสียงล่วงหน้า” ของพวกเขา เป็นการ “สร้าง
กระแส”เพ่ือหวังผลทางการเมืองเฉพาะหน้า โดยเฉพาะการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ก าลังจะเกิดขึ้นในราวปลายเดือนธันวาคม
นี้เท่านั้นเอง 

แต่อีกด้านหนึ่ง มันก็จะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าแนวทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ นายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ กับพวกแบบนี้ จะได้ผลหรือไม่ เพราะนี่คือการ “เปิดหน้า” ออกมาให้เห็นว่า เขามีเจตนาวิพากษ์วิจารณ์สถาบัน
พระมหากษัตริย์โดยตรง สร้างการรับรู้ให้เห็นว่า เขาอยู่เคียงข้างกับ “ม็อบล้มเจ้า” พวกนี้อย่างเปิดเผย เพียงแต่ว่ายัง 
“ไม่มีความกล้าพอ” ที่จะเปิดตัวเป็นแกนน าและขึ้นเวทีปราศรัยเท่านั้นเอง แต่นั่นไม่ส าคัญแล้ว เพราะเจตนาถือว่า
ชัดเจนอยู่แล้ว 

ดังนั้น หากพิจารณาจากการเคลื่อนไหวและปรากฏการณ์ที่ผ่านมาของกลุ่มม็อบ14 ตุลาฯ และการ
เคลื่อนไหวของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นาทีนี้ถือว่าเป็นพวก “ล้มเจ้า” อย่างเปิดเผย ซึ่งถึงตอนนี้ก็ต้องพิสูจน์กัน
ในสถานการณ์จริงว่า จะมีคนมาร่วมมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเม่ือประเมินจากกระแสและอารมณ์ของสังคมที่ผ่านมาถือ
ว่ายังไม่มีพลังเพียงพอ แต่น่าเป็นห่วงก็คือ การสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรงเพื่อน าไปสู่เงื่อนไขบางอย่าง
หรือไม่ !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000103905 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000103905
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วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 - 09:10 น. 

ค าตอบสุดท้าย ใน 14 ตุลาคม ค าตอบสุดท้าย จาก “เสื้อแดง” 
 

 
มีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงจากหน่วยงานด้าน ”ความม่ันคง” ว่าคนเข้า ร่วมกับ ”คณะราษฎร 2563” จะน้อย

กว่าปริมาณ ”19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร” ทั้งๆท่ีเตรียก าลังพลไว้ 95 กองร้อย นั่นสะท้อนว่าเป็นความเชื่อมั่นที่
ปริมาณ 50,000 เป็นด้านหลัก ทั้งๆที่ในความเป็นจริงหากกวาดรวมการเข้าร่วมระหว่างวันที่ 19 ต่อเนื่องไปยังเช้าวันที่ 
20 กันยายน นั้นตั้งแต่ต้นจนจบจ านวนก็ไม่น่าจะต่ ากว่า 100,000 โดยประมาณ 

ความเชื่อมั่นนี้น่าจะอยู่บนสมมติฐานจากผลสะเทือนแห่งภาพของ คุณหญิงพจมาน ดามาพงษ์ ที่ปรากฏจากศิ
ริราชพยาบาล โดยเฉพาะต่อพรรคเพ่ือไทยอย่างเป็นด้านหลัก บนสมมติฐานที่ว่า พรรคเพื่อไทยสามารถก าหนดปริมาณ
การเข้าร่วมของ ”คนเสื้อแดง” ได้ สมมติฐานนี้เป็นสมมติฐานจากฐานข้อมูล ”เก่า” เมื่อปี 2553 
มีความเชื่อตั้งแต่การเสนอ 10 ข้อผ่านกระบวนการ ”แนวร่วมธรรม ศาสตร์และการชุมนุม” ณ ลานพญานาค 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม มาแล้วว่า 

ข้อเรียกร้องในลักษณะ ”ทะลุเพดาน” จะก่อให้เกิดการถอยห่างในทางการเมือง การเข้าร่วมจะน้อยลง 
กระนั้น เมื่อมีการชุมนุมที่จัดโดย ”เยาวชน/ประชาชนปลดแอก” ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
ปริมาณการเข้าร่วมกลับทะยานไปยังหลัก 50,000 ตามรายงานของหน่วยงานด้าน “ความม่ันคง” อันเป็นฐานการ
คาดหมายปริมาณใน ”19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร” และมีการสนธิก าลัง 95 กองร้อยรับมือทั้งในวันที่ 19 และ
เช้าวันที่ 20 กันยายน 

 ปมเงื่อนของงานจึงอยู่ที่ปริมาณของ ”คนเสื้อแดง” จึงสะท้อนความเชื่อที่ว่าการชุมนุมวันที่ 14 ตุลาคมจะ
ไม่ได้รับความร่วมมือและหนุนเสริมจาก ”คนเสื้อแดง” ยังไม่มีใครสามารถให้ความมั่นใจได้ว่าปริมาณการเข้าร่วมของ
ประ ชาชนในวันที่ 14 ตุลาคมจะด าเนินไปอย่างไร แต่ค าตอบอาจเห็นได้ จากกรณีวันที่ 16 สิงหาคมกับกรณีวันที่ 19 
กันยายน ประเด็นของ ”คนเสื้อแดง” จะปรากฏออกมาอย่างไร ค าตอบในบรรทัดสุดท้ายจะเห็นได้จากความเป็นจริง ณ 
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันที่ 14 ตุลาคม 
จะเท่ากับ 19 กันยายน หรือว่ามากกว่า 19 กันยายน 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2390382 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2390382
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/S__3143691.jpg
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จันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

14 ตุลา เดิมพันม็อบ ชี้ชะตารัฐบาล 
14 ตุลา นอกจากวัดชะตารัฐบาลแล้ว อีกด้านยังเป็นการก าหนดชะตาของม็อบเองด้วย เพราะหลายคนมองว่าช่วง
ที่ผ่านมาม็อบเริ่มแผ่ว กระแสเริ่มอ่อน มวลชนเริ่มเบนเข็มหลังยกประเด็นล่อแหลม 
 

 
 

สภาพอากาศปลายฝนต้นหนาวฝนตกชุ่มฉ่ าทั่วทุกพ้ืนที่ สวนทางกับอุณหภูมิการเมืองเดือนตุลา ที่กระแส
ร้อนแรงไม่มีแผ่ว โดยเฉพาะที่ต้องจับตาอีกครั้งในสัปดาห์นี้ ที่ม็อบปักหมุดนัดชุมนุมใหญ่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ใน
วันที่ 14 ต.ค. วันประวัติศาสตร์การเมืองไทย 

อย่างไรก็ตาม 14 ตุลาคม 2516 เป็นการชุมนุมเพ่ือเรียกร้องรัฐธรรมนูญ แต่ 14 ตุลาคม 2563 ที่จะถึงนี้เป็น
การเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่างกรรมต่างวาระ แต่ที่ไม่ต่างคือภาพการเมืองไทยยังไม่ไปไหนไกล ยังคงฉายภาพซ้ า
วนเวียนติดเงื่อนปัญหาเดิมๆ 

แม้แต่กลุ่มบุคคลที่เคลื่อนไหวยังล้อชื่อจากในอดีต ที่ล่าสุดม็อบรวมร่างจากกลุ่มต่างๆมาเป็น"คณะราษฎร 
2563"พร้อมยื่นค าขาด 3 ข้อ เรียกร้อง ได้แก่ 1.ให้"บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากนายกรัฐมนตรี 2.ให้
เปิดประชุมวิสามัญทันทีเพ่ือเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ3.ปฏิรูปสถาบันฯ 

ท่าทีม็อบแข็งกร้าว ขณะที่ท่าที"บิ๊กตู่"และฝ่ายความมั่นคงยังดูซอฟท์ ท่าทีไม่กังวลเหมือนครั้งการชุมนุมใหญ่ที่
ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา โดย"บิ๊กตู่"ยืนยันกระแสเคลื่อนไหวกดดันไล่พ้นนายกฯ ไม่ท าเสียสมาธิ พร้อม
เตือนม็อบต้องเคารพกฎหมาย อย่าท าลายบรรยากาศการกุศลที่ก าลังท าบญุกันทั้งประเทศ 

จากท่าทีของ"บิ๊กตู่"และฝ่ายความมั่นคงตอนนี้ ดูเหมือนได้ประเมินศักยภาพของม็อบค่อนข้างน้อยกว่าครั้งที่
ผ่านมา และมองว่าเป็นเกมระยะสั้น พลังยังไม่แรงพอท ารัฐบาลสั่นคลอนได้ ประกอบกับช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามี
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงที่เริ่มขยับ ประกาศไม่ร่วมชุมนุมด้วย 14 ต.ค.นี้ พร้อมรวมพลังปกป้องสถาบันฯ อีก
ทั้งก่อนหน้านี้ภาพ"หญิงอ้อ"คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ น าทัพเพ่ือไทย ที่บางฝ่ายตีนัยยะว่า เป็นการส่งสัญญาณให้
พรรคถอยห่างม็อบหลังขยับเพดานแตะประเด็นละเอียดอ่อนมากข้ึน 
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ทั้งนี้ 14 ตุลา นอกจากวัดชะตารัฐบาลแล้ว อีกด้านยังเป็นการก าหนดชะตาของม็อบเองด้วย เพราะหลายคน
มองว่าช่วงที่ผ่านมาม็อบเริ่มแผ่ว กระแสเริ่มอ่อน มวลชนเริ่มเบนเข็มหลังยกประเด็นล่อแหลม 

ดังนั้นในวันที่ 14 ต.ค.นี้ ก็จะเป็นการเดิมพันของกลุ่มผู้ชุมนุมเองด้วยว่าจะเดินไปในทิศทางข้างหน้าต่อไป
อย่างไร หากคนร่วมน้อย กระแสตก การเคลื่อนไหวต่อก็จะอ่อนแรงไปด้วย นอกจากเป็นการวัดพลังม็อบแล้ว 14 ตุลา 
ยังมีผลต่อท่าทีการแก้รัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน ซึ่งอย่าลืมว่าเรื่องนี้เป็นชนวนการจุดประเด็นให้คนออกมาเคลื่อนไหว 

ดังนั้นจุดพีคส าคัญคงไม่ได้อยู่แค่ 14 ตุลา แต่ต้องจับตาเกมในสภาด้วย ที่ทิ้งชนวนปมร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้
จากครั้งที่แล้ว หลังจากนี้เมื่อสภาเปิดสวิตซ์เปิดสมัยประชมุสภาในวันที่ 1 พ.ย. นี้ 

จึงต้องติดตามกันต่อว่า หลังครบก าหนด 30 วัน ในการศึกษาของคณะกรรมาธิการศึกษาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
แล้วจะมีความคืบหน้าไปอย่างไร และในครั้งนี้ท่าทีของสภาต่อการแก้รัฐธรรมนูญจะออกหัวหรือออกก้อย จะเดินเกม
หรือเตะถ่วง เหมือนที่ม็อบบอกว่ามาครั้งนี้เดินเกม"กินข้าวทีละค า" 14 ตุลา จึงอาจเป็นแค่ค าแรก แต่จุดอ่ิมต้องจับตา
เกมในสภากันต่อว่าจะจุดชนวนเพ่ิมความระอุให้เกมนอกสภาอีกหรือไม่ อย่าลืมว่าการเมืองไทย ห้ามประมาทและอย่า
ชะล่าใจ เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นมีตัวเลือกแค่สองทาง คือ หาทางออกหรือเจอทางตัน? โปรดติดตามตอน
ต่อไป.. 
 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.DAILYNEWS.CO.TH/ARTICLE/800415 
  

https://www.dailynews.co.th/article/800415
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12 ตุลาคม 2563 - 11:02 น. 

2 พยัคฆ์ ปักธง 3 อบจ. เหนือ 

 
 

2 พยัคฆ์ ปักธง 3 อบจ.เหนือ สายเหนือตอนล่าง "สมศักดิ์" จับมือ "วราเทพ" ขอจอง 3 เก้าอ้ีนายก อบจ. สีเสื้อ พปชร. 

 หลายวันก่อน สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรียุติธรรม นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่ 3 จังหวัด (ก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย ) ครั้งที่ 1 โดยมี วราเทพ รัตนากร อดีต 
ส.ส.ก าแพงเพชร ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมด้วย เป็นวาระการประชุมราชการธรรมดาๆ แต่
บังเอิญใกล้จะถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น คอการเมืองเลยต้องวิเคราะห์กันเป็นธรรมดา 

สมรภูมิก าแพงเพชร ,ตาก และสุโขทัย อยู่ในโซนภาคเหนือตอนล่าง พรรคพลังประชารัฐ ได้เก้าอี้ ส.ส.เป็น
ส่วนใหญ่  เก้าอ้ีนายก อบจ. ในวันนี้ ก็เป็นเครือข่ายพลังประชารัฐทั้ง 3 จังหวัด  

ค่ายรัตนากร 
เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2563 “สุนทร รัตนากร” นายก อบจ.ก าแพงเพชร ได้น าทีมบริหาร และ ส.อบจ.แถลงผลงาน

ครั้ ง ใหญ่  ก่ อน เตรี ยมตั ว ล งลุ ยล ง พ้ื นที่ ห า เ สี ย ง  เ พ่ื อกลั บมานั่ ง เ ก้ า อ้ี น า ยก  อบจ . ช ากั ง ร า ว อี กสมั ย  
“สุนทร” เป็นพ่ีชายของ “วราเทพ รัตนากร” แกนน ากลุ่มก าแพงเพชรสามัคคี ร่วมกับ “เจ้าพ่อคลองขลุง”  
สนั่น สบายเมือง อดีต ส.ส.ก าแพงเพชร (พ่อตาของ อนันต์ ผลอ านวย ส.ส.ก าแพงเพชร)  น่าจับตา คู่แข่งของสุนทร จะ
เป็นเจ้าเก่า-จลุพันธ์ ทับทิม กลุ่มก าแพงเพชรพัฒนา สายเรืองวิทย์ ลิกค์ หรือไม?่ 
จุลพันธ์ เป็นนายก อบจ.ก าแพงเพชร 3 สมัย และเพ่ิงลงเลือกตั้งซ่อม ในสีเสื้อเพ่ือไทย พ่ายลูกชายไวพจน์ อาภรณ์ 
รัตน์ มาแล้ว 
ค่ายเทพสุทิน 

“สมศักดิ์ เทพสุทิน” วางตัว มนู พุกประเสริฐ อดีต ส.ส. และอดีตนายก อบจ.สุโขทัย พ่ีชายเจ๊เป้า-อนงค์
วรรณ เป็นว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.มานานแล้ว สมัยที่แล้ว มนูเป็น ส.ส. เลยได้น้องสาวสมศักดิ์-พรรณสิริ กุลนาถศิริ เป็น
นายก อบจ.สุโขทัย บ้านใหญ่เมืองสุโขทัย มี 2 บ้านคือ บ้านใหญ่ฝ่ายใต้ ก็ต้องตระกูล “เทพสุทิน” อ.ศรีส าโรง ส่วนบ้าน
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ใหญ่ฝ่ายเหนือ ต้องยกให้ตระกูล “ลิมปะพันธ์” อ.สวรรคโลก เวลาเลือกตั้งนายก อบจ.สุโขทัย ก็ต่อสู้ห้ าหั่นกัน 2 ตระกูล
นี่ล่ะ 
ค่ายธรรมนัส 

ส าหรับเมืองตาก “ณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ” นายก อบจ.ตาก คงลงป้องกันแชมป์อีกสมัย คราวนี้ตระกูล “ทวี
เกื้อกูลกิจ” ย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐ ได้ ส.ส.ตาก 2 ที่นั่ง คือ “ส.ส.เฟิร์ท” ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ และ “ส.ส.ปั้น” 
ภาคภูมิ  บูลย์ประมุข มือขวาของนายก อบจ.ตาก  เป็นที่ทราบกันดี  ส .ส. เมืองตากนั้น สั งกัดค่ายผู้กอง
ธรรมนัส เช่นเดียวกับ ไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก าแพงเพชร 

อย่างไรก็ตาม พลังประชารัฐ ยุคบิ๊กป้อม ทุกอย่างคุยกันจบที่บ้านป่ารอยต่อฯ ไม่น่ามีปัญหาส าหรับเก้าอ้ี
นายก อบจ. 3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
  

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/445863 

  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/445863
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12 ต.ค. 2563-12:08 น. 

ท่วงท่า อาการ จากพรรคเพื่อไทย การเคลื่อนไหว คณะราษฎร 2563 

    

 
 

ท่วงท่า อาการ จากพรรคเพื่อไทย การเคลื่อนไหว คณะราษฎร 2563 
ต้องยอมรับว่าภาพของ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ณ ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 24 กันยายน ส่งผลสะเทือน

ทางการเมืองเป็นอย่างสูง น าไปสู่การคาดหมายว่าการชุมนุมในวันที่ 14 ตุลาคม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยว่าจะด าเนิน
ไปอย่างไร 
1 เป็นผลสะเทือนถึง "พรรคเพ่ือไทย" ประเมินจากการถอยไปของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แต่ยังคงอ านาจของ 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง มาเป็นเลขาธิการ เชื่อกันว่าบทบาททางการเมืองจะเรียบๆ
เรื่อยๆไม่ปะทะกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างรุนแรง  ขณะเดียวกัน 1 ความเชื่อนี้น าไปสู่การจัดระยะห่างไม่
เพียงแต่กับการเคลื่อนไหวของเยาวชนปลดแอก และแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเท่านั้น หากยังหมายรวมถึ ง"
คนเสื้อแดง"อีกด้วย เป็นความเชื่อที่ว่า"คนเสื้อแดง"จะค่อยๆถอยห่างและแสดงบทบาทเหมือนกับค าชี้แนะของ นาย
สุภรณ์ อัตถาวงศ์ มากยิ่งขึ้น 

ความน่าสนใจอยู่ที่ไม่ว่าจะมี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หรือไม่ แต่พรรคเพ่ือไทยยุคใหม่ภายใต้การน าของ 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ก็ยังยืนยันหลักการ 2 ไม่ 1 ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหาร 1 ไม่เห็นด้วยและจะไม่เข้าร่วมในรัฐบาล
แห่งชาติอย่างเด็ดขาด นี่ย่อมสอดรับกับข้อเรียกร้องไม่ว่าจะมาจากเยาวชนปลดแอก ไม่ว่าจะมาจากแนวร่วม
ธรรมศาสตร์และการชุมนุม และครอบคลุมถึงพ้ืนฐานของ"คณะราษฎร 2563" ยิ่งกว่านั้น หากมองว่าพรรคเพ่ือไทย
สัมพันธ์กับตระกูล "ชินวัตร" แนบแน่น บทบาทของ "วอยซ์ทีวี" ก็สัมพันธ์อยู่กับคนของตระกูล "ชินวัตร" เช่นเดียวกัน 

บทบาทของ "วอยซ์ ทีวี" เป็นอย่างไรมีความเด่นชัดอย่างยิ่ง เด่นชัดว่าไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เด่นชัด
ว่าต้องการรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย หลังสถานการณ์เมื่อวันที่ 24 กันยายน แม้จะมีการ"มโน"ทางการเมือง
ตามมามากมาย แต่การเคลื่อนไหวของพรรคเพ่ือไทยก็ด ารงความเป็นมวยหลักอย่างมั่นคง  ไม่มีอะไรเลยที่สวนทางกับ"
คณะราษฎร 2563" ตรงกันข้าม ยังคงคงสถานะแห่งการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเคียงข้างกับพรรคก้าวไกลอย่างมั่นคง ไม่
แปรเปลี่ยน สภาพการณ์เหล่านี้ย่อมอยู่ในสายตา"คนเสื้อแดง" 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.KHAOSOD.CO.TH/POLITICS/HOT-TOPICS/NEWS_5098258 

  

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fhot-topics%2Fnews_5098258
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fhot-topics%2Fnews_5098258
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fhot-topics%2Fnews_5098258
https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5098258
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/FootNote-10.jpg
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12 ตุลาคม 2563 

เกม 2 ขา 'พปชร.' ลุยศึกชิง 'นายก อบจ.' ติดโลโก้พรรค-แอบหนุนผู้สมัครอิสระ 
 

 

 

ความเคลื่อนไหวของ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในการเตรียมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) ในช่วงปลายปีนี้ เริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้น คนวงในพปชร. ได้รับสัญญาณ รู้ ถึงไทม์ไลน์แล้วว่า การเลือกตั้ง
อบจ.จะเกิดขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ 

โดยความพร้อมของพปชร. ถือว่าเตรียมการมาพักใหญ่แล้ว การปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในของพรรค ที่
มี  “พล .อ .ประวิ ต ร  ว งษ์ สุ ว ร รณ ” รอ งน ายกรั ฐ มนตรี  ขึ้ น เ ป็ นหั ว หน้ า  พร้ อมกั บ แต่ ง ตั้ ง ร อ งหั ว หน้ า
พรรค 10 คน รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และมีการตั้งหัวหน้าภาค ทั้ง9ภาค เพ่ือดูแลแต่ละพ้ืนที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ ที่เป็นการถอดโมเดลของกองบัญชาการต ารวจภูธรมา 

“พล.อ.ประวิตร” ได้มอบหมายภารกิจให้ “สันติ พร้อมพัฒน์” รมช.คลัง ในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อ และผอ.
พรรคพปชร. ดูแลการเลือกตั้งอบจ. พร้อมกับ 9 หัวหน้าภาค และคนที่คอยขับเคลื่อนภารกิจส าคัญนี้อีกคน คือ “ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช .เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองหัวหน้าพรรค  ฝ่ายปฏิบัติการ กลยุทธ์ส าคัญของ
พรรคพปชร. ในการสู้สนามอบจ.นั้น จะพิจารณาปัจจัยแต่ละพ้ืนที่ หากจังหวัดใดเสียงตอบรับในตัวพรรคดี ผู้สมัครที่จะ
ลงแข่งขันก็สามารถเปิดตัวในสีเสื้อของพรรคได้อย่างเปิดเผย และหากจังหวัดใดที่มีเงื่อนไขใดๆ ก็ตาม หรือหากส่งลงใน
สีเสื้อพปชร. แล้วเป็นผลเสียมากกว่า ก็จะให้ผู้สมัครคนนั้นๆ ลงในนามอิสระ โดยหลิ่วตากับ พปชร. ที่ช่วยหนุนหลัง 
และปัจจัยส าคัญที่สร้างความได้เปรียบให้กับพปชร. มากขึ้นอีกก็คือ การถืออ านาจรัฐในมือ แต่นั่นก็อาจท าให้กระแสตี
กลับได้เช่นเดียวกัน เห็นได้จากปรากฎการณ์ในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งล่าสุด อ านาจรัฐเดินเกมเต็มสูบ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่
หมายจะเจาะให้ได้ มีการบล็อกหัวคะแนนคู่แข่ง ประกบติดจนท่อน้ าเลี้ยงสะดุด แต่ผลปรากฎว่า เมื่อยิ่งไล่บี้คู่แข่ง คู่แข่ง
กลับยิ่งได้รับชัยชนะ ซึ่งชาวบ้านในหลายจังหวัดรู้ดี 

เมื่อลองสแกนลงไปในแต่ละจังหวัด ที่พปชร. หมายมั่นปั้นมือจะส่งผู้สมัครลงแข่งหรือสนับสนุนผู้สมัครให้ได้รับ
การเลือกตั้ งนั้น  มีทุก พ้ืนที่ทั่ วประเทศ  โดยเฉพาะจังหวัดที่ เป็น พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ทางการเมือง  อย่างเขต
ปริมณฑล เช่น “สมุทรปราการ” นับว่าสร้างเสียงฮือฮาไม่น้อย เมื่อ“นันทิดา แก้วบัวสาย” จะลงสมัครในนาม “กลุ่ม
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สมุทรปราการก้าวหน้า” ที่มี “ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม” ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหัวหน้าทีม พร้อมกับ
วางตัวทีมผู้สมัครส.จ.ครบหมดแล้ว ที่ “ปทุมธานี” มีรายงานว่า นายกอบจ.ปทุมฯ คนเดิม โดย “ชาญ พวงเพ็ชร์” ที่จะ
ลงแข่งด้วยนั้นเปิดเผยว่า จะลงในนามส่วนตัว ภายใต้สโลแกน “ปทุมรักไทย” ที่ใช้มาตั้งแต่ลงสมัครสมัยแรกแล้ว ไม่เคย
อาศัยพรรคใหญ่ และในช่วงหลัง เด็กๆ ในพ้ืนที่ได้มอบฉายาเพ่ิมให้ตนว่า “ลุงชาญใจดี” จึงได้น าไปต่อท้ายสโลแกน
เดิม เป็น “ปทุมรักไทย ลุงชาญใจดี” 

เมื่อถามถึงคู่แข่ง ที่เปิดตัวลงในสนามเดียวกันอย่าง “บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่างในนามพรรคเพ่ือ
ไทย นั้น “ชาญ” ให้ค าตอบกับกรุงเทพธุรกิจเพียงสั้นๆ ว่า “เฉยๆ” ส่วนจะมี“พรรคพลังประชารัฐ” ให้การสนับสนุน
หรือไม่นั้น ยังไม่ได้ค าตอบ 

อย่างไรก็ตาม มีการเปิดเผยโดย “ยงยุทธ สุวรรณบุตร” ส.ส.สมุทรปราการ ของพรรค ในฐานะที่เป็นหัวหน้า
ภาค 1 ในการดูแลพื้นที่การเลือกตั้งท้องถิ่นให้กับพปชร. เปิดเผยว่า ทางพรรคพปชร. ให้การสนับสนุน “ชาญ” ครั้งนี ้ 

ส่ ว น ที่  “น น ท บุ รี ” ค น ที่ จ ะ ล ง ชิ ง อ อก ตั ว ไ ป น า น แ ล้ ว ก็ คื อ  “ฉ ล อ ง  เ รี่ ย ว แ ร ง ” ใ น พ้ื น ที่  ภ า ค
กล า ง  เ ช่ น  “ร าชบุ รี ” ปร ากฎชื่ อ ขอ ง  “วิ วั ฒน์  นิ ติ ก าญจนา ” ส ามี ข อ ง  “บุญยิ่ ง  นิ ติ ก าญจนา ” ส .ส .
ราชบุรี พรรคพปชร. มีชื่อจะลงชิงชัย โดยทั้งคู่ถือเป็นคนใกล้ชิด “สมศักดิ์ เทพสุทิน” ร มว.ยุติธรรม แกนน ากลุ่มสาม
มิตร แต ่“ปารีณา ไกรคุปต”์ ส.ส.ราชบุรี พปชร. กลับเปิดตัวหนุน “นภินทร ศรีสรรพางค”์ คนในสายภูมิใจไทย 

ทั้งนี ้“สุชาติ อุสาหะ” ส.ส.เพชรบุรี พปชร. ในฐานะหัวหน้าภาค7 ระบุว่า หากหาข้อสรุปไม่ได้เดิมคนที่จะลงใน
นามพรรค ก็ให้ไปลงอิสระแทน และในวันที่15ต.ค.นี้ แกนน าพรรคพปชร. จะประชุมเพ่ือสรุปรายชื่อผู้สมัครนายกอบจ.
ทั้งหมด ว่าพ้ืนที่ใดจะลงในนามพรรค หรืออิสระ 

ขณะที่ “เพชรบุรี” ที่มีส.ส.พปชร. ยกจังหวัด เตรียมส่งแชมป์เก่า “ชัยยะ อังกินันท์” ลุยพ้ืนที่บ้านเกิดอีก
สมัย ส่วน “กาญจนบุรี” พปชร. เล็งส่ง “หมอหนุ่ย” หรือ “สุรพงษ ์ปิยะโชติ” 

ภาคเหนือ ที่ “เชียงใหม่” ชื่อของ “บุญเลิศ บูรณุปกรณ์” เตรียมลงอีกสมัย โดยมีเงาของ“พปชร.” ดันอยู่ข้าง
หลัง เช่นเดียวกับท่ี “เชียงราย” มีรายงานว่า “รัตนา จงสุทธานามณี” ก็มีชื่อเตรียมลงอีกสมัยเช่นเดียวกัน 
ขณะที่ “ก าแพงเพชร” มีรายงานว่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ โดยแกนน าของพรรคในพ้ืนที่ก าลังถกเถียงกันอย่าง
เข้มข้นถึงผู้ที่จะลงสมัคร 

ภาคอีสาน ที ่“ชัยภูมิ” มีแคนดิเดต 2 คน ได้แก่ “ปาริชาติ ชาลีเครือ” อดีตผู้สมัคร ส.ส.ชัยภูมิพรรครักษ์ผืนป่า
ประเทศไทย และ “พรทิพย์ โล่ห์วีระ” อดีตรองประธานวุฒิสภา ซ่ึง “พรทิพย์” ดูจะมีภาษีมากกว่า ที่พปชร.จะตัดสินใจ
เลือกลงสมัคร “ขอนแก่น” ปรากฎชื่อของ“พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์” อดีตนายกอบจ.ขอนแก่น ที่ได้รับแรงสนับสนุน
จาก “เอกราช ช่างเหลา” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร. และเป็นหัวหน้าภาค 4 ของพรรค “นครราชสีมา” ที่ทาง “พป
ชร.” ยังอุบชื่อคนที่จะลงสมัคร ยังชิงไหวชิงพริบกันระหว่าง 3 ขั้วในพ้ืนที่ โดยมีรายงานว่า “วิรัช รัตรเศรษฐ” ประธาน
วิปรัฐบาล มีคนในใจที่จะส่งลงแล้ว และมีความเป็นไปได้ที่จะมีการจับมือกับทางภูมิใจไทย 

ขณะที่โซนอีสานใต้ “อุบลราชธานี” มีชื่อของ “เชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์” อดีตผู้สมัครส.ส.อุบลฯ พปชร. 
ข้ามไปที่พ้ืนที่ด้ามขวาน อาทิ “นครศรีธรรมราช” มี 4 คนที่เสนอตัวลงในนามพปชร. 1.พิชัยบุณยเกียรติ อดีตนายก
อบจ.นครศรีฯ น้องชาย “ชินวรณ์ บุณยเกียรติ” ส.ส.นครศรีฯ พรรคประชาธิปัตย์ 2.“อนันต์ ทองอุ่น” ที่ได้รับแรงหนุน
จากแกนน าในพรรค รวมถึงบิ๊กสื่อค่ายดัง 3.อ านวย ยุติธรรม" น้องชาย สายัณฑ์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีฯ พปชร. และ4.
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พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์จินดาเงิน อดีบผบ.มทบ.41 โดยเบื้องต้น "บิ๊กป้อม" มีคนใจเป็นที่เรียบร้อย ว่ากันว่า คือ "อนันต์ทองอุ่น" 
ที่ “สุราษฎร์ธานี” ทาง “พปชร.” มีการพิจารณาวางตัว ก านันศักดิ์ หรือ พงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว ลงสู้ ที่“พัทลุง” มีชื่อ
ของ “วิสุทธิ์ ธรรมเพชร” อดีตนายกอบจ.พัทลุง จะลงสมัคร 

ส าหรับ “สงขลา” ที่ถือว่าเดิมพันสูงทั้งกับเจ้าถิ่นเดิมอย่าง “ประชาธิปัตย์” และคู่ต่อสู้คนส าคัญจาก “พป
ชร.” อย่าง “พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล” เพ่ือนร่วมรุ่น “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.
กลาโหม ที่เปิดตัวไปตั้งแต่ไก่โห่ แถมมีอดีตคนในเครื่องแบบชื่อดังลงมาช่วยท าพ้ืนที่ 

ส าหรับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นที่ทราบกันดีว่าฟีดแบ็กของคนในพ้ืนที่ค่อนข้างลบกับแบรนด์พปชร. ที่
ภาพลักษณ์ผูกโยงกับทหาร ทางพรรคทราบดีถึงข้อจ ากัด จึงไม่ส่งใครลงแข่งท้ังที“่ปัตตานี” และ “ยะลา” 

ส่วนที่ “นราธิวาส” มีชื่อ “กูเซ็ง ยาวอหะซัน” อดีตนายกอบจ.นราธิวาส หลายสมัย ผู้เป็นพ่อของ“วัชระ ยาวอ
หะซัน” ส .ส .พปชร . นราธิวาส  และ  “กู เฮง  ยาวอหะซัน” ส .ส .นราธิวาส  พรรคประชาชาติ  แม้จะไม่ลงใน
นามพปชร. โดยตรง แต่ทางพปชร.นั้นส่งสัญญาณสนับสนุนเต็มก าลัง 

กลเกมของ “พรรคพลังประชารัฐ” ถูกคิดขึ้นผ่านมันสมองของ “ขุนพลตัวท็อป” ผ่านฐานข้อมูล-ฐานเสียง ที่
เช็คกันแล้วว่าใครมีโอกาสสอบผ่าน-ใครสุ่มเสี่ยงสอบตก หากติดโลโก้พรรคลงหาเสียง การแก้เกมจริงถูกขบคิดจากสุขุม
พ้ืนที่ สีแดง-สีส้ม จึงต้องปรับวิธีการรบ ส่งผู้สมัครในนามอิสระคอยแอบหนุน-แอบส่งท่อน้ าเลี้ยง ดูจะมีลุ้นมากกว่าติดโล
โก้พรรคลงชิงเก้าอ้ี 
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 12 ตุลาคม 2563 

สนามท้องถิ่นขุมทรัพย์ “นักเลือกตั้ง” 
 

  
คดีดังกล่าวยังคาอยู่ในชั้นไต่สวนของ ป.ป.ช. แต่ว่ากันว่า “บ.ก่อสร้างยักษ์ใหญ่” เดินเกมดิ้นสุดฤทธิ์ เพราะหาก

โดนตัดสินให้มีความผิด จะส่งผลเสียหายกับอีกหลายโครงการ เพราะจะถูกแบนห้ามเข้าประมูลโครงการของหน่วยงาน
รัฐอีกบานตะไท... 

ภายในเดือน ธ.ค.นี้ คนไทยได้เข้าคูหาเลือกตั้งท้องถิ่นแน่นอน ภายหลังครม.ไฟเขียวประเดิมที่สนาม
เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 จังหวัด หลังต าแหน่งนายกฯอบจ. ถูกแช่แข็งมานานกว่า 7 ปี 
ทว่าสนามท้องถิ่นที่นับวันยิ่งเดิมพันกันสูง เพราะเป็นสนามที่ถูกใช้เป็นฐานเสียง-ฐานก าลังของการเมืองสนามใหญ่ 
แถมยังเป็นขุมทรัพย์ของ “เสือหิว” ที่เข้ามากอบโกยผลประโยชน์ 
ข้อมูลจาก ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบว่า การทุจริตในประเทศนั้นร้อยละ 50 
เกิดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมักปรากฏข่าว การจับทุจริต-การฮั้วประมูล-เงินทอน-ฆาตกรรม 
แม้จะมีการเชือดไก่ให้ลิงดู เอาผิดกับการทุจริตระดับท้องถิ่นหลายครั้ง แต่ปราบปรามเท่าไรก็ไม่หมดสิ้นจากประเทศไทย 
อาทิ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ตัดสินเรียงกระทงลงโทษจ าคุกรวม 20 ปี “พรชัย โควสุรัตน์” อดีต
นายกอบจ. อุบลราชธานี กับพวก คดีทุจริตจัดซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วงเงิน 9.9 
ล้านบาท 

การเช็กบิล “นิรันดร์ ด่านไพบูลย์” นายกอบจ.ล าพูน กับพวก 18 คน ซึ่งป.ป.ช.ชี้มูลว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีด าเนินโครงการป้องกันผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยจัดซื้อชุดของใช้
ประจ าวันหรือแคร์เซตในราคาที่สูง 17ล้านบาทเศษ 

ปปช.ชี้มูล “บังอร วิลาวัลย์” นายกอบจ.ปราจีนบุรี กับพวก ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ราชการเก่ียวกับโครงการก่อสร้างของ อบจ.ปราจีนบุรี 15 โครงการ เมื่อปี 2555 วงเงินกว่า52ล้านบาท โดยพบว่า
มีการฮ้ัวประมูล -เรียกรับเงิน 8-9% ของโครงการ และขัดขวางบริษัทอ่ืนที่ไม่ได้ตกลงจะฮ้ัวประมูล ไม่ให้เข้าซื้อซอง
ประกวดราคา ไม่เว้นแม้พ้ืนที่ กทม. ที่มักพบการทุจริตหลายคดี โดยเฉพาะโครงการ จัดซื้อรถ-เรือดับเพลิง ที่มีคนผิด
เพียบ เเละยังมีโครงการสมัยนั้นที่ก าลังจะปิดกล่องไม่ให้เรื่องเเดง....เพราะใครบางคนมีเอ่ียวกับ  “บ.ก่อสร้างยักษ์
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ใหญ่” สมัยสร้างอุโมงค์ระบายน้ าคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว ช่วงนายสมัคร สุนทรเวช เป็นผู้ว่าฯกทม.(พ.ศ.
2543-2547)  

แถมยังมี “ส านักข่าวญี่ปุ่น” เคยเปิดเผยข้อมูล “บ.ก่อสร้างยักษ์ใหญ่ไทย” ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ “บ.ยักษ์ใหญ่
ญี่ปุ่น” คว้างานดังกล่าวในราคา 2 พันล้านบาทเศษ โดยบริษัทที่ร่วมแข่งขัน แต่ไม่ผ่านการพิจารณาร้องเรียนว่าการ
ประกวดราคาครั้งนี้ไม่โปร่งใส แต่แล้วเรื่องนี้ก็เงียบไป 

คดีดังกล่าวยังคาอยู่ในชั้นไต่สวนของ ป.ป.ช. แต่ว่ากันว่า “บ.ก่อสร้างยักษ์ใหญ่” เดินเกมดิ้นสุดฤทธิ์ 
เพราะหากโดนตัดสินให้มีความผิด จะส่งผลเสียหายกับอีกหลายโครงการ เพราะจะถูกแบนห้ามเข้าประมูลโครงการ
ของหน่วยงานรัฐอีกบานตะไท... 

เมื่อความเสียหายมีมูลค้าหลายล้านล้านบาท “บ.ก่อสร้างยักษ์ใหญ่” จึงวางเกมยื่นดีลเพ่ือ “ล้มคดี” จึงต้อง
จับตาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีท่าทีอย่างไร.... 
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