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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต.  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ “ดร.ฐิติเชฏฐ"์ กรรมการการเลอืกตั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน กกต.ยโสธร 9 
2 ALK ออนไลน์ กกต. ลงพ้ืนที่หมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง 10 
3 พิมพ์ไทยออนไลน์ กกต.ลงพ้ืนที่หมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง 11 
4 คมชัดลึกออนไลน์ กกต.ลงพ้ืนที่ยโสธร หมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง 13 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สมชัย'ไขปม'ปชป.'ไม่ส่ง'มาร์ค'นั่งกมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ 14 
2 MGR ออนไลน์ วอล์กเอาต์ สภาล่ม! หลัง รบ.ลุยนับคะแนนใหม่ 6 ปชป.สวนมติ 

“อนุทิน” มีชื่อโหวตทั้งที่ไม่อยู่ 
15 

3 ข่าวสดออนไลน์ ด่วน! ฝ่ายค้านชนะในสภา “ตั้ง กมธ.เช็กบิล ม.44” ส.ส.รัฐบาล
แห่โหวตให้ ฝ่ายแพ้ตีรวน 

17 

4 แนวหน้าออนไลน์ สิ่งที่ประชาชนผู้รักชาติ รักประชาธิปไตยจะต้องยึดมั่น 18 
5 แนวหน้าออนไลน์ ชี้ผลเลือกตั้งฮ่องกง อาจกระทบการเลือกผู้บริหารปีหน้า 20 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ธนิก' พรรคเพ่ือไทยมาคนแรก ลงทะเบียนสมัครเลือกตั้ง       

ซ่อมขอนแก่น 
21 
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กิจกรรมรอบรั้ว กกต.
       

รู้
วัน
นี ้

 
 
 

  
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง      
ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 502 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการ             
การเลือกตั้ง และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของสนง.กกต.ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการ
ด าเนินโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 28 พ.ย. 2562 
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กิจกรรมรอบรั้ว กกต.
       

รู้
วัน
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที่  28 พฤศจิกายน 2562  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย  กรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย นายเริงศักดิ์                    
มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ า กกต. และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ การสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนต าแหน่งที่ว่าง เฉพาะอ าเภอหนองเรือ และ              
อ าเภอมัญจาคีรี  โดยมี นายประจวบ รักแพทย์ นายอ าเภอหนองเรือ พ.ต.ปิยะชาติ รุจิรชุณห์ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง          
เขต 6 และนายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดขอนแก่น            
พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการรับสมัครฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมที่ว่าการ
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น       

กรรมการการเลือกตั้ง 
 สังเกตการณ์การรับสมัคร ส.ส. เขต 7 จ.ขอนแก่น 

28 พ.ย. 2562 
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กิจกรรมรอบรั้ว กกต.
       

รู้
วัน
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีมอบป้ายหมู่บ้าน              
ไม่ขายเสียงต้นแบบ ประจ าปี 2562 ตามโครงการสร้างจิตส านึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิ               
ขายเสียงและการทุจริตเลือกตั้ง เพ่ือกระตุ้นให้ทุกหมู่บ้านมีการรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียงท าให้เกิดการเลือกตั้ง                    
ที่มีคุณภาพ สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม โดยมี พ.ต.ต.เดชพล กอสนาน ผู้ตรวจการส านักงานคณะกรรมการ              
การเลือกตั้ง พ.ต.ท.เรืองยศ มีแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุบลราชธานี               
นายสัญญา กรุงแก้ว รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุบลราชธานี และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนางสาวอรัญญา แววศรี 
ปลัดอ าเภอเขื่องใน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประธานและกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล   
ผู้น าท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 
อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
 มอบป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ 

จ.อุบลราชธาน ี
28 พ.ย. 2562 
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กิจกรรมรอบรั้ว กกต.
       

รู้
วัน
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.ต.เดชพล กอสนาน 
ผู้ตรวจการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล (ศส.ปชต.) และหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ยโสธร ผู้น าท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ บ้านศรี ฐาน ต าบลศรีฐาน 
อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยม หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ จ.ยโสธร 

27 พ.ย. 2562 
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กิจกรรมรอบรั้ว กกต.
       

รู้
วัน
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เข้าร่วมประชุมกับ             
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กรณีที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน
จากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โดยประเด็นดังกล่าว นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ได้ให้ความเห็นทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งชี้แจงต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง                  
ณ อาคารรัฐสภา   

 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมาธิการการพฒันาการเมือง 

26 พ.ย. 2562 
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ข่าวอ้างอิง 
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"ดร.ฐิติเชฏฐ์"กรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน กกต.ยโสธร 
สยามรัฐออนไลน์ 27 พฤศจกิายน 2562  ภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยโสธร ถนนวารี
ราชเดช ต าบลน้ าค าใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย 
นางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ          
ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยโสธร เพ่ือรับทราบปัญหา ในการท างาน เพ่ือจะได้ท าการปรับปรุงให้ดีขึ้น
นอกจากนั้นแล้วในช่วงบ่ายของวันนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ลงพ้ืนที่บ้านศรีฐาน ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร เพ่ือเยี่ยมหมู่บ้านไม่ขายสิทธิ์ซื้อเสียงต่อไป 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/117669 

 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/117669
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20191127/2cbc34ca53d0f375c41b80cc9112ffa23800fb55942755671f0fed0271b8e1a3.jpg?itok=-NuHp0k8
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20191127/5647848fc693bf64648b2f85672dc6fe98a0e86f96f36a5efefcd55e047c7efe.jpg?itok=FJiL6STV
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20191127/aaccf53af24aa158640626b21faa5b5fc6cd93a0f5b407c65cf106361f011a95.jpg?itok=3TMmzgl7
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   กกต.ลงพื้นท่ีหมู่บา้นตน้แบบไม่ขายเสียง 
  วันนี้ ( 27 พฤศจิกายน 2562) เวลา 11.00 น. ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่
จังหวัดยโสธรเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยโสธร ที่ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด(กกต.)ยโสธร ถนนวารีราชเดช ต าบลน้ าค าใหญ่ อ า เภอเมือง จังหวัดยโสธร 
รั บ ท ร า บ ปัญห า ใ นก า ร ท า ง าน  เ พื่ อ จ ะ ไ ด้ ท า ก า ร ป รั บป รุ ง ใ ห้ ดี ขึ้ น  โ ด ย มี น า ย ป ร ะ เ ส ริ ฐ  ลื อ ช า ธน านนท์   
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าจังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ กกต. ให้การต้อนรับ 
       นอกจากนั้นแล้วในช่วงบ่ายของวันนี้ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและให้
ก าลั ง ใจการปฏิบัติหน้ าที่  ศูนย์ส่ ง เสริมพัฒนาประชาธิป ไตยต าบลศรีฐาน และหมู่บ้ านไม่ขายเสี ยงต้นแบบ  
ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีฐาน หมู่ที่ 4 ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอ าเภอป่าติ้ว หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้น าชุมชนผู้น าหมู่บ้าน ประธานและ
กรรมการ ศส.ปชต.ต าบลศรีฐาน ผู้น ากลุ่มอาชีพต่าง ๆ และประชาชนในหมู่บ้านไห้การต้อนรับ นางยุรดา ทองธนฐากุล 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยโสธรกล่าวว่า สืบเนื่องมาจากส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งและส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ตระหนักและ 
เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาประชาชนทุกกลุ่มให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งนับว่ามีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนร่วมกัน จึงได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื
กันที่จะผนึกก าลังกันในการระดมทรัพยากรทั้งบุคลากร ความรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ 
  ในการสนับสนุนการด าเนินการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง โดยกาจัดตั้ง  
“ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล (ศส.ปชต) ให้ครบทุกต าบล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นตันมา และในปี พ.ศ. 2558 
จั ง ห วั ด ย โ ส ธ ร  ไ ด้ มี ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ต า บ ล ค ร บ ทุ ก ต า บ ล  จ า น ว น  79 แ ห่ ง 
(78 ต าบล 1 ชุมชน ) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบลศรีฐาน ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 20พฤศจิกายน 2558 ตั้งอยู่ที่ศูนย์
ส่ ง เสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตาม อัธยาศั ยต าบลศรี ฐ าน  บ้ านศรี ฐ าน  หมู่ ที่  1 ต าบลศรี ฐ าน  
อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เป็นศูนย์กลางของชุมชนต าบลศรีฐาน ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ร่วมกันท า
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งโดยมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบลศรีฐาน เป็น
กลไก ขับเคลื่อนส าคัญผลักดันให้มีการด าเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยต าบลศรีฐาน ทั้งหมด 18 คน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และภารกิจ ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้อง
เก่ียวกับการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย และปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในชุมชน ระดับ
ต าบล เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยให้มั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย และร่วมพัฒนาต่อยอดการสรา้ง
พลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย และกรเลือกตั้งไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างเป็นรูปธรรม และมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เลือกตั้งในทุกระดับ ช่วยกันสอดส่องสังเกตการณ์การเลือกตั้ง แจ้งเบาะแสการท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
ด าเนินการเลือกตั้ง การอ านวยความสะดวกในการเลือกตั้งและกิจกรรมอ่ืนๆ ของต าบล 
 
อ้างอิง : https://www.talknewsonline.com/175208/ 
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กกต.ลงพ้ืนท่ีหมู่บา้นตน้แบบไม่ขายเสียง 
28 พฤศจิกายน 2562 

 

  วันนี้( 27 พฤศจิกายน 2562) เวลา 11.00 น. ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ เดินทาง
ลงพ้ืนที่จังหวัดยโสธรเพ่ือตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ยโสธร ที่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด(กกต.)ยโสธร ถนนวารีราชเดช ต าบลน้ าค าใหญ่ อ า เภอ
เมือง จังหวัดยโสธร รับทราบปัญหา ในการท างาน เพ่ือจะได้ท าการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ กกต.ให้การต้อนรับ 
  นอกจากนั้นแล้วในช่วงบ่ายของวันนี้ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะได้ลงพ้ืนที่ ตรวจ
เยี่ยมและให้ก าลังใจการปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบลศรีฐาน และหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ 
ศาลาประชาคมบ้านศรีฐาน หมู่ที่ 4 ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดยโสธร นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอ าเภอป่าติ้ว หัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ ผู้น าชุมชนผู้น าหมู่บ้าน 
ประธานและกรรมการ ศส.ปชต.ต าบลศรีฐาน ผู้น ากลุ่มอาชีพต่าง ๆ และประชาชนในหมู่บ้านไห้การต้อนรับ 
  นางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยโสธรกล่าวว่า สืบ
เนื่องมาจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาประชาชนทุกกลุ่มให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งนับว่ามีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนร่วมกัน จึงได้
ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันที่จะผนึกก าลังกันในการระดมทรัพยากรทั้งบุคลากร ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์
ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ในการสนับสนุนการด าเนินการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานพัฒนาประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง โดยกาจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล(ศส.ปชต)ให้ครบทุกต าบลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 เป็นตันมา 
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และในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดยโสธร ได้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยต าบลครบทุกต าบล จ านวน 79 แห่ง (78 ต าบล 
1 ชุมชน ) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบลศรีฐาน ได้จัดตั้ง
เมื่อวันที่ 20พฤศจิกายน 2558 ตั้งอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลศรีฐาน บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1 
ต าบลศรีฐาน อ าเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร เป็นศูนย์กลางของชุมชน
ต าบลศรีฐาน ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ร่วมกันท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้งโดยมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบลศรีฐาน เป็นกลไก ขับเคลื่ อนส าคัญผลักดันให้มีการ
ด าเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบลศรีฐาน ทั้งหมด 
18 คน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และภารกิจ ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย และปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในชุมชน ระดับต าบล เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตยให้มั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย และร่วมพัฒนาต่อยอดการสร้างพลเมือง
อาสาพัฒนาประชาธิปไตย และกรเลือกตั้งไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างเป็นรูปธรรม และมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เลือกตั้งในทุกระดับ ช่วยกันสอดส่องสังเกตการณ์การเลือกตั้ง แจ้งเบาะแสการท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือด าเนินการเลือกตั้ง การอ านวยความสะดวกในการเลือกตั้งและกิจกรรมอ่ืนๆ ของต าบล 

อ้างอิง : https://www.pimthai.co.th/17776 
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กกต.ลงพื้นท่ียโสธร หมู่บา้นตน้แบบไม่ขายเสียง 
วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 - 22:18 น.  

  วันนี้( 27 พฤศจิกายน 2562) เวลา 11.00 น. ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ 
เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยโสธรเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดยโสธร ที่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด(กกต.)ยโสธร ถนนวารีราชเดช ต าบล
น้ าค าใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร รับทราบปัญหา ในการท างาน เพื่อจะได้ท าการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยมีนาย
ประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ กกต.ให้การต้อนรับ  
  นอกจากนั้นแล้วในช่วงบ่ายของวันนี้ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ 
ตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจการปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบลศรีฐาน และหมู่บ้านไม่ขายเสียง
ต้นแบบ ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีฐาน หมู่ที่ 4 ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อย
สระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอ าเภอป่าติ้ว หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้น า
ชุมชนผู้น าหมู่บ้าน ประธานและกรรมการ ศส.ปชต.ต าบลศรีฐาน ผู้น ากลุ่มอาชีพต่าง ๆ และประชาชนในหมู่บ้าน
ไห้การต้อนรับ 
  นางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยโสธรกล่าวว่า  
สืบเนื่องมาจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาประชาชนทุกกลุ่มให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งนับว่ามีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประชาธิปไตย  
ให้ยั ่งยืนร่วมกัน จึงได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันที ่จะผนึกก าลังกันในการระดมทรัพยากรทั้งบุคลากร  
ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ในการสนับสนุนการด าเนินการสร้างเครือข่ายการด าเ นินงาน 
พัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง โดยกาจัดตั้ง "ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล(ศส.ปชต)ให้ครบทุก
ต าบลตั ้งแต่ปีพ.ศ.  2557 เป็นตันมา และในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดยโสธร ได้มีการจัดตั ้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยต าบลครบทุกต าบล จ านวน 79 แห่ง (78 ต าบล 1 ชุมชน ) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล
ศรีฐาน ได้จัดตั ้งเมื ่อวันที ่ 20พฤศจิกายน 2558 ตั้งอยู ่ที ่ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยต าบลศรีฐาน บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1 ต าบลศรีฐาน อ าเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร เป็นศูนย์กลางของชุมชนต าบล
ศรีฐาน ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ร่วมกันท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ  
การเลือกตั้งโดยมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบลศรีฐาน เป็นกลไก ขับเคลื่อนส าคัญผลักดัน
ให้มีการด าเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/local/401433?fv= 

https://www.komchadluek.net/news/local/401433?fv
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'สมชยั'ไขปม'ปชป.'ไม่ส่ง'มาร์ค'นัง่กมธ.แกไ้ขรัฐธรรมนูญ 
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:05 น.   

 

27 พ.ย. 62 - นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.)  โพสตเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้ กรณี ปชป.ไม่เสนอชื่ออภิสิทธิ์ เป็น กมธ.วิสามัญ แก้รัฐธรรมนูญ ผมมีความเห็น

ดังนี้ 

  1. กมธ.วิสามัญ พลาดโอกาสที่จะดึงคนที่เห็นปัญหาของรัฐธรรมนูญอย่างเป็นระบบในทางปฏิบัติไปอีกคนหนึ่ง 
และคนๆนี้มีเวลาเพียงพอที่จะทุ่มเทการท างานในเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีเก้าอ้ี ส.ส. หรือ เก้าอ้ี กมธ.ชุดอ่ืนๆ      
นั่งทับซ้อน 
  2. การแค่กล่าวอ้างว่า ถึงเสนอคุณอภิสิทธิ์ ก็คงไม่ได้มีโอกาสเป็นประธาน กมธ. เลยไม่เสนอชื่อเป็น กมธ.  ก็ดู
เป็นเหตุผลที่แปลก ราวกับว่า ถ้าเข้ามาต้องเป็นประธานเท่านั้น เมื่อไม่ได้เป็นประธาน ก็ไม่ต้องเข้า ผมไม่คิดว่าคุณ
อภิสิทธิ์จะคิดเช่นนั้น เชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์พร้อมจะท างานในทุกหน้าที่เพ่ือให้บ้านเมืองดีขึ้น 
  3. การกล่าวอ้างว่า เกรงว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคร่วมรัฐบาล สะท้อนถึงอ านาจในการต่อรองและ
ความสามารถในการเจรจาของ ปชป.น้อยมากหรืออย่างไร ปชป.ควรใช้โอกาสจากการเป็นพรรคที่มีจุดยืนที่ชัดเจนและ
เคยประกาศต่อประชาชน รวมถึงเป็นพรรคหลักที่ต่อรองจนประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญอยู่ในนโยบายเร่งด่วนข้อ 12 
ของรัฐบาล เจรจาขอให้พรรคร่วมรัฐบาลให้การสนับสนุน หรือหากแสดงจุดยืนที่มั่นคงชัดเจน การได้เสียงสนับสนุนจาก
ฝ่ายค้าน (แบบไม่ใช่งูเห่า) ก็น่าจะเกิดข้ึนได้ 
  4. กรณีแบบนี้ ถ้าเป็น ภูมิใจไทย คงพูดไปแล้วว่า ไม่ได้เป็นประธาน กมธ. ก็จะทบทวนการอยู่ร่วมรัฐบาล 
เนื่องจากเป็นนโยบายส าคัญของพรรค 
อยู่เป็น ต้องต่อรองเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมให้เป็นด้วย 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/51250 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/51250
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วอลก์เอาต ์สภาลม่! หลงั รบ.ลยุนับคะแนนใหม ่6 ปชป.สวนมต ิ
“อนุทนิ” มชีือ่โหวตทัง้ทีไ่มอ่ยู ่
เผยแพร:่ 27 พ.ย. 2562 20:13   ปรับปรงุ: 27 พ.ย. 2562 21:34   โดย: ผูจั้ดการออนไลน ์

 

 

 

 

ประชุมสภาฯล่มจนได้ องค์ประชุมไม่ครบ เหตุ รบ.ดันทุรังนับใหม่ญัตติตั้ง กมธ.ศึกษา ม.44 เจอฝ่ายค้านวอล์กเอาต์ 
แฉ ส.ส.รบ.โดดร่ม 18 คน ป.ป.ช.แหกมติวิป โหวตสวน 6 คน แถม “เสี่ยหนู” แถลงข่าวอยู่แต่ดันมีชื่อโหวตลงมติ 
  วันนี้ (27 พ.ย.) เมื่อเวลา 18.53 น. เปิดประชุมสภาสภาผู้แทนราษฎร อีกครั้ง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ  
ซึ่งท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ย้ าว่า ไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอ่ืน อาจท าให้สมาชิกบางคนไม่เข้าใจ แต่ขอบคุณที่ส่วนใหญ่
เข้าใจ แต่ก็พยายามพูดคุยข้างนอกหาข้อยุติว่าจะจบด้วยวิธีไหน  
นายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย เสนอให้ประธานวิปรัฐบาลถอนญัตติการนับคะแนนออกไป เพ่ือให้การ
ท างานร่วมกันในรัฐสภาเป็นไปด้วยดี เพราะการเสนอญัตติดังกล่าวสามารถเสนอได้ทั้งสองฝ่าย ดังนั้น เราต้องช่วยกัน
เพ่ือหาทางออก แต่หากยังยืนยันจะให้มีการนับใหม่ ฝ่ายค้านก็จะขอไม่ร่วมด้วยเพราะไม่มีความจ า เป็น  
  ด้าน นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า ฝ่ายรัฐบาลไม่เคยคิดจะใช้มาตรา 85 เพ่ือขอให้นับ
คะแนนใหม่ แต่หลังจากที่มีโอกาสดูรายละเอียด จะเห็นว่า หลายคนอยู่ในห้องแต่ปรากฏรายชื่อว่างดออกเสียง หลาย
คนโหวตแล้วแต่กลับตรงกันข้าม แต่การท างานในระบบวิปรัฐบาลเราท าด้วยความละเอียดรอบคอบ และเช็กมาโดย
ตลอด ไม่ต้องการเอาชนะคะคาน เมื่อเป็นมติวิปรัฐบาลเราก็จะเดินตามแนวทางขิงวิป แต่ถ้าเกิดพรรคใดไม่ได้ปฏิบัติจะ
ได้เห็นภาพชัดขึ้น วันนี้อาจจะเห็นแค่ครึ่งหนึ่งก็อาจไม่ถูกใจฝ่ายค้านแต่จ าเป็นจริงๆ ที่ต้องเสนอนับคะแนนใหม่  
นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า วิธีปฏิบัติของฝ่ายค้านเมื่อมีปัญหา ไม่ได้เสนอให้นับใหม่ แต่ใช้วิธีการ
หารือต่อประธานสภาหากมีปัญหา หากจะนับใหม่ทั้งหมด 500 คน จะไม่คุ้มกับเวลา และขอให้เลือกวิธีอ่ืนที่เคยท า 
แทนที่จะนับใหม่ทั้งหมด 
  นายชวน กล่าวว่า ตนพยายามจะให้โอกาสพวกเราให้จบด้วยดีเพราะ เราต้องท างานอีกยาวไกล เมื่อผู้เสนอ
ยืนยันให้นับใหม่ก็ต้องด าเนินการ หากไม่พอใจต้องขออภัยด้วย 
จากนั้นได้ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนน โดยไม่มีฝ่ายค้านร่วมด้วย ขณะที่ฝ่ายค้านทยอยเดินออกห้องประชุม 
ส่วน นายพิเชษ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ได้เสนอให้นับองค์ประชุม  
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  จากนั้น นายชวน ได้ให้สมาชิกกดบัตรแสดงตนเพ่ือนับองค์ประชุม นายวิรัช กล่าวว่า ตอนนี้มีการนับองค์
ประชุมเพ่ือนสมาชิกซีกฝ่ายค้านเดินออกนอกห้องประชุมไป แต่ถึงอย่างไรพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมอยู่แล้ว ขอให้เลื่อน
ญัตติออกไปก็ได้ จากนั้นนายชวนได้ขานจ านวนองค์ประชุมว่า มีสมาชิกทั้งสิ้ น 92 เสียง ตนขอสั่งปิดการประชุมเวลา 
19.17 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของผลโหวต 236 ต่อ 231 งดออกเสียง 2 ปรากฏว่า มี ส.ส. 33 คน ไม่ได้มาร่วม
โหวต ประกอบด้วย พรรคร่วมรัฐบาล 18 คน ได้แก่ พลังประชารัฐ 8 คน ประชาธิปัตย์ 6 คน ภูมิใจไทย 3 คน ชาติไทย
พัฒนา 1 คน ขณะที่เป็นฝ่ายค้าน 15 คน ได้แก่ เพ่ือไทย 10 คน อนาคตใหม่ 2 คน เศรษฐกิจใหม่ 1 คน เสรีรวมไทย 1 
คน ประชาชาติ 1คน ส่วน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 6 เสียง ที่โหวตให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 5 คน 
ประกอบด้วย นายเทพไท เสนพงศ์ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ นายอันวาร์ 
สาและ และ นางกันตวรรณ ตันเถียร  
  อย่างไรก็ตาม เป็นที่หน้าสังเกตว่า ระหว่างที่ที่ประชุมสภามีการโหวตลงคะแนนอยู่นั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยังคงแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในประเด็นสารพิษ ที่บริเวณชั้นล่าง อาคารรัฐสภา อยู่ แต่กลับมี
รายชื่อปรากฎในรายงานการประชุมว่าลงมติโหวตไม่เห็นด้วย 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9620000113935 
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ด่วน! ฝ่ายค้านชนะในสภา “ตั้ง กมธ.เช็กบลิ ม.44” ส.ส.รัฐบาลแห่โหวตให้ 

ฝ่ายแพ้ตีรวน 
วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 - 17:38 น. 

 

ด่วน! ฝ่ายค้านโหวตชนะในสภา ตั้ง “กมธ.เช็กบิล ม.44” ส.ส.รัฐบาลแห่เทคะแนนให้ ตีรวนวุ่น! 
   27 พ.ย. เมื่อเวลา 16.00 น. ที่ประชุมสภา ได้เปิดให้ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะผู้เสนอ
ญัตติขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาผลกระทบ การกระท า ประกาศค าสั่ง คสช. และค าสั่งหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 44  
หลังนายปิยบุตร แถลงเหตุผลเสร็จ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งท าหน้ าที่ประธานในที่ประชุม  
เปิดให้โหวตเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ในการตั้ง กมธ.ดังกล่าว ผลปรากฏว่า ที่ประชุมเห็นด้วย 236 เสียง ไม่เห็นด้วย 
231 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ท าให้มีเสียงฮือฮาในห้องประชุม เพราะฝ่ายค้านชนะโหวตให้ตั้ง โดยคาดว่ามีเสียง
สนับสนุน จาก ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจ านวนหนึ่ง คาดว่ามาจาก ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์  
อย่างไรก็ตาม หลังผลโหวต ฝ่ายรัฐบาล โดย นายสายันต์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ  
ขอนับคะแนนใหม่ทันที อ้างว่าคะแนนเฉียดฉิวกันเกินไป โดยใช้การขานชื่อ และได้มีการถกเถียงให้ประธานแจงให้
ชัดเจนว่าจะ “นับคะแนนใหม่” หรือ “ลงคะแนนใหม่” จนท าให้เกิดการโต้เถียงกันขึ้นทั้งสองฝ่าย จนเกิดความวุ่นวาย
ในสภาชั่วขณะ 
  ในขณะที่นายชวน ยืนยัน ต้องท าตามข้อบังคับการประชุม ตามมาตรา 85 คือให้ลงคะแนนใหม่ โดยที่ฝ่ายค้าน
โต้แย้ง ว่าที่รัฐบาลเสนอ คือนับคะแนนใหม่ ไม่ใช่การลงคะแนน แต่นายชวนตัดบทให้ลงคะแนนใหม่ แต่ไม่สามารถ
ลงคะแนนใหม่ได้ เพราะฝ่ายค้านไม่ส่งตัวแทนเป็นกรรมการนับคะแนน พร้อมกับส่งเสียงโห่ ไม่เห็นด้วยกับนายชวน ท า
ให้นายชวนกล่าวว่า “ให้รักษามารยาทในสภาหน่อย ที่นี่รัฐสภา ไม่ใช่โรงเหล้าเถื่อน” 
กระทั่ง เวลา 17.45 น. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ในฐานะผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้
เสนอพักการประชุม เป็นเวลา 5 นาที เพ่ือยุติความวุ่นวายในสภาดังกล่าว จากนั้น นายชวน ในฐานะประธานที่ประชุม 
ได้สั่งพักการประชุม เป็นเวลา 15 นาที ซึ่งเกินกว่านายสมพงษ์ได้เสนอที่ต่อประชุมไว้ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3093230 

 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3093230
https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2019/11/ชนะแล้ว.jpg
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         นักการเมืองของไทยไม่เข้าใจหรือแกล้งไม่เข้าใจค าว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยเฉพาะพวกนักเลือกตั้ง จะโดย

แกล้งไม่เข้าใจเพ่ือผลประโยชน์ของตน เพราะคนพวกนี้โดยเฉพาะนักเลือกตั้งจะอ้างว่าเขามาจากการเลือกตั้งโดยยึดว่า

การเลือกตั้งเป็นหลักประชาธิปไตย ความจริงการเลือกตั้งเป็นเพียงขบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวแทนไปท าหน้าที่แทน

ประชาชนในรัฐสภาเท่านั้น การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นเป็นระบอบการปกครองของประชาชน โดย

ประชาชนและเพ่ือประชาชน ซึ่งการปกครองของประเทศไทยมิได้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว เพราะประการแรก 

ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่แสดงออกซึ่งความเป็นประชาธิปไตยเพียงไม่ถึงนาที ได้แก่ เวลาในการหย่อนบัตร

เลือกตั้ง การเลือกผู้แทนมิได้เลือกเพราะผู้สมัครมีอุดมการณ์ แต่เลือกเพราะอามิสสินจ้างในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการ

ซื้อสิทธิขายเสียง หรือรู้จักกันมากกว่าจะเข้าใจว่าเลือกเพ่ือท าหน้าที่อะไร สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะประชาชนส่วน

ใหญ่ขาดความเอาใจใส่ หวงแหนในสิทธิของตน ฉะนั้น เมื่อเลือกตัวแทนไปแล้วตัวแทนเหล่านั้นจะเอาสิทธิของตนไปต้ม

ย าท าแกงอย่างไรก็ได้ โดยเฉพาะพวกผู้แทนฯที่ซื้อเสียงแล้วน าความเป็นผู้แทนฯไปท าการหากิน ไปคอร์รัปชั่น ทั้ง

โดยตรงและโดยนโยบาย สร้างความร่ ารวยให้แก่ตน ส่วนประชาชนก็ยังถูกเอารัดเอาเปรียบ และบางคนยัง พินอบพิเทา

พวกผู้แทนฯ โดยยังยึดติดกับระบบเจ้าขุนมูลนาย เป็นเสมือนทาสที่ยังไม่ถูกปลดปล่อย 

ที่เป็นเช่นนี้เพราะประเทศไทยมีการปกครองที่เรียกว่า ประชาธิปไตยเพียงแต่ในนามเท่านั้น ประชาชนไม่เคยลุก
ขึ้นรักษาสิทธิของตนหรือมีบ้างเพียงครั้งคราวเท่านั้น เมื่อเหตุการณ์ผ่ านไปก็เลิกสนใจสิทธิทางการเมืองของตน ทั้งนี้ 
เพราะคนไทยไม่เคยรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเพ่ือปกป้องและรักษาสิทธิของตน ดังประเทศที่ปกครองโดยระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีแท้จริงได้กระท าเลย ฉะนั้นถ้าประชาชนชาวไทยต้องการการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้ว 
จ าเป็นต้องท าการปฏิรูปประเทศในทุกมิติ ไม่ใช่เพียงการแก้กฎกติกาดังที่เคยผ่านมา แต่จ าเป็นต้องปฏิรูปจิตและ
วิญญาณของประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยไปพร้อมกัน นั่นหมายความว่า ประชาชนชาวไทยทุกคนจะต้องรู้จักและหวง
แหนสิทธิและหน้าที่ของตน โดยไม่ยินยอมหรือสยบต่ออ านาจใดๆ ที่นอกกติกา เช่น อ านาจโดยมิชอบของข้าราชการ 
นักการเมือง ด้วยเลิกความคิดที่ว่าธุระไม่ใช่ เป็นธุระใช่ ไม่เป็นไทยเฉย หรือสยบต่ออ านาจโดยมิชอบอย่างเด็ดขาด และ
ที่ส าคัญ คือ การรวมกลุ่มพลังต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมือง กลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่มสังคม กลุ่มวัฒนธรรม ฯลฯ เป็นต้น 
ซึ่งการรวมกลุ่มดังกล่าวจะเป็นรากฐานส าคัญต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือเปรียบเสมือนการสร้าง
อาคาร คือ ประเทศ กลุ่มพลังต่างๆ จะเปรียบเสมือนเสาเข็มที่จะท าให้อาคารหรือประเทศมั่นคง ซึ่งถ้าเปรียบเทียบดังนี้ 
จะพบว่าประชาธิปไตยของไทยที่ผ่านมาเปรียบเสมือน อาคารที่ปราศจากเสาเข็ม 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

18 

 

อย่างไรก็ดี นอกจากนี้กลุ่มพลังต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มพลังทางการเมืองจะต้องเป็นกลุ่มพลังที่ถาวรไม่ใช่กลุ่มเฉพาะ
กิจ และต้องรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นและถาวรถ้าปราศจากลุ่มพลังที่ถาวรแล้ว การเมืองของประเทศจะกลับสู่วังวน
ดังเช่นอดีตที่ผ่านมา 

ฉะนั้น ถ้าต้องการให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นและยั่งยืนในสังคมไทย ประชาชนชาวไทยผู้รัก
ประชาธิปไตยจะต้องรวมพลังกันเป็นกลุ่มการเมืองดังกล่าวแล้วข้างต้นที่จะเป็นฐานรากของพรรคการเมือง ที่มั่นคงและ
ถาวรโดยมิยินยอมให้กลุ่มอ่ืนที่ใช้วิธีการที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยสอดแทรกเข้ามาท าลายหลักประชาธิปไตยได้ โดย
ประชาชนในสังคมจะต้องยึดหลักที่ว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นการปกครองของประชาชนโดย
ประชาชนและเพ่ือประชาชน 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/42203 
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ช้ีผลเลือกตั้งฮ่องกง อาจกระทบการเลือกผูบ้ริหารปีหนา้ 
วนัพฤหสับดี ท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 06.00 น. 

ฮ่องกง (รอยเตอร์/เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์)-ผู้เชี่ยวชาญเรื่องฮ่องกงเตือนว่า ถึงเวลาที่รัฐบาลจีนต้องเริ่มทบทวน
แล้วว่าผลการเลือกตั้งสภาเทศบาลเมื่อวันอาทิตย์ที่ฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยกวาดที่นั่งไปกว่าร้อยละ 76 จะมี
ผลกระทบต่อการเลือกผู้บริหารฮ่องกงคนใหม่ในปีหน้าอย่างไร 

นายฉิน เฉียนหง อาจารย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอู่ฮ่ัน เชื่อว่า รัฐบาลจีนเตรียมตัวทางจิตวิทยาไว้แล้ว แต่ไม่คาดคิด
ว่าฝ่ายสนับสนุนทางการจะพ่ายแพ้ยับเยินเช่นนี้จีนรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นการต่อสู้ที่ยากล าบาก เพราะผู้สมัครฝ่ายสนับสนุน
ทางการบอกว่าถูกด่าทอระหว่างการหาเสียงแต่ไม่คิดว่าจะเหลือเพียง 60 ที่นั่ง จากที่มีการเลือกตั้ง 452 ที่นั่งในสภาที่มี
ทั้งหมด479 ที่นั่ง ขณะที่ฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยกวาดไป 347 ที่นั่ง และผู้สมัครอิสระได้ 45 ที่นั่ง ท าให้มีแนวโน้ม
ว่าฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยจะได้โควตาสมาชิกสภาเทศบาลทั้ งหมด 117 ที่นั่ง ในคณะกรรมการเลือกตั้งผู้บริหาร
ฮ่องกง 1,200 คนที่ปกติแล้วฝ่ายสนับสนุนทางการครองเสียงข้างมาก ท าให้ฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยมีอ านาจ
ทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ิมขึ้น นายฉินระบุว่า แม้กฎหมายพ้ืนฐานของฮ่องกงให้อ านาจจีนไม่ยอมรับผู้สมัครที่จีนไม่
ต้องการ แตก่ารท าเช่นนั้นอาจท าให้เกิดการชุมนุมตามท้องถนนครั้งใหญ่ขึ้นอีก 

ด้านนายหลี่ เสี่ยวปิง นักวิชาการเชี่ยวชาญการเมืองฮ่องกง มหาวิทยาลัยหนานไค เตือนว่า หากฝ่ายสนับสนุน
ประชาธิปไตยจับมือกับกลุ่มอ่ืนๆ ในการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติและการเลือกผู้บริหารในอนาคต จะเป็นเรื่ องน่ากังวล
เพราะจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีอ านาจมากขึ้น ขณะที่นายซ่ง สู่ชง อาจารย์ศูนย์กฎหมายพ้ืนฐานฮ่องกงและมาเก๊า 
มหาวิทยาลัยเซินเจิ้นตั้งข้อสังเกตว่า ชนชั้นกลางที่ปกติไม่ออกมาเลือกตั้งกลับออกมาลงคะแนนให้ฝ่ายสนับสนุน
ประชาธิปไตย การเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆ และไม่มีการพูดถึงปัญหาชุมชนแต่อย่างใด สิ่งที่ฝ่าย
สนับสนุนทางการเคยท าในระดับชุมชนมาทั้งหมดจึงกลายเป็นเปล่าประโยชน์ ถึงเวลาที่รัฐบาลจีนจะต้องทบทวน
ยุทธศาสตร์และให้ฝ่ายสนับสนุนทางการมีความยืดหยุ่นในการท างานมากขึ้น ไม่ใช่ตอบสนองแต่ท่าทีของรัฐบาลฮ่องกง
เท่านั้น 

ด้านสถานการณ์ประท้วงในฮ่องกงเริ่มคลี่คลายลงแล้ว โดยเมื่อวานนี้ ทางการฮ่องกงได้เริ่มเปิดใช้งานอุโมงค์ค
รอสส์ ฮาร์เบอร์ ซึ่งเป็นอุโมงค์เชื่อมต่อระหว่างเกาะฮ่องกงกับฝั่งเกาลูน หลังจากที่อุโมงค์แห่งนี้ถูกกลุ่มผู้ประท้วงปิดกั้น
ตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดภายในมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคฮ่องกง หรือโปลียูในฝั่งเกาลูน ขณะนี้
เจ้าหน้าที่ได้เข้าท าการตรวจค้นด้านในเป็นวันที่ 2 เพ่ือค้นหาผู้ชุมนุมที่ยังหลงเหลืออยู่ ซึ่งคาดว่าเวลานี้เหลืออยู่อีกเพียง
ไม่ก่ีคนเท่านั้น หลังจากเม่ือวันอังคารได้ท าการตรวจค้นไปแล้วรอบหนึ่ง จนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจยังคงตรึงก าลังปิด
ล้อมโดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ชุมนุมด้านในหลบหนีการจับกุม 
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'ธนิก' พรรคเพ่ือไทยมาคนแรก ลงทะเบียนสมคัรเลือกตั้ง          
ซ่อมขอนแก่น 
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08:48 น. 

  28 พ.ย.62 - เมื่อเวลา 07.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่ที่ส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ก าหนดเป็นสถานที่รับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 ที่ก าหนดจัดให้มีการรับสมัครวันแรกวันนี้ไปจนถึงวันที่ 2 ธ.ค.2562 ซึ่งในการจัดเตรียม

สถานที่และการล าดับขั้นตอนต่างๆของการสมัครเลือกตั้งในภาพรวมเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่า

ไทย กกต. พร้อมด้วยนายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น นายประจวบ รักแพทย์ นายอ าเภอหนองเรือ ใน

ฐานะ ประธาน กกต.ขอนแก่น เขต 7 ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพ่ือให้การด าเนินงาน

ตามข้ันตอนต่างๆนั้นเป็นไปตามระเบียบที่ กกต.ก าหนด 

  ในขณะที่เหล่าบรรดากองเชียร์ของว่าที่ผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมือง ต่างเริ่มทยอยกันเดินทางเข้ามาใน

พ้ืนที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอ าเภอ ท่ามกลางการจัดระบบการจราจรและการอ านวยความสะดวกในด้านต่า งๆของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรและ กกต.อย่างเข้มงวด จนกระทั่งถึงเวลา  07.09 น. ได้มีนายธนิก มาสีพิทักษ์ ผู้สมัคร ส.ส.

ขอนแก่น เขต 7 จากพรรคเพ่ือไทย ได้เดินทางมาลงทะเบียนเป็นผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นคนแรก โดยมีเจ้าหน้าที่ 

กกต. คอยอ านวยความสะดวกและจัดล าดับการลงทะเบียนตามข้ันตอนของ กกต.ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า การลงทะเบียนเป็นผู้สมัครรับการเลือกตั้งนั้นหากมาลงทะเบียน

ก่อนเวลา 08.30 น. ก็จะมีการพูดคุยและตกลงในเรื่องของการจัดเรียงล าดับการเป็นผู้สมัคร ซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ก็จะ

เ ข้ า สู่ ขั้ น ต อ น ข อ ง ก า ร จั บ ส ล า ก ล า ดั บ ห ม า ย เ ล ข  แ ต่ ห า ก ผู้ ส มั ค ร ร า ย ใ ด ม า ห ลั ง เ ว ล า  08.30 น .  

ก็จะเรียงตามล าดับการลงทะเบียนในเอกสารเป็นล าดับของการสมัครรับการเลือกตั้งทันที 

  "เมื่อถึงเวลา 08.30 น. ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการสมัครรับการเลือกตั้ง ซึ่งหากไม่สามารถตกลงกันได้ส าหรับผู้

ที่มาลงทะเบียนก่อนเวลา 08.30 น. ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการจับสลาก ซึ่งเมื่อได้หมายเลขแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของ

การสมัครตามระเบียบที่ก าหนด ซึ่งเมื่อสมัครแล้วนั้น กกต.จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน และ

ในวันที่ 5 ธ.ค.จะประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการของผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ ซึ่งจะได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ใช้ใน

การหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งก าหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 22 ธันวาคมนี้”นายอภินันท์ กล่าว 
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