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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 เดลินิวส์ออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
MCOT ออนไลน์ 

 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ถึง
ความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องเงินกู้ของพรรคการเมืองว่า ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการตรวจสอบ รวมถึงกรณีเงินกู้ 32 พรรค ส่วนที่  นายสมชัย 
ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. ออกมาเรียกร้องเร่งด าเนินการพิจารณานั้น 
เราก็ต้องท าตามกระบวนการ เพราะรายละเอียดในการด าเนินการ อดีต 
กกต. ไม่ได้มาร่วมรับผิดชอบกับเรา ถ้ามีปัญหาเราก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
ดังนั้นเราจ าเป็นต้องตรวจสอบด้วยความรับผิดชอบ 
 “ที่ผ่านมาคนที่พูด ตอนที่อยู่ก็ไม่เห็นว่าท าเร็ว และผมเองก็ไม่เคย
จะไปโจมตีหน่วยงานเก่า เราท าทุกพรรคเท่าเทียมกันหมด ไม่มีว่า 
จะเลือกที่รักมักที่ชัง ขอยืนยันว่า กกต.ทั้ง  7 คน เรามีความซื่อสัตย์ 
สุจริต และเที่ยงธรรม ทุกอย่างท าตามกฎหมาย” นายธวัชชัย กล่าว 
 ส าหรับการด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต
หัวหน้าพรรคอนาคตใหมนั้น ทาง กกต. รอค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือมาศึกษาดูว่ามีประเด็นใดและจะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง  
เพ่ือที่จะได้ด าเนินการตามกฎหมาย    
 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย  ให้กล่าวเพ่ิมเติมถึงการเตรียมความ
พร้อมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ขณะนี้ กกต. ได้มีการเตรียมงานและ
ความพร้อมไปได้ไกลพอสมควรแล้ว โดยระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับ 
การเลือกตั้งท้องถิ่นต่างๆ ขณะนี้เสร็จเกือบหมดแล้ว คงเหลือเพียงเรื่อง
การแบ่งเขตและการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลาย
เดือนมีนาคมนี้ แต่จะมีการเลือกตั้งประเภทใดก่อนนั้นเป็นเรื่องของ
รัฐบาลเป็นผู้ก าหนด 

8 
9 
10 
11 
12 
13 

2 ส านักข่าวไทยออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 

 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวเปิดการ
ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ตอนหนึ่งว่า วันนี้ถือเป็นการคิกออฟการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ซึ่ง กกต. มีภารกิจหลัก คือ เรื่องการเลือกตั้ง การออก
เสียงประชามติ และการพัฒนาพรรคการเมือง  

14 
16 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

โดยที่ผ่านมา กกต.ได้เน้น 2 เรื่อง คือ เรื่องการเลือกตั้งและเรื่องพรรค
การเมือง เพราะเราอยากให้การเลือกตั้งได้นักการเมืองที่ดี  แต่ก ็
ไม่ส าเร็จ เพราะเป็นปลายน้ า และที่ผ่านมาภาคประชาชนมีส่วนร่วม 
น้อยเกินไป ถึงแม้จะมีกิจกรรมที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม แต่ยังมี
ภารกิจที่มอบหมายให้ท างานไม่กี่วันก่อนเลือกตั้ง จึงท าให้การมี 
ส่วนร่วมไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ กกต.ชุดปัจจุบัน มีการคุยกันว่าต้องปรับปรุง
อะไรบ้าง ซึ่งเราเห็นพ้องต้องกันว่าเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ซึ่งถือเป็นต้นน้ า ดังนั้นขณะนี้เราให้ความส าคัญด้านการมีส่วนร่วม 
มากขึ้น 
 นายธวัธชัย กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส าหรับการด าเนินการเฟสแรก 
จะมีระยะเวลา 3 ปี โดย กกต.จะท างานร่วมกับหน่วยงานหลัก ๆ ก่อน 
แต่การจะวัดผลส าเร็จได้จะต้องใช้เวลา 20 ปี เพราะจะต้องมี 
การปลูกฝังเรื่องพลเมืองตั้งแต่เด็กจนโต โดยการเน้นเรื่องพลเมือง
คุณภาพ ซึ่งจะมีทั้งในระบบการศึกษา นักเรียน นักศึกษาทุกช่วงชั้น
การศึกษา และนอกระบบการศึกษา ประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตาม 
คิดว่า 3 ปีแรกจะต้องเห็นผล และจะต้องติดตามผลเป็นระยะ ๆ 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวอิศรา

ออนไลน์ 
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี! กกต. รุกโลกออนไลน์-มอนิเตอร์นักการเมือง 
ป้องข่าวปลอมเลือกตั้ง 

18 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ยุทธศาสตร์ 20 ปี สร้าง กกต.มืออาชีพ 20 
3 คมชัดลึกออนไลน์ ยุทธศาสตร์ 20 ปี สร้าง กกต.มืออาชีพ 22 
4 แนวหน้าออนไลน์ กางแผนยุทธศาสตร์ 20ปี 'กกต.' ตั้งหน่วยมอนิเตอร์สื่อโซเชียล 

'พรรคการเมือง-นักการเมือง' 
24 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. รับรองแล้ว 'เพชรภูมิ' ส.ส.ป้ายแดง 26 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ไฟเขียว "เพชรภูมิ" รับหนังสือรับรอง ส.ส. ได ้ 27 
7 มติชนออนไลน์ กกต. รับรอง “เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์” เป็น ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 

อย่างเป็นทางการ 
28 

8 แนวหน้าออนไลน์ กกต. รับรอง 'เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์' นั่ง ส.ส.ก าแพงเพชร อย่างเป็น
ทางการ 

29 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
9 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต. รับรอง “เพชรภูมิ” เป็น ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร 30 
10 ผู้จัดการออนไลน์ กกต. รับรอง "เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์" เป็น ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 

อย่างเป็นทางการ 
31 

11 สยามรัฐออนไลน์ "กกต." รับรอง “เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์” เป็นส.ส.ก าแพงเพชร อย่าง
เป็นทางการเมือง 

32 

12 ข่าวสดออนไลน์ กกต. รับรอง ‘ลูกไวพจน์’ เป็น ส.ส.ก าแพงเพชร หลังชนะเลือกตั้ง 
แค่ 2 วัน 

33 

13 TNN ออนไลน์ กกต. มีมติรับรองผลเลือกตั้งให้ 'เพชรภูมิ' เป็น ส.ส.ก าแพงเพชร เขต2 34 
14 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. ประกาศรับรอง 'เพชรภูมิ' เป็น ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร 35 
15 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ กกต. ประกาศ "เพชรภูมิ" ผู้สมัคร พปชร.ชนะเลือกตั้งซ่อม

ก าแพงเพชร 
36 

16 ไทยโพสต์ออนไลน์ จบข่าว! 9 ส.ส.ส้มหวานสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้ว 37 
17 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
“ภูมิใจไทย” ส่งหนังสือถึง “ประธานชวน” รับ “9 ส.ส. อนาคตใหม่” 
เข้าพรรค 

38 

18 มติชนออนไลน์ ‘อนุทิน’ ยัน รับ 9 งูเห่าสีส้มเข้าภูมิใจไทย เพราะเปิดกว้าง เป็นไป
ตาม ‘รัฐธรรมนูญ’ 

39 

19 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'นักเขียนซีไรต์' ชี้ยุบอนาคตใหม่เกิดจาก 'Boomerang Effect' 
ความไม่ต้องการอยู่ร่วมกับคนที่คิดต่าง 

40 

20 คมชัดลึกออนไลน์ ยุบ อนค. ไม่ปกติ มหิดลแฟลชม็อบ #ศาลายางดกินของหวานหลายสี 41 
21 มติชนออนไลน์ นิสิต ม.บูรพา สุดอัดอ้ัน! โพสต์ปมลึก หลังโดนปลดป้ายหนุน ปชต. 

ลั่นจากนี้จะไม่ทน 
42 

22 มติชนออนไลน์ นักศึกษา-ชาวเชียงใหม่นับพัน ร่วมชุมนุม “แฟลชม็อบ” หลังยุบ
อนาคตใหม่ 

43 

 

บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เบื้องหลัง “ผึ้งแตกรัง” 9 ส้มหวานซบ “ภูมิใจไทย” 44 
2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ระวัง ถูกยุบพรรคซ้ า 46 
3 ไทยรัฐออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : ตั้งแท่นให้โชว์ผลงาน 48 
4 มติชนออนไลน์ เหยี่ยวถลาลม 25ก.พ.2563 : ระวังสิ้นสุดทางเลื่อน 50 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย และนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 
กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายไพบูลย์ 
เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เข้าร่วมประชุมที่ปรึกษา คณะกรรมการ  และ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ือก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ประกอบด้วยด้านการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมส่ งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง 
ด้านการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีแก่ประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
ร่วมกับเครือข่ายประชาธิปไตยและด้านการพัฒนาสื่อสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นพลเมือง 
ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 
 

 
กรรมการการเลือกตั้ง 

ประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยี่ยม กกต.  :  ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต. ให้การต้อนรับ เอมิลิโอ เค มิเกล กาลาเบีย เอกอัครราชทูตสเปน 
ประจ าประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการน าเสนอรูปแบบและเทคโนโลยีการจัดการเลือกตั้งของ
ประเทศสเปน ที่ห้องประชุม 501 สนง.กกต. 

 

 กรรมการการเลือกตั้ง 
ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปน 
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กกต.เผยปลายมี.ค.มีเลือกตั้งท้องถิ่น 
พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.13 น. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
“ธวัชชัย” เผยปลายมี.ค. มีเลือกตั้งท้องถิ่น โยนรัฐบาลเลือกประเภทการเลือกตั้ง 
 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย  กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการ
เตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นว่า ขณะนี้ กกต.ได้มีการเตรียมงานและความพร้อมไปได้ไกลพอสมควรแล้ว  โดยระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นต่างๆขณะนี้  เสร็จเกือบหมดแล้ว  คงเหลือเพียงเรื่องการแบ่งเขต  และการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือน
มี.ค.นี้ แต่จะมีการเลือกตั้งประเภทใดก่อนนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นผู้ก าหนด 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/759647 
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กกต.ลั่นพร้อมด าเนินการกับทุกพรรคการเมืองอย่างเท่าเทียมปมเงินกู้ ชี้ระยะเวลาต่างกันขึ้นอยู่กับกระบวนการ
ตรวจสอบ ลั่นไม่มีเลือกที่รัก มักที่ชัง ท าตามกฎหมายด้วยความเที่ยงธรรม 
 เวลา 10.00 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายธวัชชัย เทอดเผ่า
ไทย กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องเงินกู้ของพรรคการเมือง ว่า ขณะนี้
อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ รวมถึงกรณีเงินกู้ของ 32 พรรคการเมืองด้วย ส่วนที่มีอดีตกกต.ออกมาเรียกร้องเร่ง
ด าเนินการพิจารณานั้น นายธวัชชัย กล่าวว่า เราก็ต้องท าตามกระบวนการ เพราะรายละเอียดในการด าเนินการ อดีต 
กกต.ก็ไม่ได้มาร่วมรับผิดชอบกับเรา ถ้ามีปัญหาเราก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น เราจ าเป็นต้องตรวจสอบด้วยความ
รอบคอบ และท่ีผ่านมาคนที่พูด ตอนที่อยู่ก็ไม่เห็นว่าท าเร็ว และตนเองก็ไม่เคยจะไปโจมตีหน่วยงานเก่า 
 “เราท าทุกพรรคเท่าเทียมกันหมด ไม่มีว่าจะเลือกที่รักมักที่ชัง ขอยืนยันว่า กกต.ทั้ง 7 คน เรามีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม ทุกอย่างท าตามกฎหมาย”นายธวัชชัยกล่าว 
 เมื่อถามว่า ระยะเวลาการด าเนินการของแต่ละพรรคท่ีเร็วช้า ต่างกัน ท าให้หลายคนเกิดความสงสัย นาย
ธวัชชัย กล่าวว่า คนที่ไม่ท าไม่รู้ แต่คนที่ท าจะรู้ว่ามันช้าอย่างไร มันเร็วอย่างไร คนบางคนไม่มีหน้าที่ชอบมาแสดงความ
คิดเห็น ส่วนคนมีหน้าที่เขาต้องละเอียด เพราะคนที่พูดพูดได้ เนื่องจากไม่ต้องมารับผิดชอบอะไร หากเกิดมีการฟ้องร้อง 
คนรับผิดชอบคือคนที่ท า ดังนั้นเวลาท าต้องถามคนท า ไม่ใช่ไปฟังจากคนรอบข้าง 
 ส่วนความคืบหน้าการด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณีนี้
ทาง กกต.รอค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมาศึกษาดูว่ามีประเด็นใด เพ่ือที่จะได้ด าเนินการตามกฎหมาย ส าหรับ
กรณีอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง นายธวัชชัย ย้ าว่า กกต.จะดูเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายเลือกตั้ง 
 นายธวัชชัย กล่าวถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ขณะนี้ กกต.ได้มี การเตรียมงานและความพร้อมไปได้
พอสมควรแล้ว โดยระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นต่างๆขณะนี้ เสร็จเกือบหมดแล้ว คงเหลือเพียงเรื่องการ
แบ่งเขต และ การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นน่าจะ
เกิดข้ึนในช่วงปลายเดือนมีนาคม แต่จะมีการเลือกตั้งประเภทใดเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นผู้ก าหนด 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2005519 
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'กกต.'สวนหมัด'สมชัย'ทีอยู่ในต าแหน่งไม่เห็นท างานเร็วเหมือนตอนนี้ 
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11:48 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 26 ก.พ.2563 -  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงความ
คืบหน้าการตรวจสอบเรื่องเงินกู้ของพรรคการเมือง  ว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ รวมถึงกรณีเงินกู้ 32 พรรค  
ส่วนที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.ออกมาเรียกร้องเร่งด าเนินการพิจารณานั้น เราก็ต้องท าตามกระบวนการ  
เพราะรายละเอียดในการด าเนินการ อดีต กกต.ไม่ได้มาร่วมรับผิดชอบกับเรา ถ้ามีปัญหาเราก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  
ดังนั้นเราจ าเป็นต้องตรวจสอบด้วยความรับผิดชอบ   
 “ที่ผ่านมาคนที่พูด ตอนที่อยู่ก็ไม่เห็นว่าท าเร็ว  และผมเองก็ไม่เคยจะไปโจมตีหน่วยงานเก่า เราท าทุก
พรรคเท่าเทียมกันหมด  ไม่มีว่าจะเลือกที่รักมักที่ชัง  ขอยืนยันว่า กกต.ทั้ง  7 คน เรามีความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยง
ธรรม ทุกอย่างท าตามกฎหมาย” นายธวัชชัยกล่าว   
 เมื่อถามว่า  ส่วนระยะเวลาการด าเนินการของแต่ละพรรคท่ีเร็วช้าต่างกัน  ท าให้หลายคนสงสัย  นายธวัช
ชัยกล่าวว่า คนที่ไม่ท าไม่รู้ แต่คนที่ท าจะรู้ว่ามันช้าอย่างไร  มันเร็วอย่างไร  คนบางคนไม่มีหน้าที่ชอบมาแสดงความ
คิดเห็น   ส่วนคนมีหน้าที่เขาต้องละเอียด  เพราะคนที่พูดพูดได้  เนื่องจากไม่ต้องมารับผิดชอบอะไร  หากเกิดมีการ
ฟ้องร้อง  คนรับผิดชอบคือคนที่ท า  ดังนั้นเวลาท าต้องถามคนท า  ไม่ใช่ไปฟังจากคนรอบข้าง รวมถึงการด าเนิน
คดีอาญากับนายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  กรณีนี้ทาง กกต.รอค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 เพ่ือมาศึกษาดูว่ามีประเด็นใด  และจะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง  เพ่ือที่จะได้ด าเนินการตามกฎหมาย  
ส่วนกรณีอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง  นายธวัชชัย ย้ าว่า กกต.จะดูเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายเลือกตั้ง  
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/58220 
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ท้องถิ่นเตรียมเฮ!กกต.ระบุเตรียมเลือกตั้งปลายเดือนมีนาคม 
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11:53 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26 ก.พ.2563- นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  กล่าวถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น  
ว่าขณะนี้ กกต.ได้มีการเตรียมงานและความพร้อมไปได้ไกลพอสมควรแล้ว  โดยระเบียบที่เ กี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นต่างๆขณะนี้  เสร็จเกือบหมดแล้ว  คงเหลือเพียงเรื่องการแบ่งเขต  และ การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือน มี.ค. แต่จะมีการเลือกตั้ง
ประเภทใดเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นผู้ก าหนด  
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/58221 
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กกต.ยันสอบเงินกู้พรรคเท่าเทียม ตอก‘สมชัย’ตอนอยู่ไม่เห็นท างานเร็วเหมือนตอนนี้ 
วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 12.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย  กรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องเงินกู้ของพรรคการเมือง ว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การตรวจสอบ รวมถึงกรณีเงินกู้ 32 พรรค 
 ส่วนที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. ออกมาเรียกร้องให้เร่งด าเนินการพิจารณานั้น นายธวัชชัย 
กล่าวว่า เราก็ต้องท าตามกระบวนการ เพราะรายละเอียดในการด าเนินการ เราท าทุกพรรคเท่าเทียมกันหมด  ไม่มีว่าจะ
เลือกที่รัก มักที่ชัง ขอยืนยันว่า กกต.ทั้ง 7 คน เรามีความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทุกอย่างท าตามกฎหมาย (อ่าน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 'สมชัย'เตรียมร้องปปช.สอบ กกต. หากเมินคดีเงินกู้32พรรคส่งศาลรัฐธรรมนูญ) 
 “อดีต กกต.ก็ไม่ได้มาร่วมรับผิดชอบกับเรา ถ้ามีปัญหาเราก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้นเราจ าเป็นต้อง
ตรวจสอบด้วยความรับผิดชอบ และที่ผ่านมา คนที่พูดตอนที่อยู่ก็ ไม่เห็นว่าท าเร็ว และผมเองก็ไม่เคยจะไปโจมตี
หน่วยงานเก่า” นายธวัชชัย กล่าว   
 เมื่อถามว่าระยะเวลาการด าเนินการของแต่ละพรรคที่เร็วช้า ต่างกัน ท าให้หลายคนสงสัยการท างานของ 
กกต.นั้น นายธวัชชัย กล่าวว่า คนที่ไม่ท าไม่รู้ แต่คนที่ท าจะรู้ว่ามันช้าอย่างไร  มันเร็วอย่างไร  คนบางคนไม่มีหน้าที่ชอบ
มาแสดงความคิดเห็น   ส่วนคนมีหน้าที่เขาต้องละเอียด  ซึ่งคนที่พูดก็พูดได้  เนื่องจากไม่ต้องมารับผิดชอบอะไร  หาก
เกิดมีการฟ้องร้อง  คนรับผิดชอบคือคนที่ท า  ดังนั้น เวลาท าต้องถามคนท า 
ไม่ใช่ไปฟังจากคนรอบข้าง รวมถึงการด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  ซึ่ง
กรณีนี้ทาง กกต.รอรับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมาศึกษาดูว่ามีประเด็นใด  และจะต้องด าเนินการอย่างไร
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 ส่วนกรณีที่อดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ยังคงออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง หลั งจากศาล
รัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้เว้นวรรคทางการเมืองนั้น  นายธวัชชัย ย้ าว่า กกต.จะดูเฉพาะที่เก่ียวข้องกับกฎหมายเลือกตั้ง  
 
อ้างอิง  : https://www.naewna.com/politic/475530 
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กกต.ย้ าสอบพรรคการเมืองกู้เงินเท่าเทียมทุกพรรค 
 26 ก.พ. 2020 11:10:07 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานกกต.26 ก.พ.-“ธวัชชัย” ยืนยันกกต.ด าเนินการกรณีพรรคการเมืองกู้เงินเท่าเทียมกันทุกพรรค ยจ้ าไม่
เลือกที่รักมักที่ชัง ส่วนระยะเวลาที่ต่างกันขึ้นอยู่กับกระบวนการตรวจสอบ ติง “สมชัย” พูดได้เพราะไม่ต้อง
รับผิดชอบถ้าเกิดการฟ้องร้อง 
 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องเงินกู้
ของพรรคการเมือง ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ  กรณีเงินกู้ 32 พรรค ส่วนกรณีนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต
กกต.เรียกร้องให้เร่งด าเนินการนั้น ต้องท าตามกระบวนการ เพราะมีรายละเอียดในการด าเนินการ   
 “อดีตกกต.ไม่ได้มาร่วมรับผิดชอบกับเรา ถ้ามีปัญหาเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  เราจ าเป็นต้องตรวจสอบ
ด้วยความรับผิดชอบ และที่ผ่านมาคนที่พูด ตอนที่อยู่ ก็ไม่เห็นว่าท าเร็ว ผมเองไม่เคยจะไปโจมตีหน่วยงานเก่า เราท าทุก
พรรคเท่าเทียมกันหมด ไม่มีเลือกที่รักมักท่ีชัง ขอยืนยันว่ากกต.ทั้ง  7 คนมีความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม ทุกอย่าง
ท าตามกฎหมาย” นายธวัชชัย กล่าว    
 เมื่อถามถึงข้อสังเกตุเรื่องระยะเวลาการด าเนินการของแต่ละพรรคช้า -เร็วต่างกัน ท าให้หลายคนสงสัย 
นายธวัชชัย กล่าวว่า คนที่ไม่ท าไม่รู้ แต่คนที่ท าจะรู้ว่ามันช้าอย่างไร มันเร็วอย่างไร คนบางคนไม่มีหน้าที่แต่ชอบมา
แสดงความคิดเห็น ส่วนคนมีหน้าที่เขาต้องละเอียด และว่า “คนที่พูดก็พูดได้ เพราะไม่ต้องมารับผิดชอบอะไร หากเกิด
ฟ้องร้อง  คนรับผิดชอบคือคนที่ท า ดังนั้นเวลาท าต้องถามคนท า ไม่ใช่ไปฟังจากคนรอบข้าง” 
 นายธวัชชัย กล่าวว่า ส่วนการด าเนินคดีอาญากับนายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
กกต.ก าลังรอค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือน ามาศึกษาว่ามีประเด็นใดและต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง เพ่ือจะได้
ด าเนินการตามกฎหมาย   ส่วนกรณีอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง กกต.ดู
เฉพาะที่เก่ียวข้องกับกฎหมายเลือกตั้ง   
 นายธวัชชัย กล่าวถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ขณะนี้กกต.เตรียมความพร้อมไว้มากพอสมควรแล้ว ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นต่าง ๆ ขณะนี้เสร็จเกือบหมดแล้ว คงเหลือเพียงเรื่องการแบ่งเขตและการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือน
มีนาคม   แต่จะมีการเลือกตั้งประเภทใดเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นผู้ก าหนด.-ส านักข่าวไทย        
 
อ้างอิง  :  https://www.mcot.net/viewtna/5e55ef9fe3f8e40af44215eb 
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กกต.คิกออฟยุทธศาสตร์สร้างความเข้าใจประชาธิปไตย 
 26 ก.พ. 2020 11:46:29 
 
 
 
 
 
 
กกต. 26 ก.พ.-กกต.คิกออฟยุทธศาสตร์สร้างความเข้าใจประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมประชาชน สร้าง
พลเมืองคุณภาพ เป็นวาระแห่งชาติ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 09.00 น. วันนี้ (26 ก.พ.) นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ 
และนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการการและ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครั้งที่ 1/2563  
 นายธวัชชัย กล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่ง ว่า วันนี้ถือเป็นการคิกออฟการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ซึ่ง กกต.มี
ภารกิจหลัก คือ เรื่องการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ และการพัฒนาพรรคการเมือง โดยที่ผ่านมา กกต.ได้เน้น 2 
เรื่อง คือ เรื่องการเลือกตั้งและเรื่องพรรคการเมือง  เพราะเราอยากให้การเลือกตั้งได้นักการเมืองที่ดี แต่ก็ไม่ส าเร็จ 
เพราะเป็นปลายน้ า และที่ผ่านมา ภาคประชาชนมีส่วนร่วมน้อยเกินไป ถึงแม้จะมีกิจกรรมที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม แต่
ยังมีภารกิจที่มอบหมายให้ท างานไม่กี่วันก่อนเลือกตั้ง  ซึ่ง 4 ปีมีครั้งหนึ่ง จึงท าให้การมีส่วนร่วมไม่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงต้อง
แก้ไขให้การมีส่วนร่วมต้องท าทุกวัน ทั้งนี้ กกต.ชุดปัจจุบัน มีการคุยกันว่าต้องปรับปรุงอะไรบ้าง  ซึ่งเราเห็นพ้องต้องกัน
ว่าเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งถือเป็นต้นน้ า ดังนั้นขณะนี้เราให้ความส าคัญด้านการมีส่วนร่วมมากข้ึน 
 “เพราะจากปี 2540 การให้การศึกษาเรื่องการเมือง เริ่มไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับคนที่ไปบอกว่าให้ท าอย่างนู้น
อย่างนี้  ท าให้เกิดความขัดแย้งหนักขึ้น โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย แม้จะมีการพิจารณาอะไร ก็มีการวิจารณ์โดยไม่ยึด
กฎหมายเป็นหลัก ในเรื่องการปกครองก็เช่นกัน ไม่ใช่ไปยกตัวอย่างแต่ต่างประเทศว่าประเทศนั้นดีอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้า
พูดอย่างนั้นคุณก็ควรไปอยู่ในประเทศนั้น แต่ในประเทศไทยก็เป็นวิถีประชาธิปไตยแบบไทย มีเหตุผล เคารพกฎหมาย 
เคารพเสียงข้องมาก ยอมรับเสียงข้างน้อย มีความรับผิดชอบ ไม่เชื่อเรื่องอะไรง่าย ๆ” นายธวัชชัย กล่าว 
 นายธวัชชัย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ มีการตั้งคณะกรรมการการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กว่า 
10 คณะ นโยบายในการขับเคลื่อนของเราจะต้องขยายผลในการท างาน ร่วมมือกับองคาพยพต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ซึ่ง
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะส าเร็จได้ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
และองค์กรเอกชน เพ่ือผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ เชื่อมั่นว่าการสร้างพลเมืองคุณภาพจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สังคมไทย 
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 นายธวัธชัย กล่าวด้วยว่า ส าหรับการด าเนินการเฟสแรก จะมีระยะเวลา 3 ปี โดย กกต.จะท างานร่วมกับ
หน่วยงานหลัก ๆ ก่อน แต่การจะวัดผลส าเร็จได้จะต้องใช้เวลา 20 ปี เพราะจะต้องมีการปลูกฝังเรื่องพลเมืองตั้งแต่เด็ก
จนโต โดยการเน้นเรื่องพลเมืองคุณภาพ ซึ่งจะมีทั้งในระบบการศึกษา นักเรียน นักศึกษาทุกช่วงชั้นการศึกษา และนอก
ระบบการศึกษา ประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตาม คิดว่า 3 ปีแรกจะต้องเห็นผล และจะต้องติดตามผลเป็นระยะ ๆ 
 นายธวัธชัย กล่าวอีกว่า ส่วนการให้การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองคุณภาพ คือ การให้ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การยึดมั่นในสถาบันหลักของ
ชาติ ความผูกพันกับประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต และค่านิยมที่ดีของสังคมไทย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองของไทย การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการตรวจสอบการเลือกตั้งของประชาชน วิถีประชาธิปไตยใน
ชีวิตประจ าวัน และการด ารงชีวิตแบบพอเพียง.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง  :  https://www.mcot.net/viewtna/5e55f825e3f8e40af5424346 
          :  http://www.tpchannel.org/radio/newsdetail.php?news_id=900 
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"กกต." ลุยยุทธศาสตร์สร้างความเข้าใจหลักปชต. ชูสร้างการมีส่วนร่วมปชช.-สร้างพลเมืองคุณภาพ เป็นวาระ
แห่งชาติพัฒนาการเมืองการปกครอง 
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายสันทัด ศิ
ริอนันต์ไพบูลย์ และนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กกต.ร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการการและคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร่วมกับตัวแทนจากส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) , กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ , กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กรมการพัฒนาชุมชน, กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กรมการปกครอง, ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 
 โดยนายธวัธชัย กล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า วันนี้ถือเป็นการคิกออฟการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่ง 
กกต.มีภารกิจหลักคือเรื่องการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ และการพัฒนาพรรคการเมือง โดยที่ผ่านมา กกต.ได้
เน้น 2 เรื่อง คือเรื่องการเลือกตั้งและเรื่องพรรคการเมือง เพราะเราอยากให้การเลือกตั้งได้นักการเมืองที่ดี แต่ก็ไม่ส าเร็จ
เพราะเป็นปลายน้ า และที่ผ่านมาภาคประชาชนมีส่วนร่วมน้อยเกินไป ถึงแม้จะมีกิจกรรมที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม แต่
ยังมีภารกิจที่มอบหมายให้ท างานไม่กี่วันก่อนเลือกตั้ง ซึ่ง 4 ปีมีครั้งหนึ่ง จึงท าให้การมีส่วนร่วมไม่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงต้อง
แก้ไขให้การมีส่วนร่วมต้องท าทุกวัน ทั้งนี้ กกต.ชุดปัจจุบันก็มีการคุยกันว่าต้องปรับปรุงอะไรบ้าง ซึ่งเราเห็นพ้องต้องกัน
ว่าเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งถือเป็นต้นน้ า ตอนนี้เราก็ให้ความส าคัญด้านการมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยมีการตั้ง
คณะกรรมการการ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กว่า 10 คณะ โดยนโยบายในการขับเคลื่อนของเรา
จะต้องขยายผลในการท างาน ร่วมมือกับองคาพยพต่างๆทุกภาคส่วน  
 ซึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะส าเร็จได้ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน เพ่ือผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ เชื่อมั่นว่าการสร้างพลเมืองคุณภาพจะเป็น
แนวทางที่ถูกต้องในการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่
สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย 
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 "เพราะจากปี 2540 การให้การศึกษาเรื่องการเมืองเริ่มไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับคนที่ปบอกว่าให้ท าอย่างนู้น
อย่างนี้ ท าให้เกิดความขัดแย้งหนักขึ้น โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย  แม้จะมีการพิจารณาอะไรก็มีการวิจารณ์โดยไม่ยึด
กฎหมายเป็นหลัก” นายธวัธชัยกล่าวและว่า ในเรื่องการปกครองก็เช่นกัน ไม่ใช่ไปยกตัวอย่างแต่ต่างประเทศว่าประเทศ
นั้นดีอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าพูดอย่างนั้นคุณก็ควรไปอยู่ในประเทศนั้น แต่ในประเทศไทยก็เป็นวิถีประชาธิปไตยแบบไทย มี
เหตุผล เคารพกฎหมาย เคารพเสียงข้องมาก ยอมรับเสียงข้างน้อย มีความรับผิดชอบ ไม่เชื่อเรื่องอะไรง่ายๆ" นายธวัธ
ชัยกล่าว 
 นายธวัธชัย กล่าวอีกว่า ส าหรับการด าเนินการเฟสแรก ของการด าเนินการจะมีระยะเวลา 3 ปี โดย กกต.
จะท างานร่วมกับหน่วยงานหลักๆก่อน แต่การจะวัดผลส าเร็จได้จะต้องใช้เวลา 20 ปี เพราะจะต้องมีการปลูกฝังเรื่อง
พลเมืองตั้งแต่เด็กจนโต โดยการเน้นเรื่องพลเมืองคุณภาพซึ่งจะมีทั้งในระบบการศึกษา นักเรียน นักศึกษาทุกช่วงชั้น
การศึกษา และนอกระบบการศึกษา ประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตามคิดว่า 3 ปีแรกจะต้องเห็นผล และจะต้องติดตามผล
เป็นระยะๆ ส่วนการให้การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองคุณภาพ คือ 1.การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 2.การยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 3.ความผูกพัน
กับประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต และค่านิยมที่ดีของสังคมไทย 4.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง
ของไทย 5.การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการตรวจสอบการเลือกตั้งของประชาชน 6.วิถีประชาธิปไตยใน
ชีวิตประจ าวัน 7.การด ารงชีวิตแบบพอเพียง 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2005605 
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แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี! กกต.รุกโลกออนไลน์-มอนิเตอร์นักการเมืองป้องข่าวปลอมเลือกตั้ง  
วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:09 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กกต. ตั้งเป้าท างานเชิงรุกในโลกออนไลน์ เฝ้าระวังข่าวปลอมที่เป็นภัยต่อการเลือกตั้ง-
จัดหน่วยมอนิเตอร์สื่อโซเชียลนักการเมือง-รณรงค์ลดการสร้างความเกลียดชังบนโลกอินเทอร์เน็ต 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กกต. 20 ปี (2561-2580) โดยมีประเด็นน่าสนใจ ได้แก่ การก าหนด
วิสัยทัศน์ระยะปานกลาง (5 ปี) 2561-2565 เช่น ส านักงาน กกต. เป็นที่ยอมรับของประเทศ ในกระบวนการเลือกตั้ง 
อย่างมืออาชีพ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 ส่วนก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาว (20 ปี) 2561-2580 คือ ส านักงาน กกต. เป็นที่ยอมรับระดับสากล ใน
กระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเป็นกระบวนการ
เลือกตั้งที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นของตนอย่างสุภาพ  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ  เห็น
ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็นความเหมาะสม ในกระบวนการเลือกตั้ง ทั้ง กฎ 
กติกาการเลือกตั้ง วิธีการจัดการการเลือกตั้ง  รวมทั้งระบบนิเวศของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมทางการเมือง 
เป็นต้น และสามารถแก้ปัญหา อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์มี 3 ส่วน คือ 1.เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการ
ดิจิทัล คือส านักงาน กกต. มีความสามารถในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการบริหารงาน เปลี่ยนแปลงให้เท่าทันต่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  เพ่ือให้ได้การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ โดยทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว และ
สะดวก อาทิ การพัฒนาระบบ ICT เพ่ือเปิดเผยข้อมูลค าวินิจฉัย เกี่ยวกับการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติส าหรับ
ประชาชน, พัฒนาระบบการแจ้งเหตุเบาะแสการกระท าผิด  เกี่ยวกับการเลือกตั้ง/การออกสียงประชามติ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์, โครงการคุ้มครองพยานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, โครงการเฝ้าระวังและตรวจจับการกระท าผิดด้าน 
การน าข้อมูลอันเป็นเท็จและ/หรือสร้างข่าวลวงที่เป็นภัยต่อกระบวนการเลือกตั้งในระบอบ  ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นต้น  
 2.เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง อาทิ เสริมสร้าง
ศักยภาพของเครือข่ายภาคเอกชนและ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ เลือกตั้ง , สนับสนุนเจตจ านง
ทางการเมืองของพรรคการเมือง และผู้สมัครจะไม่กระท าการซื้อสิทธิขายเสียง, รณรงค์ปลูกจิตส านึกของประชาชนให้ 
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ตระหนักถึงความส าคัญของพรรคการเมือง, เสริมสร้างเครือข่ายตรวจสอบจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง, ให้มี
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค เวปเพจ และท าหน้าที่ในการ มอนิเตอร์พรรคการเมืองและ
นักการเมืองที่ใช้ โซเชียลมีเดีย เป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วย , โครงการรณรงค์ใช้โซเชียลมีเดียในทางการเมืองอย่าง 
สร้างสรรค์ ให้ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจและใช้โซเชียลมีเดียแลกเปลี่ยนเรื่องทางการเมือง อย่างสร้างสรรค์ รู้จัก
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ลดการใช้วาจารุนแรง ไม่มุ่งโจมตีกันที่น าไปสู่ความโกรธแค้น เกลียดชัง จนกลายเป็น
จุดอ่อนของโซเชียลมีเดีย ต่อการพัฒนาการเมือง เป็นต้น  
 3. สร้างเสริมความรู้  พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อาทิ ส่งเสริมการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนด้านพลเมืองศึกษา  ในระบบ
การศึกษาทุกระดับชั้น , กิจกรรมจัดตั้ งช่องยูทูป Thailand good election, การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิถี
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปสู่การ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น  
นอกจากนั้นยังมีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการเมือง คือ ประเด็นการปฏิรูปที่ 
 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาธิปไตย  
แบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย, ประเด็นการปฏิรูปที่ 3. การกระจายอ านาจ การปกครองท้องถิ่น และ
การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม โดยให้มีการกระจายอ านาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น , ประเด็นการปฏิรูปที่ 
4. การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพ่ือการปฏิรูปประเทศ โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย เลือกตั้งอย่างเคร่งครัด และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยง
ธรรม รวมทั้งให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง , ประเด็นการ
ปฏิรูปที่ 5. การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย โดยให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่
น่าเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 
 
อ้างอิง  : https://www.isranews.org/isranews/85959-isranews_85959.html  
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ยุทธศาสตร์ 20 ปี สร้างกกต.มืออาชีพ 
 
 
 
 
 
กกต.เปิดแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มืออาชีพจัดเลือกตั้ง ตั้งเป้าท างานเชิงรุกในโลกออนไลน์ เฝ้าระวังเฟคนิวส์
มอนิเตอร์การใช้สื่อโซเชียลนักการเมือง 
 เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) ได้เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กกต. 20 ปี (2561-2580) โดยพบว่าประเด็นที่น่าสนใจ มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ระยะปานกลาง (5 ปี) 2561-2565 คือ ส านักงาน กกต. เป็นที่ยอมรับของประเทศ ในกระบวนการเลือกตั้ง
อย่างมืออาชีพ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาว (20 ปี) 
2561-2580 คือ ส านักงาน กกต. เป็นที่ยอมรับระดับสากล ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเป็นกระบวนการเลือกตั้งที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นของตน
อย่างสุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน 
ยอมรับและเห็นความเหมาะสมในกระบวนการเลือกตั้ง ทั้ง กฎ กติกาการเลือกตั้ง วิธีก ารจัดการการเลือกตั้ง รวมทั้ง
ระบบนิเวศน์ของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 โดยมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่วน คือ 1.เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง 
และการบริการดิจิทัล คือส านักงาน กกต. มีความสามารถในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการบริหารงาน 
เปลี่ยนแปลงให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ได้การจัดการเลือกตั้ง
คุณภาพ โดยทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวก อาทิ  การพัฒนาระบบ ICT เพ่ือเปิดเผยข้อมูลค าวินิจฉัย เกี่ยวกับการเลือกตั้ง/การ
ออกเสียงประชามติส าหรับประชาชน, พัฒนาระบบการแจ้งเหตุเบาะแสการกระท าผิด เกี่ยวกับการเลือกตั้ง/การออกสี
ยงประชามติ ทางอิเล็กทรอนิกส์, โครงการคุ้มครองพยานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, โครงการเฝ้าระวังและตรวจจับ
การกระท าผิดด้าน การน าข้อมูลอันเป็นเท็จและ/หรือสร้างข่าวลวงที่เป็นภัยต่อกระบวนการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นต้น 
 2.เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง อาทิ  เสริมสร้าง
ศักยภาพของเครือข่ายภาคเอกชนและ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ เลือกตั้ง , สนับสนุนเจตจ านง
ทางการเมืองของพรรคการเมือง และผู้สมัครจะไม่กระท าการซื้อสิทธิขายเสียง , รณรงค์ปลูกจิตส านึกของประชาชนให้ 
ตระหนักถึงความส าคัญของพรรคการเมือง, เสริมสร้างเครือข่ายตรวจสอบจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง, ให้มี
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค เวปเพจ และท าหน้าที่ในการ มอนิเตอร์พรรคการเมืองและ
นักการเมืองที่ใช้ โซเชียลมีเดีย เป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วย , โครงการรณรงค์ใช้โซเชียลมีเดียในทางการเมืองอย่าง 
สร้างสรรค์ ให้ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจและใช้โซเชียลมีเดียแลกเปลี่ยนเรื่องทางการเมือง อย่างสร้างสรรค์ รู้จัก
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ลดการใช้วาจารุนแรง ไม่มุ่งโจมตีกันที่น าไปสู่ความโกรธแค้น เกลียดชัง จนกลายเป็น
จุดอ่อนของโซเชียลมีเดีย ต่อการพัฒนาการเมือง เป็นต้น 
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 และ 3. สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อาทิ ส่งเสริมการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนด้านพลเมืองศึกษา ในระบบ
การศึกษาทุกระดับชั้น , กิจกรรมจัดตั้ งช่องยูทูป Thailand good election, การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิถี
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปสู่การ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
 นอกจากนั้นยังมีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง คือ ประเด็น
การปฏิรูปที่ 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาธิปไตย 
แบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย, ประเด็นการปฏิรูปที่ 3. การกระจายอ านาจ การปกครองท้องถิ่น และ
การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม โดยให้มีการกระจายอ านาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น , ประเด็นการปฏิรูปที่ 
4. การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพ่ือการปฏิรูปประเทศ โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย เลือกตั้งอย่างเคร่งครัด  และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยง
ธรรม รวมทั้งให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง , ประเด็นการ
ปฏิรูปที่ 5. การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย  โดยให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้เป็น
บุคคลที่น่าเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 
 
อ้างถึง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867881 
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ยุทธศาสตร์ 20 ปี สร้าง กกต.มืออาชีพ 
25 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:06 น. 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.เปิดแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มืออาชีพจัดเลือกตั้ง ตั้งเป้าท างานเชิงรุกในโลกออนไลน์ เฝ้าระวังเฟคนิวส์
มอนิเตอร์การใช้สื่อโซเชียลนักการเมือง 
 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กกต. 20 ปี (2561-2580) โดยพบว่าประเด็นที่น่าสนใจ มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะปานกลาง (5 ปี) 2561-2565 คือ ส านักงาน กกต. เป็นที่ยอมรับของประเทศ ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมืออาชีพ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาว 
(20 ปี) 2561-2580 คือ ส านักงาน กกต. เป็นที่ยอมรับระดับสากล ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเป็นกระบวนการเลือกตั้งที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นของตน
อย่างสุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน 
ยอมรับและเห็นความเหมาะสมในกระบวนการเลือกตั้ง ทั้ง กฎ กติกาการเลือกตั้ง วิธีการจัดการการเลือกตั้ ง รวมทั้ง
ระบบนิเวศน์ของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 โดยมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่วน คือ 1.เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง 
และการบริการดิจิทัล คือส านักงาน กกต. มีความสามารถในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในก ารบริหารงาน 
เปลี่ยนแปลงให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ได้การจัดการเลือกตั้ง
คุณภาพ โดยทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวก อาทิ  การพัฒนาระบบ ICT เพ่ือเปิดเผยข้อมูลค าวินิจฉัย เกี่ยวกับการเลือกตั้ง/การ
ออกเสียงประชามติส าหรับประชาชน, พัฒนาระบบการแจ้งเหตุเบาะแสการกระท าผิด เกี่ยวกับการเลือกตั้ง/การออกสี
ยงประชามติ ทางอิเล็กทรอนิกส์, โครงการคุ้มครองพยานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, โครงการเฝ้าระวังและตรวจจับ
การกระท าผิดด้าน การน าข้อมูลอันเป็นเท็จและ/หรือสร้างข่าวลวงที่เป็นภัยต่อกระบวนการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นต้น 
 2.เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง อาทิ  เสริมสร้าง
ศักยภาพของเครือข่ายภาคเอกชนและ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ เลือกตั้ง , สนับสนุนเจตจ านง
ทางการเมืองของพรรคการเมือง และผู้สมัครจะไม่กระท าการซื้อสิทธิขายเสียง , รณรงค์ปลูกจิตส านึกของประชาชนให้ 
ตระหนักถึงความส าคัญของพรรคการเมือง, เสริมสร้างเครือข่ายตรวจสอบจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง, ให้มี
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค เวปเพจ และท าหน้าที่ในการ มอนิเตอร์พรรคการเมืองและ
นักการเมืองที่ใช้ โซเชียลมีเดีย เป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วย, โครงการรณรงค์ใช้โซเชียลมีเดียในทางการเมืองอย่าง  
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สร้างสรรค์ ให้ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจและใช้โซเชียลมีเดียแลกเปลี่ยนเรื่องทางการเมือง อย่างสร้างสรรค์ รู้จัก
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ลดการใช้วาจารุนแรง ไม่มุ่งโจมตีกันที่น าไปสู่ความโกรธแค้น เกลียดชัง จนกลายเป็น
จุดอ่อนของโซเชียลมีเดีย ต่อการพัฒนาการเมือง เป็นต้น       
 และ 3.สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อาทิ ส่งเสริมการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนด้านพลเมืองศึกษา ในระบบ
การศึกษาทุกระดับชั้น , กิจกรรมจัดตั้ งช่องยูทูป Thailand good election, การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิถี
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปสู่การ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
 นอกจากนั้นยังมีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง คือ ประเด็น
การปฏิรูปที่ 1.การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาธิปไตย 
แบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย , ประเด็นการปฏิรูปที่ 2.การกระจายอ านาจ การปกครองท้องถิ่น และ
การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม โดยให้มีการกระจายอ านาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น , ประเด็นการปฏิรูปที่ 
3.การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพ่ือการปฏิรูปประเทศ โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย เลือกตั้งอย่างเคร่งครัด และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยง
ธรรม รวมทั้งให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง และประเด็นการ
ปฏิรูปที่ 4.การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย โดยให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่
น่าเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับของประชาชน. 
 
อ้างอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/politic/419029 
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กางแผนยุทธศาสตร์20ปี'กกต.' ตั้งหน่วยมอนิเตอร์สื่อโซเชียล'พรรคการเมือง-นักการเมือง' 
วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 16.21 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
กางแผนยุทธศาสตร์20ปี"กกต." ตั้งเป้าท างานเชิงรุกในโลกออนไลน์ เฝ้าระวังข่าวปลอมที่เป็นภัยต่อการเลือกตั้ง 
ตั้งหน่วยมอนิเตอร์สื่อโซเชียลนักการเมือง รณรงค์ลดการสร้างความเกลียดชังในโซเชียล 
 เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กกต.20 ปี (2561 - 2580) ที่น่าสนใจ โดยมี
การก าหนดวิสัยทัศน์ระยะปานกลาง (5 ปี) 2561 - 2565 คือ ส านักงาน กกต.เป็นที่ยอมรับของประเทศ ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมืออาชีพ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาว 
(20 ปี) 2561 - 2580 คือ ส านักงาน กกต.เป็นที่ยอมรับระดับสากล ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 โดยเป็นกระบวนการเลือกตั้งที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นของตนอย่างสุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็นความเหมาะสม ใน
กระบวนการเลือกตั้ง ทั้งกฎ กติกาการเลือกตั้ง วิธีการจัดการการเลือกตั้ง รวมทั้งระบบนิเวศของการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ความคิด ความเชื่อ 
วัฒนธรรมทางการเมือง เป็นต้น และสามารถแก้ปัญหา อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ 
 ทั้งนี้ มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่วน คือ 1.เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง 
และการบริการดิจิทัล คือส านักงาน กกต.มีความสามารถในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในกา รบริหารงาน 
เปลี่ยนแปลงให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ได้การจัดการเลือกตั้ง
คุณภาพ โดยทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวก อาทิ การพัฒนาระบบ ICT เพ่ือเปิดเผยข้อมูลค าวินิจฉัย เกี่ยวกับการเลือกตั้ง/การ
ออกเสียงประชามติส าหรับประชาชน , พัฒนาระบบการแจ้งเหตุเบาะแสการกระท าผิด เกี่ยวกับการเลือกตั้ง/การออกสี
ยงประชามติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ , โครงการคุ้มครองพยานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , โครงการเฝ้าระวังและตรวจจับ
การกระท าผิดด้าน การน าข้อมูลอันเป็นเท็จและ/หรือสร้างข่าวลวงที่เป็นภัยต่อกระบวนการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นต้น 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

25 

 

 
 2.เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง อาทิ เสริมสร้าง
ศักยภาพของเครือข่ายภาคเอกชนและ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ เลือกตั้ง , สนับสนุนเจตจ านง
ทางการเมืองของพรรคการเมือง และผู้สมัครจะไม่กระท าการซื้อสิทธิขายเสียง , รณรงค์ปลูกจิตส านึกของประชาชนให้ 
ตระหนักถึงความส าคัญของพรรคการเมือง , เสริมสร้างเครือข่ายตรวจสอบจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง , ให้
มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค เวปเพจ และท าหน้าที่ในการ มอนิเตอร์พรรคการเมืองและ
นักการเมืองที่ใช้ โซเชียลมีเดีย เป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วย , โครงการรณรงค์ใช้โซเชียลมีเดียในทางการเมืองอย่าง 
สร้างสรรค์ ให้ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจและใช้โซเชียลมีเดียแลกเปลี่ยนเรื่องทางการเมือง อย่างสร้างสรรค์ รู้จัก
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ลดการใช้วาจารุนแรง ไม่มุ่งโจมตีกันที่น าไปสู่ความโกรธแค้น เกลียดชัง จนกลายเป็น
จุดอ่อนของโซเชียลมีเดีย ต่อการพัฒนาการเมือง เป็นต้น 
 และ 3.สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อาทิ ส่งเสริมการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนด้านพลเมืองศึกษา ในระบบ
การศึกษาทุกระดับชั้น , กิจกรรมจัดตั้งช่องยูทูป Thailand good election , การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
 นอกจากนั้น ยังมีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง คือ 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1.การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย แบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย , ประเด็นการปฏิรูปที่ 3.การกระจายอ านาจ การปกครอง
ท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม โดยให้มีการกระจายอ านาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น , ประเด็น
การปฏิรูปที่ 4.การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพ่ือการปฏิรูปประเทศ โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมาย เลือกตั้งอย่างเคร่งครัด และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความ
สุจริตและเที่ยงธรรม รวมทั้งให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง , 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5.การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย โดยให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ มี
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้
เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 
 ส าหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กกต.20 ปี (2561 - 2580) 
ทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ ส านักงาน กกต. www.ect.go 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/475357 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

 
 

กกต.รับรองแล้ว 'เพชรภูมิ' ส.ส.ป้ายแดง 
25 กุมภาพันธ์ 2563  
 
 
 
 
 
 
กกต.มีมติรับรอง "เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์" เป็นส.ส.ก าแพงเพชรเขต 2 ชนะการเลือกตั้งซ่อม ปชช.ออกมาใช้สิทธิ
กว่า 62% 
 เมื่อวันที่  25 ก.พ.63. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันนี้  ได้มีมติ
รับรองผลการเลือกตั้งให้นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 1  เป็นส.ส.แบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง เขต 2 ก าแพงเพชร โดยส านักงานกกต.ขอให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมารับหนังสือรับรองการได้รับการเลือกตั้ง
เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 25 ก.พ. เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30น. 
-16.30น. ที่ส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ชั้น 5 ส านักงานกกต. 
 ส าหรับการเลือกตั้งเขต 2 ก าแพงเพชร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 144,579 
คน มาแสดงตนจ านวน 90,060 คน คิดเป็นร้อยละ62.29 บัตรดี 84,779 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.14 บัตรเสีย 2,800 
บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11  บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจ านวน 2,481 บัตร คิดเป็นร้อยละ2.75 อย่างไรก็ตาม ในการ
เลือกตั้งส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 2 ก าแพงเพชร แทนต าแหน่งที่ว่างครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนมี
จ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่าง จึงไม่มีการ
ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจากจ านวนบัตรเสียแล้วพบว่ามีจ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ 24 มี.ค.2562 ที่มีบัตรเสีย 12,978 บัตร คิดเป็นร้อยละ 12.24 แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเสียจ านวน 2,800 
บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 เท่านั้น 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867872 
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กกต.ไฟเขียว"เพชรภูมิ"รับหนังสือรับรองส.ส.ได้ 
อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.45 น. 
 
กกต.ประกาศผลเลือกตั้งก าแพงเพชร ไฟเขียว “เพชรภูมิ” รับหนังสือรับรองได้ เผยยอดผู้ใช้สิทธิลดลงเนื่องจาก
เป็นการเลือกตั้งซ่อม ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า ตีปี๊บยอดบัตรเสียลดลง  
 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ออกประกาศ กกต. เรื่อง ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 127 ซึ่ง 
นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง  
 ทั้งนั้นส านักงาน กกต. จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็น ส.ส.ตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือ
รับรองการได้รับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 25 ก.พ. เป็นต้นไป  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ส านักบริหารการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ 1 
ชั้น 5 ส านักงาน กกต. อาคารรัฐประศาสนภักดี  ศูนย์ราชการฯถนนแจ้งวัฒนะ 
 นอกจากนั้นส านักงาน กกต. ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกล่าว เพ่ิมเติม คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 144,579 คน มาแสดงตน จ านวน 90,060 คน คิดเป็นร้อยละ 62.29  
 ส่วนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ จ านวน 90,060 บัตร แบ่งเป็นบัตรดี จ านวน 84,779 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.14 
บัตรเสีย จ าวน 2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จ านวน 2,481 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.75 ทั้งนี้
ในการเลือกตัง้ ส.ส.จังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง ครั้งนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนมีจ านวน
น้อยกว่าการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 
 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้ง ส.ส. แทนต าแหน่งที่ว่าง จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อ
พิจารณาจากจ านวนบัตรเสียแล้ว พบว่ามีจ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ที่มีบัตรเสีย 12 ,978 
บัตร คิดเป็นร้อยละ 12.24 แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเสียเพียง 2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 เท่านั้น 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/759497 
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กกต.รับรอง “เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์” เป็นส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 อย่างเป็นทางการแล้ว สรุปยอดผู้มาใช้สิทธิ์ ร้อย
ละ 62.29  
 เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันนี้ ได้มีมติ
รับรองผลการเลือกตั้งให้นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 1  เป็นส.ส.แบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง เขต 2 ก าแพงเพชร โดยส านักงานกกต.ขอให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมารับหนังสือรับรองการได้รั บการเลือกตั้ง
เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 
08.30น. -16.30น. ที่ส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ชั้น 5 ส านักงานกกต. 
 ทั้งนี้ ข้อมูลการเลือกตั้งเขต 2 ก าแพงเพชร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 
144,579 คน มาแสดงตนจ านวน 90,060 คน คิดเป็นร้อยละ 62.29 บัตรดี 84,779 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.14 บัตร
เสีย 2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11  บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจ านวน 2 ,481 บัตร คิดเป็นร้อยละ2.75 อย่างไรก็ตาม 
การเลือกตั้งส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 2 ก าแพงเพชร แทนต าแหน่งที่ว่างครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนมี
จ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่าง จึงไม่มี
การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจากจ านวนบัตรเสียแล้วพบว่ามีจ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่มีบัตรเสีย 12,978 บัตร คิดเป็นร้อยละ 12.24 แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเสียจ านวน 2,800 
บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 เท่านั้น 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2003830   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2003830
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กกต.รับรอง'เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์'นั่งส.ส.ก าแพงเพชร อย่างเป็นทางการ 
วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 16.08 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันนี้ ได้
มีมติรับรองผลการเลือกตั้งให้ นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 1 เป็น ส.ส.แบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 2 ก าแพงเพชร โดยส านักงาน กกต.ขอให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมารับหนังสือรับรองการได้รับการ
เลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่าง
เวลา 08.30 - 16.30 น.ที่ส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ชั้น 5 ส านักงาน กกต. 
 ทั้งนี้  ข้อมูลการเลือกตั้งเขต  2 ก าแพงเพชร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้ ง
จ านวน 144,579 คน มาแสดงตนจ านวน 90,060 คน คิดเป็นร้อยละ 62.29 บัตรดี 84,779 บัตร คิดเป็นร้อย
ละ 94.14 บัตรเสีย 2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจ านวน 2,481 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.75 
 อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 2 ก าแพงเพชร แทนต าแหน่งที่ว่างครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนมีจ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้ง ส.ส.
แทนต าแหน่งที่ว่าง จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  แต่เมื่อพิจารณาจากจ านวนบัตรเสียแล้วพบว่ามี
จ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 ที่มีบัตรเสีย 12,978 บัตร คิดเป็นร้อยละ 12.24 แต่ในการเลือกตั้ง
ครั้งนี้มีบัตรเสียจ านวน 2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 เท่านั้น 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/475353 
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กกต.รับรอง “เพชรภูมิ” เป็น ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร  
25 ก.พ. 2020 16:10:09  
 
 
กกต. 25 ก.พ.-กกต.รับรอง “เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์” เป็น ส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร อย่างเป็นทางการ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (25 ก.พ.) ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ประชุมได้พิจารณา
และประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต  2 จังหวัดก าแพงเพชร ที่นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ 
ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดย กกต.ประกาศ
รับรอง และแจ้งให้มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง หรือใบ ส.ส. 
6/4 นับแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 ส าหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ของเขต 2 ก าแพงเพชร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จ านวน 144,579 คน มาแสดงตน จ านวน 90,060 คน คิดเป็นร้อยละ 62.29 บัตรดี 84,779 ใบ คิดเป็นร้อยละ 94.14 
บัตรเสีย 2,800 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.11 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จ านวน 2,481 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.75  
 การเลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 จังหวัดก าแพงเพชร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนมีจ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งซ่อม จึงไม่มีการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจาก
จ านวนบัตรเสียแล้ว  พบว่ามีจ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่มีบัตรเสีย 12,978 ใบ คิดเป็น
ร้อยละ 12.24 แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้  มีบัตรเสียเพียง 2,800 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.11.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง  :  https://www.mcot.net/viewtna/5e54e471e3f8e40af442119d 
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กกต.รับรอง"เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์"เป็น ส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 อย่างเป็นทางการ 
เผยแพร่: 25 ก.พ. 2563 16:20   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
 
 ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วันนี้ มีมติรับรองผลการเลือกตั้ง ให้นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ 
ผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 1 เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 2 ก าแพงเพชร 
 ทั้งนี้ ส านักงาน กกต. ขอให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมารับหนังสือรับรองการได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง นับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ที่
ส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ชั้น 5 ส านักงาน กกต. 
 ส าหรับข้อมูลการเลือกตั้งเขต 2 ก าแพงเพชร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 
144,579 คน มาแสดงตนจ านวน 90,060 คน คิดเป็นร้อยละ 62.29 บัตรดี 84,779 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.14 บัตรเสีย 
2,800 บั ต ร  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  3.11 บั ต ร ไม่ เ ลื อ กผู้ ส มั ค ร ผู้ ใ ด จ า น วน  2,481 บั ต ร  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  2.75 
 
อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 2 ก าแพงเพชร แทนต าแหน่งที่ว่างครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนมี
จ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้ง ส.ส. แทนต าแหน่งที่ว่าง จึงไม่มี
การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจากจ านวนบัตรเสียแล้ว พบว่ามีจ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่มีบัตรเสีย 12,978 บัตร คิดเป็นร้อยละ 12.24 แต่ในการเลือกตั้งครั้งมีบัตรเสียจ านวน 
2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 เท่านั้น 
 
 
https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000019015  
  

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000019015


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

32 

 

 
 
 

"กกต." รับรอง “เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์” เป็นส.ส.ก าแพงเพชร อย่างเป็นทางการเมือง  
สยามรัฐออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ 2563 16:29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 25 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันนี้ ได้มีมติรับรองผลการ
เลือกตั้งให้นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 1 เป็นส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 2 
ก าแพงเพชร โดยส านักงานกกต.ขอให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมารับหนังสือรับรองการได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 25 ก.พ. เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30น. -16.30น. ที่ส านัก
บริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ชั้น 5 ส านักงานกกต. 
 ทั้งนี้ข้อมูลการเลือกตั้งเขต 2 ก าแพงเพชร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 
144,579 คน มาแสดงตนจ านวน90,060 คน คิดเป็นร้อยละ62.29 บัตรดี 84,779 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.14 บัตรเสีย 
2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจ านวน 2,481 บัตร คิดเป็นร้อยละ2.75 อย่างไรก็ตามในการ
เลือกตั้งส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 2 ก าแพงเพชร แทนต าแหน่งที่ว่างครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนมี
จ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่าง จึงไม่มีการ
ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจากจ านวนบัตรเสียแล้วพบว่ามีจ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ 24 มี.ค.2562 ที่มีบัตรเสีย 12,978 บัตร คิดเป็นร้อยละ 12.24 แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเสียจ านวน 2,800 
บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 เท่านั้น 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/135148  
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กกต.รับรอง‘ลูกไวพจน์’ เป็นส.ส.ก าแพงเพชร หลังชนะเลือกตั้งแค่ 2 วัน  
25 ก.พ. 2563 - 16:37 น.  
 
 
 
 
 
 
กกต. รับรอง‘ลูกไวพจน์’ เป็นส.ส.ก าแพงเพชร หลังชนะเลือกตั้งแค่ 2 วัน 
 กกต. / เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติรับรองผล
การเลือกตั้งให้นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เป็นส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 2 
ก าแพงเพชร หลังชนะเลือกตั้งซ่อมเม่ือวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา 
 โดยส านักงานกกต.ขอให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมารับหนังสือรับรองการได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 25 ก.พ. เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ที่ส านัก
บริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ชั้น 5 ส านักงานกกต. 
 ส าหรับข้อมูลการเลือกตั้งเขต 2 ก าแพงเพชร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 
144,579 คน มาแสดงตน 90,060 คน คิดเป็นร้อยละ 62.29 บัตรดี 84,779 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.14 บัตรเสีย 2,800 
บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจ านวน 2,481 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.75 
 ในการเลือกตั้งส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 2 ก าแพงเพชร แทนต าแหน่งที่ว่างครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมาแสดงตน มีจ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้งส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้ง ส.ส.แทน
ต าแหน่งที่ว่าง จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจากจ านวนบัตรเสียแล้วพบว่ามีจ านวน
น้อยกว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 ที่มีบัตรเสีย 12,978 บัตร คิดเป็นร้อยละ 12.24 แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตร
เสียจ านวน 2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 เท่านั้น 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_3642656  
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กกต.มีมติรับรองผลเลือกตั้งให้ 'เพชรภูมิ' เป็นส.ส.ก าแพงเพชร เขต2 
25 กุมภาพันธ์ 2563 16:55 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.มีมติรับรองผลการเลือกตั้ง ให้ 'เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์' เป็นส.ส.ก าแพงเพชร เขต2 อย่างเป็นทางการ  
 วันนี้ (25ก.พ.63) ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติรับรองผลการเลือกตั้ง ให้นายเพชรภูมิ 
อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 1 เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 2 ก าแพงเพชร 
ทั้งนี้ ส านักงาน กกต. ขอให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมารับหนังสือรับรองการได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง นับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ที่ส านักบริหาร
การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ชั้น 5 ส านักงาน กกต. 
 ส าหรับข้อมูลการเลือกตั้งเขต 2 ก าแพงเพชร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 
144,579 คน มาแสดงตนจ านวน 90,060 คน คิดเป็นร้อยละ 62.29 บัตรดี 84,779 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.14 บัตรเสีย 
2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจ านวน 2,481 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.75 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง ครั้งนี้ ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนมีจ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร  เขตเลือกตั้งที่ 2 
แทนต าแหน่งที่ว่าง เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน
ต าแหน่งที่ว่าง จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจากจ านวนบัตรเสียแล้ว พบว่ามีจ านวน
น้อยกว่าการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่มีบัตรเสีย 12,978 บัตร คิดเป็นร้อยละ 12.24 แต่ในการเลือกตั้งครั้ง
นี้ มีบัตรเสียเพียง 2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 เท่านั้น 
 
อ้างอิง  :  https://www.tnnthailand.com/content/29997  
  

https://www.tnnthailand.com/content/29997
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กกต.ประกาศรับรอง'เพชรภูมิ'เป็นส.ส.เขต 2 ก าแพงเพชร 
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 17:09 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 25 ก.พ.63 -  ผู้สื่อข่าวรายงานที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันนี้ ได้มีมติรับรองผลการ
เลือกตั้งให้นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 1  เป็นส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 2 
ก าแพงเพชร โดยส านักงานกกต.ขอให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมารับหนังสือรับรองการได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 25 ก.พ. เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30น. -16.30น. ที่ส านัก
บริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ชั้น 5 ส านักงานกกต. 
 ทั้งนี้ข้อมูลการเลือกตั้งเขต 2 ก าแพงเพชร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 
144,579 คน มาแสดงตนจ านวน90,060 คน คิดเป็นร้อยละ62.29 บัตรดี 84,779 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.14 บัตรเสีย 
2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11  บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจ านวน 2,481 บัตร คิดเป็นร้อยละ2.75 อย่างไรก็ตามในการ
เลือกตั้งส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 2 ก าแพงเพชร แทนต าแหน่งที่ว่างครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนมี
จ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่าง จึงไม่มีการ
ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  
 แต่เมื่อพิจารณาจากจ านวนบัตรเสียแล้วพบว่ามีจ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่  24 มี.ค.2562 ที่มี
บัตรเสีย 12,978 บัตร คิดเป็นร้อยละ 12.24 แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเสียจ านวน 2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 
เท่านั้น. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/58155  
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กกต.ประกาศ "เพชรภูมิ" ผู้สมัครพปชร.ชนะเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 
วันที่ 25 ก.พ. 2563 เวลา 17:17 น. 
 
 
 
 
 
 
กกต.ประกาศ "เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์" ผู้สมัครจากพลังประชารัฐ ชนะเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งท่ี 2  
 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดก าแพงเพชร เขต
เลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น 
 เมื่อวันที่ 25 ก.พ.63 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  ผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 127 ซึ่ง นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคพลัง
ประชารัฐ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 
 ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
(ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 
16.30 นาฬิกา ณ ส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้เพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 144,579 คน มาแสดงตน จ านวน 90,060 คน คิดเป็นร้อย
ละ 62.29 
2. บัตรเลือกตั้งที่ใช้ จ านวน 90,060 บัตร 
2.1 บัตรดี จ านวน 84,779 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.14 
2.2 บัตรเสีย จ านวน 2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 
2.3 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จ านวน 2,481 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.75 
 ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง ครั้ง
นี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนมีจ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร เขตเลือกตั้ง
ที่ 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แทนต าแหน่งที่ว่าง จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจากจ านวนบัตรเสียแล้ว พบว่ามี
จ านวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่มีบัตรเสีย 12,978 บัตร คิดเป็นร้อยละ 12.24 แต่ในการ
เลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเสียเพียง 2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 เท่านั้น 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/615865  

https://www.posttoday.com/politic/news/615865
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จบข่าว!9ส.ส.ส้มหวานสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้ว 
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 15:23 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 25 ก.พ.63 -  รายงานข่าวจากรัฐสภาแจ้งว่า นายศุภชัย ใจสมุทร  ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียน
พรรคภูมิไทย (ภท.) ได้ท าหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 63 เพ่ือแจ้งให้
ทราบว่ามีส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่จ านวน 9 คน ได้ขาดจากความเป็นสมาชิกภาพของพรรคอนาคตใหม่ภายหลังศาล
รัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ และจ าเป็นต้องสังกัดพรรคใหม่ภายใน 60 วัน  
 ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่ผ่านมา ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 9 คนได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจ
ไทยเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย นายวิรัช  พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.ขอนแก่น เขต 1 
นายกฤติเดช สันติวชิระกุล ส.ส.แพร่ เขต 2 นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ร้อยต ารวจมณฑล โพธิ์คาย 
ส.ส.กทม เขต10 นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต 3 นายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่ เขต 1 นายโชติ
พิพัฒน์ เตชะโสภนมณี ส.ส.กทม. เขต 23 และนายส าลี รักสุทธี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
 รายงานข่าวแจ้งต่อว่า เมื่อหนังสือดังกล่าวได้ส่งถึงนายชวนแล้วจะส่งผลให้พรรคภูมิใจไทยมีสมาชิกในสภา
ฯ จาก 52 คน เพ่ิมขึ้น 9 คน เป็น 61 คน ส่งผลให้เป็นพรรคการเมืองที่มีล าดับใหญ่เป็นล าดับที่ 3ของประเทศ แทน
พรรคประชาธิปัตย์ และใหญ่เป็นอันดับสองของพรรคร่วมรัฐบาล. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/58143 
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“ภูมิใจไทย” ส่งหนังสือถึง “ประธานชวน” รับ “9 ส.ส. อนาคตใหม”่ เข้าพรรค 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - 16:45 น.  
 
 
 
 
 
 
 
‘ภูมิใจไทย’ ส่งหนังสือถึงประธานรัฐสภา “ชวน หลีกภัย” แจ้งรับ 9 ส.ส.อนาคตใหม่เป็นทางการ ผงาดครองเสียง
อันดับ 3 แซงลิ่ว น าหน้าประชาธิปัตย์ 
 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวจากรัฐสภาแจ้งว่า นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้ท าหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือแจ้งให้ทราบว่า มี ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 9 คน ได้ขาดจากความเป็นสมาชิกภาพของ
พรรคอนาคตใหม่ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ และจ าเป็นต้องสังกัดพรรคใหม่ภายใน 60 วัน 
ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 9 คน ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 

1. นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
2. นายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.ขอนแก่น เขต 1 
3. นายกฤติเดช สันติวชิระกุล ส.ส.แพร่ เขต 2 
4. นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
5. ร.ต.ต.มณฑล โพธิ์คาย ส.ส.กทม.เขต 10 
6. นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต 3 
7. นายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่ เขต 1 
8. นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี ส.ส.กทม.เขต 23 
9. นายส าลี รักสุทธี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

 รายงานข่าวแจ้งต่อว่า เมื่อหนังสือดังกล่าวได้ส่งถึงนายชวนแล้ว  จะส่งผลให้พรรคภูมิใจไทยมีสมาชิกใน
สภาจาก 52 คน เพ่ิมขึ้น 9 คน เป็น 61 คน ส่งผลให้เป็นพรรคการเมืองที่มีล าดับใหญ่เป็นล าดับที่ 3 ของประเทศ แทน
พรรคประชาธิปัตย์ และใหญ่เป็นอันดับสองของพรรคร่วมรัฐบาล 
 
อ้างอิง  :  https://www.prachachat.net/politics/news-424987  
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‘อนุทิน’ ยัน รับ 9 งูเห่าสีส้มเข้าภูมิใจไทย เป็นไปตาม ‘รัฐธรรมนูญ’ ไม่สนใจส.ส.ครองอันดับ 2 พรรคร่วมรบ. 
 เมื่อเวลา 16.20 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังที่พรรคภูมิใจไทยท าหนังสือ
ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือแจ้งว่าได้รับส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่เข้าพรรคแล้ว ว่า ตนยังไม่ได้
มีโอกาสได้พบกับส.ส.ทั้ง 9 คน ส่วนหนังสือที่ท าถึงประธานสภา ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ขั้นตอนต่อไปคือการส่งใบ
สมัครแจ้งไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อแจ้งแล้วก็จะเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอย่างสมบูรณ์ ส่วนจะมี
การต้อนรับอย่างเป็นทางการหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราท างาน มาท างานไม่มีอะไรต้องฉลอง  อย่างที่ตนเรียนว่า
พรรคภูมิใจไทยก็เปิดกว้าง และสิ่งที่ท าลงไปก็อยู่ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า ส.ส.ที่จะย้ายเข้าพรรคภูมิใจไทยก็มีความหวัง และสิ่งที่ต้องการกับบ้านหลังใหม่ ซึ่งอาจจะ
ขัดแย้งกับค ามั่นสัญญาที่เคยให้กับประชาชนในช่วงที่อยู่พรรคอนาคตใหม่ นายอนุทิน กล่าวว่า บ้านหลังใหม่ไม่ใช่บ้านที่
จะท าให้สมาชิกทุกคนมีความสุขสบายใจ แต่บ้านหลังนี้เข้ามาต้องท าให้ประชาชนสบายใจ และท าให้ประชาชนได้ทุกสิ่ง
ทุกอย่าง ต้องให้ประโยชน์กับประชาชน ไม่ใช่ให้ประโยชน์กับคนในบ้าน บ้านหลังนี้เป็นบ้านของคนท างาน 
 ส่วนที่ตอนนี้พรรคภูมิใจไทยขยับขึ้นมาเป็นพรรคการเมืองที่มีเสียง ส.ส. เป็นอันดับ 2 ของพรรคร่วม
รัฐบาล นายอนุทิน กล่าวว่า “ไม่ได้คิดตรงนี้เลย ขอให้เป็นพรรคที่มีบทบาทสามารถท างานได้ในหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
และท างานให้เกิดความเจริญแก่บ้านเมือง นั่นคือสิ่งที่เราอาสามาท างาน ยังไม่รู้เลยอันดับอะไร” 
 เมื่อถามว่า มีความกังวลหรือว่าจะเกิดแรงเสียดทางจากประชาชนที่มีต่อ ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ 
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า “ท างานไป พวกผมโดนแรงเสียดทานมาไม่รู้กี่สิบปีแล้ว ก้มหน้าก้มตาท างานไป หาก
ท างานเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน ก็คงจะได้รับความเห็นใจและความไว้ใจจากประชาชนเอง พรรคภูมิใจเลือกตั้ง
ครั้งแรกปี 2554 เราได้ส.ส. 30 กว่าคน แล้วมาปี 2562 เรามี ส.ส. 51 คน ก็ถือว่าคงได้รับความสงสารความเห็นใจจาก
ประชาชน เพราะเราเป็นพรรคท างาน เราไม่ได้มาเดินเกมการเมือง เพราะเราอ่อนเรื่องการเมือง แต่แข็งเรื่องการท างาน 
เราตั้งพรรคนี้ข้ึนมาเพ่ือให้ปากท้องของคนไทยเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด มันเป็นความใฝ่ฝันของผม และทุก
คนในพรรค” 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2004149   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2004149
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'นักเขียนซีไรต์'ชี้ยุบอนาคตใหม่เกิดจาก'Boomerang Effect'ความไม่ต้องการอยู่ร่วมกับคนที่คิดต่าง 
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 18:41 น.  
 
 
 
 
 
 
25 ก.พ.63 - วิมล ไทรนิ่มนวล นักเขียนรางวัลซีไรต์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวมีเนื้อหาดังนี้ 
“Boomerang Effect” 
ตอนเปิดตัว “พรรคอนาคตใหม่” คุณธนาธรประกาศอย่างอหังการ์ว่า “พรรคไหนคิดไม่เหมือนเราก็ต้องเป็นศัตรูกับเรา” 
แน่นอน...ย่อมรวมถึงคนท้ังประเทศท่ีคิดต่างกับเขาด้วย 
ผลคือ...เขาได้ศัตรูเพียบนับแต่สิ้นเสียงประกาศ! 
พรรคเขาปั่นกระแสแบ่งแยก “คนรุ่นเก่า - คนรุ่นใหม่” “พวกก้าวหน้า - พวกล้าหลัง” “ฝ่ายประชาธิปไตย - ฝ่ายเผด็จ
การ” จนกลายเป็นความแตกแยกร้าวลึกไปถึงหน่วยงาน - สถาบันต่างๆ จนถึงระดับครอบครัว! 
บางคนเขียนโปสเตอร์ในเฟซบุ๊คว่า จะไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ จะให้อดตาย เพราะเป็นพวกสลิ่ม 
บางคนประกาศว่า “ฆ่าสลิ่มไม่บาป!” 
(แบบเดียวกับกิตติวุฒิโฑเคยบอกในยุค 6 ตค. 19 ว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป) 
เมื่อผลการเลือกตั้งออกมา พรรคอนาคตใหม่ได้ สส. มากกว่า 80 คน ด้วยคะแนนเสียง 6.3 ล้าน ยิ่งท าให้เขาจึงมั่นใจ
มากขึ้น จึงมุ่งแต่จะตะลุยไปข้างหน้าจนสะดุดขาตัวเองหลายครั้ง 
สุดท้ายก็ล้มด้วยเรื่องเงินกู้ - เงินบริจาคท่ีเขาให้แก่พรรคอนาคตใหม่ 
(แต่เคยคุยว่าพรรคเขาไม่มีนายทุน!) 
พรรคถูกยุบ กรรมการบริหารพรรคหมดสิทธิ์เล่นการเมือง 10 ปี และยังจะมีคดีอาญาตามมาอีก! 
สส.ในพรรคก็แตก...ไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลหลายคน เขา คุณปิยบุตร และคุณพรรณิการ์แทบกระอักเลือดด้วยความโกรธ
แค้นที่ถูกทรยศ 
ฝ่ายเดียวกันยังคงเชียร์พวกเขาต่อไป และก่นด่าศาลรัฐธรรมนูญ ด่ารัฐธรรมนูญ ด่ารัฐบาล ว่าไม่ยุติธรรม และพาลแขวะ
ไปถึงบุคคลที่เขาเรียกว่า “ผู้ก ากับภาพยนตร์” ! 
แต่เสียงก่นด่าพวกเขา สมน้ าหน้าพวกเขา เยาะเย้ยแดกดันพวกเขาดังกระหึ่มมากกว่าพวกที่เชียร์ 
นั่นเพราะอะไร? 
เพราะพวกเขาได้แบ่งฝ่ายไว้เอง ท าให้สังคมแตกแยกไว้เอง ดูถูกเหยียดหยาม  และเหยียบย่ าหัวใจคนค่อนประเทศที่รัก
สถาบันกษัตริย์ (ไม่เรียนรู้จากกรณีคุณทักษิณ) 
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาท าไว้...ล้วนกลับมาท าร้ายและท าลายพวกเขาเอง 
ท าอะไรไว้ก็ได้รับผลอย่างนั้น! 
มันเป็นผลจาก “ความไม่ต้องการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนที่คิดต่าง” 
มันเป็น “Boomerang Effect”. 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/58161 

https://www.thaipost.net/main/detail/58161
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ยุบอนค.ไม่ปกติ มหิดลแฟลชม็อบ #ศาลายางดกินของหวานหลายสี 
25 กุมภาพันธ์ 2563 - 18:53 น.  
 
 
 
 
 
 
นักศึกษามหิดล เห็นพ้อง ยุบอดีตพรรคอนาคตใหม่ ไม่ปกติ ยืนยันชุมนุมในรั้วมหาวิทยาลัยไม่ผิดกฏหมาย 
 25 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมีความเคลื่อนไหวหลังกรณียุบพรรคอนาคตใหม่ 
โดยมีการออกแถลงการณ์และจัดตั้งภาคีนักศึกษาศาลายา เพ่ือเดินหน้าสังคมประชาธิปไตย โดยมีการตั้งแฮชแท็คว่า #
ศาลายางดกินของหวานหลายสี โดยมีการนัดหมายรวมตัวในวันนี้ เวลา 18.00 เป็นต้นไป 
 นักศึกษาที่มาร่วมแฟลชม็อบดังกล่าว ได้ค าตอบว่า เหตุที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพราะต้องการปลุกระดม
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่สัมผัสได้ถึงความอยุติธรรมจากกรณีการยุบพรรคอนาคตใหม่ และนี่ถือเป็นก้าวส าคัญที่
จะน าไปสู่ความเคลื่อนไหวในวงกว้าง ทั้งนี้ตนยืนยันว่าการชุมนุมในมหาวิทยาลัยไม่เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. การชุมนุมแต่
อย่างใด 
 ขณะที่นักศึกษารายหนึ่งแสดงความเห็นว่า ส่วนตัวรู้สึกได้ถึงความไม่ปกติที่เกิดขึ้น เพราะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ที่ถูกแต่งตั้งโดยอดีตคสช. เห็นด้วยกับการยุบพรรคฯ แต่อีกสองท่านนั้นกลับไม่เห็นด้วย 
 ทางด้านนักศึกษาหญิง ระบุว่า ส่วนตัวรู้สึกเหมือนเป็นการขับเคลื่อนในการแสดงออกว่านักศึกษามีความ
ตื่นตัว และรู้สึกไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคอนาคตใหม่ เพราะคล้ายว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง ส่วนกรณีการจัด
โต๊ะจีนของพรรคพลังประชารัฐ ส่วนตัวเห็นว่าไม่ผิด เพราะก็ถือเป็นการระดมทุนเช่นเดียวกัน 
 ส าหรับบรรยากาศเต็มไปด้วยนักศึกษาทั้งที่ยังศึกษาอยู่  และส าเร็จการศึกษาออกไปแล้ว อีกทั้งยังมี
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกและ รักษาความปลอดภัยตลอดทุกจุด  
 ทั้งนี้ แรกเริ่มเดิมทีเป็นการจุดเทียนเพ่ือแสดงพลัง สุดท้ายเปลื่ยนมาเป็นการเปิดแฟลชจากโทรศัพท์เพ่ือ
แสดงพลังแทน รวมถึงจะมีการร้องเพลงเพื่อมวลชน และ เพลงรักน้อง 
 
อ้างอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/politic/419063?adz=  
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 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า Witchapol Tanwiset นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา(มบ.) จังหวัดชลบุรี เปิดเผยข้อมูลและความคิดเห็นหลังเกิดกรณีการปลดป้ายแสดงออกซึ่งความ
คิดเห็นทางการเมืองของนิสิตหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ 
 เนื้อหาโดยสรุป ระบุว่า การแสดงออกของนิสิต มบ. ต่อสถานการณ์ทางการเมืองเช่นนี้ไม่ใช่ครั้งแรก และ
นี่ไม่ใช่การท าตามกระแส แต่เกิดมาหลายต่อหลายครั้ง ทั้งการพยายามไม่ให้รับร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งการสนับสนุนให้เกิด
การเลือกตั้ง ทั้งการเชิญหลากหลายพรรคมาดีเบตในช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง และการจัดสัมมนาเชิญบุคคลทางการเมือง
มาร่วมพูดคุยกับนิสิต 
 แต่ทว่าเมื่อมีการเรียนเชิญบุคคลทางการเมืองที่มีความโน้มเอียงที่จะเป็นฝั่งตรงข้ามของรัฐบาลมา สิ่งที่
เกิดข้ึนคือความยากล าบาก มีผู้โทรศัพท์พูดคุยกับคณบดี รวมถึงอาจารย์ และนิสิต 
 ในขณะที่เมื่อมีบุคคลทางการเมืองจากรัฐบาลมายังมหาวิทยาลัย กลับบังคับให้นิสิตไปเข้าร่วมก าหนด
โควต้าแต่ละคณะ ซึ่งถือเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน 
 ในยุคหนึ่งของการเข้ามาของ คสช. มหาวิทยาลัยบูรพาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ มีการเปลี่ยน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพายกชุด และแต่งตั้งคณะท างานชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน กิจกรรมหลายอย่างถูกยกเลิก 
จากมหาวิทยาลัยติดทะเลที่ครื้นเครง มีกิจกรรมแทบทุกอาทิตย์ มีคอนเสิร์ตแทบทุกเดือน และมีโครงการต่างๆแทบทุก
ภาคเรียน ทุกอย่างหายหมด 
 นิสิตรายดังกล่าว ยังระบุว่า นิสิตในมหาวิทยาลัยต่างอัดอ้ันตันใจที่ไม่ใช่เพียงการไม่ได้รับการสนับสนุน แต่
ยังถูกปิดกั้นทางสิทธิ เสรีภาพ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา 
มันไม่ใช่เพียงการเรียกร้องเพ่ือเปลี่ยนแปลงการเมืองในระดับชาติ แต่มันคือการพังก าแพงที่ปิดกั้นพวกเรามานาน นาน
จนวันนี้เราจะไม่ทน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/education/news_2004940 
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 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงค่ าที่ลานน้ าพุ หน้าศาลาธรรม ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นักศึกษา บุคลากร และประชาชนชาวเชียงใหม่กว่า 1 พันคน ร่วมกิจกรรมแฟลชม็อบ ‘รวมพลังลูกช้าง’ หลังยุบพรรค
อนาคตใหม ่และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี 
 โดยนักศึกษาจากชมรมวรรณศิลป์ ได้แสดงละครล้อการเมืองในรูปแบบของพิธีกรรมสาปแช่ง จากนั้นแกน
น านักศึกษาได้สับเปลี่ยนกันขึ้นกล่าวปราศรัยบนเวที และอ่านบทกวีเพื่อแสดงความอาลัยต่อประชาธิปไตยท่ีมรณภาพ 
 ขณะที่ผู้เข้าร่วมชุมนุมได้ร่วมกันเขียนข้อความลงบนกระดาษ เอ4 พร้อมติดแฮชแท็กค าว่า #มหาวิทยาลัย
หน้าบาง , #ลูกช้างเผือกจะไม่ทน รวมทั้งข้อความต่างๆ ที่โจมตีรัฐบาล ที่สืบทอดอ านาจจากการรัฐประหาร และ
ข้อความเรียกร้องทวงคืนระบอบประชาธิปไตย และทวงคืนความยุติธรรมให้กับประชาชน จากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้ร่วมกัน
ร้องเพลงเพ่ือมวลชน และหยิบมือถือขึ้นมาเปิดไฟฉายส่องสว่าง เพ่ือแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องระบอบ
ประชาธิปไตย 
 ส าหรับการชุมนุมแฟลชม็อบครั้งนี้ มีการนัดหมายผ่านโซเชียลมีเดีย เพ่ือชุมนุมเคลื่อนไหวพร้อมกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ที่นัดหมายชุมนุมเพ่ือทวงคืนความยุติธรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งในและ
นอกเครื่องแบบเฝ้าสังเกตการณ์และดูแลความปลอดภัย เพ่ือป้องกันไม่ให้มือที่ 3 เข้ามาสร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2004816 
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เบื้องหลัง “ผึ้งแตกรัง” 9 ส้มหวานซบ “ภูมิใจไทย”  
25 Feb 2020 
 
 “นี่คือการกระท าที่ ไร้ยางอาย ที่พร้อมท าลายเสียงของประชาชนเพ่ือประโยชน์ส่วนตน นี่คือการแสวงหา
ความมั่นคงในสภาโดยไม่สนใจเจตนาของประชาชน” 
 ประโยคนี้ปรากฏในหน้าเฟซบุกของ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” เป็นวรรคทองในโพสต์จากที่เขียนร่ายยาว
กลางดึกวันที่ 24 ก.พ. 63 หลังรู้ข่าวว่ามี ส.ส. อดีตลูกพรรคอนาคตใหม่อย่างน้อย 9 คน ปันใจย้ายขั้วไปร่วมงานกับฝั่ง
รัฐบาล และแนวโน้มสูงที่อาจจะเป็น “ภูมิใจไทย” 
 เรื่องของเรื่องมาจาก 14 ส.ส. อดีตลูกพรรคพรรคอนาคตใหม่ น าโดย นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. ออกมาแถลงข่าว
พร้อมเปิดคลิปเสียง ซึ่งอ้างว่าเป็นสนทนาทางโทรศัพท์ของน.ส.เบญจา กับบุคคลที่อ้างว่า เป็น ส.ส.ฝั่งรัฐบาล ใช้เวลาใน
การสนทนากันกว่า 3 นาที โดยมีการเสนอให้คนละ 23 ล้าน เพื่อแลกกับการย้ายขั้วไปอยู่ฝั่งรัฐบาล 
 ส.ส.เบญจา แสงจันทร์ ยอมรับว่าตัวเธอเองเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกทาบทาม โดยใช้พ้ืนที่อาคารรัฐสภาที่มี
การติดต่อกันอย่างชัดเจนโดยไม่เกรงใจใคร พร้อมเสนอต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ พร้อมยืนยันว่า “ไม่ว่าจะจ่ายให้เรา
กี่ล้าน ก็ซื้ออุดมการณ์ของเราไม่ได้” 
 ซึ่งเรื่องนี้อาจจะมีส่วนที่บังเอิญกับรายงานข่าวจากพรรคภูมิใจ ระบุว่า เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ได้มี ส.ส.อดีตลูก
พรรคอนาคตใหม่ จ านวน 9 ที่จ าเป็นต้องหาสังกัดพรรคใหม่ภายใน 60 วัน เดินทางไปที่ท าการพรรคภูมิใจไทย  เพ่ือ
กรอกใบสมัครเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทย 
 และแค่นั้นยังไม่พอ รายงานข่าวระบุอีกว่า น่าจะมีส.ส.จากอนาคตใหม่อีกอย่างน้อย 6 คน ที่มองหาพรรค
ใหม่สังกัดให้ทันเวลา อาจจะซบย้ายภูมิใจไทย รวมแล้วก็อาจจะเป็น 15 คน ที่จะย้ายไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทย  
 จะท าให้ ส.ส.ที่เคยสังกัดพรรคอนาคตใหม่ จากจ านวน 65 คน จะเหลือไม่ถึง 40 คน ที่จะย้ายไปสังกัด
พรรคใหม่ ที่นายธนาธร ผลักดันให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ จะก้าวขึ้นเป็นผู้น าคน
ใหม่  แต่ก็อาจจะยังไม่จบเพียงแค่ 9 หรือ 15 คนเท่านั้น ที่เตรียมจะย้ายขั้ว ซึ่งอีกไม่นานจะชัดเจนเห็นเป็นรายคน ทั้ง
การยกมือโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ และโดยเงื่อนไข ส.ส.ที่ย้ายสังกัดใหม่ต้องจะได้รับการรับรองจาก กกต.เพ่ือแจ้งให้ที่
ประชุมสภาฯ รับทราบก่อนปิดสมัยประชุมในวันที่ 28 ก.พ.นี้ 
 และกระแสข่าวย้ายขั้วที่ยังไม่มีการยืนยัน กลับปรากฏภาพชัดเมื่อช่วงค่ า  19.30 น. วันที่ 24 ก.พ. ใน
ระหว่างที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอย่างดุเด็ดเผ็ดมัน  ตัดภาพไปที่เก้าอ้ีนั่งของส.ส.ฝั่ง
รัฐบาล พรรคภูมิใจไทย ปรากฏว่า มีส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ จ านวน 9 คน ไปนั่งอยู่ รวมทั้งบางคนยังไปร่วม
รับประทานอาหารกับพรรคภูมิใจไทย แต่ทว่าส.ส.จากอนาคตใหม่ทุกคนเลี่ยงการแสดงตนด้วยการติดบัตรที่หน้าอก แต่
ได้ “คว่ าบัตร” ปิดชื่อของตัวเองไว้  
 ซ่ึง 9 ส.ส.อนาคตใหม่ ประกอบด้วย 1.นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภนมณี ส.ส.กทม. เขต 23  2.ร.ต.ต.มณฑล 
โพธิ์คาย ส.ส.กทม เขต10 3.นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.กทม. เขต 21 4.นายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่ เขต 1 
5.นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต 3 6.นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา เขต 1 7.นายฐิตินันท์ แสง
นาค ส.ส.ขอนแก่น เขต 1 8.นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ 9.นายส าลี รักสุทธี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
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 ทั้งหลายทั้งมวลของคนที่แสดงอาการหัวร้อนไม่แพ้นายธนาธร ก็เห็นจะเป็น  “นายปิยบุตร แสงกนกกุล” 
อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ที่ออกอาการปรี๊ดแตกตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ 24 ก.พ. ที่ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ ให้
สัมภาษณ์สื่ออีกรอบ และข้ามวันตื่นเช้ามาวันที่ 25 ก.พ. ก็ยังไม่หยุดทวิตข้อความหลายข้อความระบุว่า  
 “ผมเป็น สส สมัยแรก เจอนักการเมืองอาวุโสรุ่นพ่ี ก็ยกมือไหว้ทักทายให้เกียรติกัน ทั้ง พ่ีหนู อนุทิน พ่ี
ศักดิ์สยาม พ่ีสรอรรถ พี่ชาดา พี่บุญลือ สัปดาห์ที่แล้ว หลายคนจาก ภท ก็ให้ก าลังใจผมเต็มไปหมด แต่สุดท้าย ก็ “ดูด” 
สส อนค ไป ช่วยกันถามหน่อยครับว่าเก่งมาจากไหนได้ไปทีเดียว 9 คน 
  เราจะปล่อยให้การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เพ่ือดึง ส.ส.กลายเป็นเรื่องปกติอย่างนั้นหรือ นักการเมืองรู้ 
สื่อรู้ ประชาชนรู้ แต่ท าไมเราท าอะไรไม่ได้ นี่หรือคือผลลัพธ์ของการปฏิรูป 5 ปีที่ผ่านมา อนค ตั้งใจท าการเมืองโปร่งใส 
แต่ถูกยุบ สุดท้ายประเทศไทยต้องการพรรค “ดูด” ส.ส. แบบนี้หรือ. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/columnist/422645?ad 
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ระวัง ถูกยุบพรรคซ้ า 
25 Feb 2020 
 
 
 
 
 
 
คอลัมน์ที่นี่ไม่มีความลับ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3552 ระหว่างวันที่ 27-29 ก.พ.63 โดย... เอราวัณ 
 >> การถูกตัดสิทธิการสมัคร ส.ส. ของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในการขัดคุณสมบัติ ถือครองหรือเป็น
เจ้าของสื่อ ซึ่งเป็นข้อห้ามทั้งในพ.ร.บ.การเลือกตั้งส.ส. และการยุบพรรคอนาคตใหม่ เพราะการกู้เงิน ธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ จ านวน 191.2 ล้านบาท สะท้อนถึงความอ่อนประสบการณ์อย่างชัดแจ้ง ที่ท าให้ไม่อาจฝากความหวังให้บริหาร
ประเทศไว้กับตัว ธนาธร และคณะได้ เพราะอาจจะพาชาติเข้าสู่ความเสี่ยงนานาประการ  
               >> ที่บอกว่าด้อยประสบการณ์ เพราะโดยปกติคนธรรมดาที่มีความมุ่งม่ันจะลงสมัคร ส.ส. หรือเป็นผู้บริหาร
องค์กร จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าคุณสมบัติตัวเองให้ตรงตามข้อก าหนดในกฎหมาย หรือคุณสมบัติที่เขาประกาศไว้ คน
เป็นหัวหน้าพรรคยิ่งต้องรอบคอบกว่าลูกพรรคหลายเท่า มิใช่คุณสมบัติมีปัญหาแล้วมาแก้ไขด้วยการท าเอกสารย้อนหลัง 
(backdate) จนกลายเป็น “วัวพันหลัก” ที่สุดศาลก็จับพิรุธได้ หรือการหารายได้การกู้เงิน ถ้ามีข้อสงสัยในกฎหมาย 
พรรคการเมืองที่มีประสบการณ์จะจัดงานระดมทุน หรือกิจกรรมอะไรที่กฎหมายบอกไว้ไม่ชัด เขาจะท าหนังสือถึง กกต. 
เพ่ือสอบถามว่าอันนี้ท าได้หรือท าไม่ได้อย่างไร เมื่อกกต.ตอบมา ก็จะเป็นเกราะป้องกันการกระท าที่ไม่ผิดกฎหมาย แต่
พฤติกรรม “เด็กอมมือ” ท าสิ่งที่หมิ่นเหม่ไปก่อนแล้วค่อยหาช่อง “ศรีธนญชัย” แก้ แบบนี้ไปไม่รอด ประเทศจึงฝาก
ความเสี่ยงไว้กับ “เด็กอมมือ” ไม่ได้ 
               >> นี่ก าลังท าความเสี่ยงอีกรอบ ด้วยการตั้ง “คณะอนาคตใหม่” ท างาน 2 ขา ขาแรก “กวาดต้อน-ชี้น า 
65 ส.ส.” ที่เหลือหลังยุบพรรคอนาคตใหม่ให้ไปอยู่ร่วมกัน โดยส่งมอบให้ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นผู้น าส.ส.พรรคใหม่ใน
สภา ซึ่งพฤติกรรมบงการ-ชี้น าแบบนี้เข้าข่ายอาจจะผิดกฎหมาย พ.ร.บ.พรรคการเมือง  2560 มาตรา 28 ที่ระบุว่า 
“ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอันเป็นการควบคุม 
ครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระ ทั้งนี้ไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม” ซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าขัดมาตรา 28 โทษน าไปสู่การยุบพรรคการเมือง ตามมาตรา 92 (3) 
ของกฎหมายเดียวกันได้ ดังนั้นพรรคการเมืองที่จะมีการชักจูงส.ส. 65 คนไปอยู่โดยการบงการของคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 
มีสิทธิถูกร้องให้ยุบพรรคซ ้าได้! 
               >> ส่วนขานอกสภา ของคณะอนาคตใหม่ที่น าโดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และคนที่ถูกตัดสิทธิทั้งหลาย 
อาจจะมีปัญหา เช่น การประกาศยึดหัวเมือง หานักการเมืองท้องถิ่นเข้ารับการเลือกตั้งท้องถิ่น คนที่ถูกส่งโดยชื่อ “คณะ
อนาคตใหม่” อาจจะถูกตัดสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นได้ เพราะยอมให้คนถูกตัดสิทธิทางการเมือง  “บงการอยู่
ข้างหลัง” รวมทั้งการเคลื่อนไหวที่อาจจะขัดข้อกฎหมาย เพราะสิทธิการลงคะแนน เข้าชื่อ เสนอกฎหมายถูกตัดไปด้วย 
10 ปีเช่นกัน ไม่ใช่แค่ตัดสิทธิการด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพียงอย่างเดียว ฉะนั้นจงระวังให้ดี ทั้งผู้บงการและผู้ถูกบง
การทางการเมือง ที่อาจได้รับการลงโทษต่อไป  
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 >> แต่ก่อนจะเคลื่อนไหวอ่ืนใด “คณะอนาคตใหม่” ต้องเตรียมรับคดีอาญาที่ต่อเนื่องต่อการยุบพรรค ทั้ง
ความผิดฐานะผู้ให้กู้-ความผิดของกรรมการบริหารพรรคที่รับเงินกู้ ความผิดในการใช้เงินผิดประเภทตามที่กฎหมาย
ก าหนด รวมถึงเงินของกลาง (เงินกู้) ในการกระท าความผิดที่กกต.ต้องด าเนินคดี เพราะค าวิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือ
เป็นที่สุด ผูกพันทุกองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 ดังนั้นองค์กรไหนไม่ด าเนินคดีต่อ รวมทั้ง กกต.ก็อาจจะถูก
ด าเนินคดีแทน และนักร้องดัง ศรีสุวรรณ จรรยา เร่งเครื่องกกต.ให้จัดการคดีอาญากับอดีตกรรมการบริหารพรรค
อนาคตใหม่ไปแล้ว ดังนั้นแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้พ้นโทษคุกไปก่อนนะจ๊ะ บอกด้วยความหวังดี เพราะเพดานสูงสุดของ
กฎหมาย โอกาสติดคุกถึง 10 ปี!!!.. 
 
https://www.thansettakij.com/content/columnist/422691?ad= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/columnist/422691?ad
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วิเคราะห์การเมือง : ตั้งแท่นให้โชว์ผลงาน 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 26 ก.พ. 2563 05:05 น. 
 
 
 
 
 
 
โหมโรง “โม”้ ไว้ซะเยอะ ฉายจริงมันเลยดูไม่สมราคา 
กับมาตรฐาน “มือเชือด” ฝ่ายค้าน ทีมดูไบที่ถูกใส่โปรแกรม “ทวงแค้น” นายใหญ่ ห้าว ดุดัน ยั่วยุ ชวนทะเลาะ คนละ
อารมณ์กับมวย “ไร้สังกัด” อดีตทีมอนาคตใหม่ ที่อาศัยวางมาดผู้ดี โชว์มาตรฐานคนรุ่นใหม่ 
แต่ทั้งผู้ดีรุ่นใหม่ ดาวยั่วรุ่นเก่า ท าได้แค่ขี่ม้าเลียบค่ายไร้ทีเด็ด 
ท าให้ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เล่นบท “ตลกหลวง” ยิงมุกเชื่อเมียที่สอน
มาดี อาศัยลีลาเด้งเชือก ฉีกยิ้ม อารมณ์ดี 
ฝึกตบะ กลบจุดอ่อน ซ่อนปลายคาง โดนน่วมยังไงก็เก็บอาการ 
และก็ท าได้ตามแผนที่นัดกันไว้ โจทย์ยากทางเทคนิค “บิ๊กตู”่ ก็โยนลูกออกปีกให้ “ตัวช่วย” เคลียร์แทน 
ชัดสุดคือเปิดคิวช่วงเวลา “ไพรม์ไทม์” ให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ มือเศรษฐกิจ ลุกขึ้นฉายภาพเศรษฐกิจ
ไทยก าลังเติบโต ถ้าเทียบกับยุควิกฤติการเมืองก่อนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์เข้ามา ยืนยันได้จาก World Bank ยังชมว่า
ไทยเป็นตัวอย่างของการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจไทยพ้ืนฐานแข็งแกร่ง 
ไม่ได้แย่อย่างที่โดนโจมตีโดยมีอคติทางการเมือง 
เพียงแต่จุดอ่อนอยู่ที่การกระจายไปถึงรากหญ้ายังไม่เร็วพอ เพราะพ้ืนฐานสังคมไทยพ่ึงพา การเกษตรที่ผลผลิตรายได้ต่ า 
ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องพ่ึงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ท าให้รัฐบาลต้องปล่อยเมกะโปรเจกต์เรือธงอีอีซีเพ่ือดึงนัก
ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน 
รัฐบาลเร่งแก้เหลื่อมล้ า ดูแลเศรษฐกิจระดับบนและมุ่งเน้นเสริมฐานรากให้มั่นคง 
รองนายกฯสมคิดเน้นข้อมูลแน่นๆยุทธศาสตร์ชัวร์ๆของฝ่ายปฏิบัติ บนพ้ืนฐานคนคิดนโยบายสารพัดยี่ห้อ  “ประชา
รัฐ” ที่วางแนวทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมาตลอดช่วง 4-5 ปี 
วัดกันปอนด์ต่อปอนด์กับฝ่ายค้านที่ตัดแปะข่าวด่าลอยๆ 
นั่นก็ท าให้ดูด้อยลงไปเลย กับสถานะของดาวรุ่งอย่าง “ทิม” นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ “ตัวเต็ง” ถือธงน า
ทีม ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่แทนขาใหญ่ที่หลุดไปอยู่นอกเวที 
ถูกจับตามากสุด ในฐานะว่าที่แม่ทัพทีมสีส้มในสภา 
แต่ไฟต์นี้ “ทิม พิธา” ก็ไม่ได้มีอะไรโชว์มากกว่าแค่ลีลาหล่อๆ พรีเซนต์ข้อมูลแบบผักชีโรยหน้า 
ดูแล้วชั้นยังไม่ถึงท่ีจะคุมทีมผึ้งสีส้มแตกรัง 
เอาเป็นว่า เจอเกมเขี้ยวของรัฐบาล อาศัยเหลี่ยมชี้แจงแฝงการโปรโมตเนื้องาน ฝ่ายค้านนั่งฟังอ้าปากหวอ กว่าจะรู้ตัว
โดนรัฐบาลหลอกตลบหลัง “สมคิด” ก็ปล่อยเบรกยาวไปแล้ว 
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ตามแนวโน้มสถานการณ์ ฝ่ายค้านเน้นย้ าวาทกรรมเหลื่อมล้ า ให้สังคมหวาดวิตกปมเศรษฐกิจ ภายใต้สคริปต์บังคับที่
ต้องท่องตบท้าย “ปล่อย พล.อ.ประยุทธ์บริหารต่อไปไม่ได้ เอ้ือคนรวย ไม่ช่วยคนจน” เจือปนเหลี่ยมแฝงการเมือง แต่
ในมุมมือบริหารของรัฐบาลได้เคลียร์เชิงเทคนิคของฝ่ายปฏิบัติ 
โดยน้ าหนักความเป็นเหตุเป็นผล มันจึงเข้าทางคนลงมือท างานมากกว่าคนติ 
ผ่านมา 2-3 วัน ฝ่ายค้านโชว์ฟอร์มไม่สมราคาแบบท่ีนักข่าวหาวเรอ 
แถมเผลอแป๊บเดียว กระแสพลิกไปที่การกวาดต้อน ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ 
“งูเห่าสีส้ม” เลื้อยลง “รูหนู” 
อารมณ์แบบที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ทวีตข้อความ “แฉ” เป็นเชิงตั้งเครื่องหมาย
ค าถามถึงแกนน าพรรคภูมิใจไทย ทั้ง “เสี่ยหนู” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข หัวหน้า
พรรค “เสี่ยโอ๋” นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เลขาธิการพรรค 
เก่งมาจากไหน ดูด ส.ส.ของอดีตพรรคอนาคตใหม่ไปทีเดียว 9 คน 
โดยที่ “ปิยบุตร” โยนระเบิดไล่หลังคนทรยศ ฟ้องประจานให้สังคมร่วมกดดัน 
“เราจะปล่อยให้การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เพื่อดึง ส.ส.กลายเป็นเรื่องปกติอย่างนั้นหรือ นักการเมืองรู้ สื่อรู้ ประชาชน
รู้ แต่ท าไมเราท าอะไรไม่ได้ นี่หรือคือผลลัพธ์ของการปฏิรูป 5 ปีที่ผ่านมา อนค.ตั้งใจท าการเมืองโปร่งใส แต่ถูกยุบ 
สุดท้ายประเทศไทยต้องการพรรคดูด ส.ส. แบบนี้หรือ” 
เรื่องของเรื่อง ตามกระแสร่ าลือ 
สนนราคาตามท่ีทีมอนาคตใหม่เปิดคลิปแฉกันจะจะว่ากันถึง 23 ล้านบาท 
แน่นอนว่า ตัวเลขขนาดนี้ มันดัดจริตเกินไปที่จะอ้างเรื่องของอุดมการณ์ เลือกพรรคท่ีเน้นท างาน สภาพแวดล้อมอยู่กัน
แบบพ่ีแบบน้อง ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นหรือยศถาบรรดาศักดิ์ 
อ้างกันสวยหรูยังไง คนดูก็ไม่เชื่ออยู่ดี 
กล้าลงทุนขนาดนี้ จะถอนทุนคืนกันยังไงเท่านั้น. 
ทีมข่าวการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1780363 
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น่าสนใจศึกษาค้นคว้า “หลักการ”  และ “ทรรศนะ” ซึ่งซ่อนอยู่ในค าวินิจฉัยท่ีให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิ
ทางการเมือง 10 ปี 
มติ 7 ต่อ 2 มีทรรศนะ มีหลักการอย่างไร 
ศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลยุติธรรม ! 
ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย คือว่าด้วยข้อสงสัยทางการเมืองอันเกี่ยวข้องกับ “คน”  และ “กติกา” 
ก่อนหน้านี้ “นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ” รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เคยกล่าวว่า “ผมเชื่อว่าทุกคะแนนที่พรรคอนาคต
ใหม่ได้มาเป็นเพราะประชาชนเชื่อศรัทธาในแนวทางพรรคอนาคตใหม่” 
ก่อนหน้านี้เช่นกัน “สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ”  กล่าวถึง “ธนาธร” ว่า “ลูกชายฉันคนนี้เขาสะอาด” 
ส าหรับ “ธนาธร”  เคยประกาศ “การเมืองแห่งความหวัง”  เอาไว้ว่า จะใช้วิธีท างานการเมืองแบบใหม่ น าเสนอ
นโยบายและวาระท่ีก้าวหน้า กระจายอ านาจ ทลายการผูกขาด 
“จะเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีคนใดคนหนึ่ง หรือเพียงไม่ก่ีคนเป็นเจ้าของ จะระดมทุนจากฐานราก ไม่ใช่จากนายทุน” ! 
เมื่อประชาชนกว่า 6.3 ล้านเสียงเลือก “พรรคอนาคตใหม่ ธนาธร”  ก็เลยได้เป็น “ผู้น าทางการเมือง”  ในระบอบ
รัฐสภาคนหนึ่ง เหมือนๆ กับผู้น าหรือแกนน าคนอื่นๆ ในพรรคการเมืองอ่ืน 
ระบบรัฐสภาเป็น  “เวที”  ที่เปิดกว้าง ถ้าหากมี  “ข้อสงสัยทางการเมือง”  ในชั้นที่ถึงกับจะเป็น “อันตรายต่อระบบ” 
ศาลรัฐธรรมนูญก็จะท าหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาด 
ค าชี้ขาดนั้นเรียกว่า “มต”ิ  มติ 7 ต่อ 2 จึงย่อมสะท้อนถึง  “ทรรศนะ” 
ทรรศนะของ “เสียงข้างมาก”  เห็นว่า การที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินนั้นเป็นการ “รบับริจาคเงิน” ที่ได้มาโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย จึงเชื่อว่า กระท าผิดมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 
ให้ยุบพรรคการเมืองและตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี ห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรคไปจดพรรคการเมืองใหม่ หรือมี
ส่วนร่วมตั้งพรรคใหม่ 10 ปี 
ค าตัดสินนี้คือ การจ าคุกทางการเมือง 10 ปี ไม่มีอุทธรณ์ ฎีกา ! 
แต่  “เสียงส่วนน้อย”  กลับมี  “ทรรศนะ”  ว่า ที่มาตรา 72  “เน้น”  คือ การปกป้องพรรคการเมืองให้พ้นจากผู้มี
อิทธิพลครอบง าซึ่ง  “บริจาคเงิน” 
มาตรา 72 ออกแบบมาเพ่ือสกัดกั้น  “เงินสกปรก”  ที่ปูลาดไปสู่การยึดอ านาจรัฐ 
ที่มาตรา 72 มุ่งสกัดคือ “แหล่งที่มา”  ของเงิน ไม่ใช่วิธีการ (กู้ยืม) 
ค าแถลงที่แสดงความกังวลของสถานทูตแคนาดา ประจ าประเทศไทย จึงน่าขบคิด 
“สิทธิทางการเมืองขั้นพ้ืนฐานก าลังตกอยู่ในอันตราย” 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_1998603 


