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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 30 ตลุาคม 2563 

ข่าว กกต./ ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ ์
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต.จัดท ำสื่ออัตลักษณ์ประจ ำท้องถิ่น กระตุ้น ปชช.ใชส้ิทธิ ‘ฐิติเชฏฐ์’ 

ย  ำเร่งประชำสัมพันธ์ผูส้มัครตรวจสอบคุณสมบัติให้ดี 
8 

2 MGR ออนไลน์ กกต.เตือนผูส้มัคร อบจ.เช็กคุณสมบัติกันถูกด ำเนินคดี ตั งเป้ำใช้สิทธิเกิน
ร้อยละ 75 

10 

3 INN ออนไลน์ กกต.จัดกิจกรรม Kick Off เลือกตั งท้องถิ่น 12 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต.เตือนผูส้มัครท้องถิ่นตรวจคุณสมบัติให้ดี เหตุมีโทษสงู 13 
5 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ ตรวจคุณสมบัติให้ดีก่อนสมัครเลือกตั งท้องถิ่น 15 
6 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ ตรวจคุณสมบัติให้ดีก่อนสมัครเลือกตั งท้องถิ่น 17 
7 มติชนออนไลน์ กกต.แจง กม. ไม่ห้ำมพรรคส่งผูส้มัคร ลต. ท้องถิ่น แต่ห้ำมคนมีต ำแหน่ง

กำรเมือง-ขรก.กำรเมือง 
19 

8 แนวหน้ำออนไลน์ 'อบจ.'เช็คด่วน! กกต.กำงกติกำเลือกตั ง พลำดนิดเดียวโทษหนักเว้นวรรค 20 ปี 21 
9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'กกต.' เตือนผูส้มัคร นำยก อบจ.-สจ.เช็คคุณสมบัติต้องห้ำม 'ถอืหุ้นสื่อ' 23 
10 INN ออนไลน์ กกต.หวงัคนมำใชส้ิทธิ์ลต.ท้องถิ่น 75% 26 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ แจงกฎหมำยไม่ได้ห้ำมพรรคส่งผู้สมัครเลือกตั งท้องถิ่น 27 
12 MGR ออนไลน์ กกต.ปัดห้ำมพรรคส่งเลือกตั งทอ้งถิ่น แต่ห้ำมใช้ต ำแหนง่กำรเมือง-ขรก.

เป็นคุณเป็นโทษ 
28 

13 มติชนออนไลน์ กกต.เคลียรป์ม ม.34 เลือกตั ง อปท. หลังพรรคกำรเมืองผวำส่งคนชิง 30 
14 สยำมรัฐออนไลน์ กกต.เตือนว่ำที่ผูส้มัครทั งนำยกฯและ ส.อบจ.ต้องแจ้ง! ระบุชัดใช้สื่อทำง

โซเชีย่ลมีบัญชีค่ำใช้จ่ำยอย่ำละเมิดกฎหมำย 
31 

15 สยำมรัฐออนไลน์ ว่ำที่ผู้สมัคร นำยก และสมำชิกสภำ อบจ.นครปฐม 
เข้ำรับฟังค ำชี แจงจำก กกต.นครปฐม 

33 

16 สยำมรัฐออนไลน์ อบจ.ตรังตั งศูนย์ประสำนงำนฯ เตรียมพร้อมจัดกำรเลือกตั ง อบจ. 34 
17 สยำมรฐัออนไลน์ อบจ.บุรีรัมย์ พร้อมสมัครรับเลือกตั ง ส.อบจ.-นำยก อบจ.บุรีรัมย์  35 
18 สยำมรัฐออนไลน์ ตรังคัดเลือกผู้แทนปลัดเทศบำลระดับจังหวัด 37 
19 สยำมรัฐออนไลน์ พังงำพร้อมรับสมัคร นำยกอบจ.และ สจ.ทั ง 24 เขต  38 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
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ข่าว กกต./ ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
20 เนชั่นออนไลน์ กกต.เลย พร้อมแลว้ เลือกตั งนำยก อบจ.-สมำชสิภำ 39 
21 เนชั่นออนไลน์ กำฬสินธุ์พร้อมจัดกำรเลือกตั งนำยกอบจ.-ส.อบจ. 41 
22 77 kaoded ออนไลน์ กกต.เคำะเลือกตั งท้องถิ่น 20 ธ.ค. อุบลฯ เปดิรับสมัคร สจ.และนำยก 

อบจ. 2-6 พ.ย. 63 
43 

23 สยำมรัฐออนไลน์ กกต.แม่ฮ่องสอน พร้อมเลือกตั ง อบจ. 44 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยำมรัฐออนไลน์ "คณะก้ำวหน้ำ"ยืนยันเดินหน้ำสนับสนุนผูส้มัครเลือกตั ง อบจ.ทั่วประเทศ 46 
2 โพสตทู์เดย์ออนไลน์ "ช่อ"ยันคณะก้ำวหน้ำสนับสนุนผู้สมัครเลือกตั ง อบจ.ทั่วประเทศ 47 
3 มติชนออนไลน์ ‘เพ่ือไทย’ ยังไม่สรุป ส่งผู้สมัคร อบจ.ในนำมพรรคทั งหมดหรือไม่ 48 
4 บ้ำนเมืองออนไลน์ คณะก้ำวหน้ำ” ส่ง “โยธิน เปำอินทร์” ชิงนำยก อบจ.อ่ำงทอง 49 
5 มติชนออนไลน์ รอง หน.พปชร. เผยเหตุ ไม่ส่งลงเล่น อบจ. ‘จะได้ไม่ซ  ำซ้อน-ไม่เสี่ยง’ 51 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กำรเลือกตั งท้องถิ่น อย่ำคิดว่ำไม่ส ำคัญ 52 
2 คมชัดลึกออนไลน์ ฉลำมด ำ เอำ 'พวก' เทพรรค ยึดปำกน  ำโพ 55 
3 ไทยรัฐออนไลน์ หวยล็อก พลิกล็อก 57 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ถอดโมเดล ‘สมำนฉันท’์ 10ปี ‘ตัวละครเก่ำ’ บทบำทใหม่ 59 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ คกก.สมำนฉันท์ฯอย่ำพำยเรือในอ่ำง 61 
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กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 30 ตุลำคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีถวำยผ้ำพระกฐิน
พระรำชทำนประจ ำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย  
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ นายแสวง บุญมี นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ตลอดทั งแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง ร่วมพิธี
ถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน โดยมี นำงสำวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง
ประจ ำจังหวัดนครปฐม ผู้บริหำร และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดนครปฐม  
ให้กำรต้อนรับ ณ พระอุโบสถ วัดไร่ขิง พระอำรำมหลวง ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม  
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
น าถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
วั
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วันที่ 30 ตุลำคม 2563 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนในพิธีสมโภช 
องคพ์ระกฐินพระรำชทำนประจ ำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ 
ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ นายแสวง บุญมี นายกฤช เอ้ือวงศ์  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดทั งแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระรำชทำน โดยมี นำงสำวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดนครปฐม ผู้บริหำร และพนักงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดนครปฐม ให้กำรต้อนรับ ณ ศำลำอเนกประสงค์ วัดไร่ขิง พระอำรำมหลวง 
ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม  
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
สมโภชองคพ์ระกฐินพระราชทานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าปี 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
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วันที่ 29 ตุลำคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ  
ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วม
ของพลเมืองที่ 5 ร่วมประชุมกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น โดยมี   
นำยเกรียงไกร พำนดอกไม้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5 ผู้บริหำร และพนักงำนของทั งสองส่วนงำนร่วมประชุม 
อย่ำงพร้อมเพียงกัน ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม ่
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วันที่ 29 ตุลำคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์  
มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ประชุมเกี่ยวกับปัญหำอุปสรรคในกำร
ปฏิบัติงำนและกำรสนับสนุนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งในกำรควบคุมและด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นทีจ่ังหวัดเชียงใหม่ ณ ศำลำว่ำกำรจังหวัดเชียงใหม่

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
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วันที่ 29 ตุลำคม 2563 - 16:09 น. 

กกต.จัดท าสื่ออัตลักษณ์ประจ าท้องถ่ิน กระตุ้น ปชช.ใช้สิทธิ ‘ฐิติเชฏฐ’์ ย้ าเร่งประชาสัมพันธ์
ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติให้ดี 
 

 
 
กกต. จัดท าสื่อ อัตลักษณ์ประจ าท้องถิ่น พีอาร์เลือกตั้งท้องถิ่น กระตุ้น ปชช.ออกไปใช้สิทธิ ‘ฐิติเชฏฐ์’ เน้นย้ าเร่ง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติให้ดี ชี้ หากตรวจพบภายหลังเจอโทษอาญาได้ ตั้งเป้าผู้ใช้สิทธิร้อยละ 
75 

เมื่อเวลำ 14.00 น. วันที่ 29 ตุลำคม ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรเลือกตั ง (กกต.) ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ  
นำยฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ กรรมกำร กกต. พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. นำยแสวง บุญมี รอง
เลขำธิกำร กกต. พร้อมด้วยผู้บริหำรส ำนักงำนฯร่วมประชุมผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำ
จังหวัดและกรุงเทพมหำนคร ผ่ำนระบบทำงไกล (GIN Conference) โดยมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เป็นประธำนกำรประชุม 
เพ่ือมอบนโยบำยกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด (อบจ.) ในกำรเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ ตำมกิจกรรมสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้ำงนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไป
เลือกตั ง (Kick Off) ในวันที่ 20 ธันวำคม ภำยใต้โครงกำรพัฒนำช่องทำงกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองอย่ำงสร้ำงสรรค์ ซึ่ง
ส ำนักงำนฯได้จัดท ำ “สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด” เพ่ือประชำสัมพันธ์เผยแพร่สื่ออัตลักษณ์ให้เข้ำถึงผู้มีสิทธิ
เลือกตั งและประชำชนได้ตรงตำมอัตลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเลือกตั ง
ในระดับท้องถิ่น และกระตุ้นเตือนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งตระหนักถึงกำรออกไปใช้สิทธิเลือกตั ง ผ่ำนทำงภำคีเครือข่ำยต่ำงๆ 
ในพื นที่จังหวัด หรือช่องทำงอ่ืนๆ ที่เหมำะสม 

 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.jpg
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ทั งนี  นำยฐิติเชฏฐ์กล่ำวเน้นย  ำให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดประชำสัมพันธ์ ให้ผู้ที่จะลงสมัครรับ
เลือกตั งเป็นสมำชิกและนำยก อบจ.ที่จะลงสมัครระหว่ำงวันที่ 2-6 พฤศจิกำยนนี  ได้ตรวจสอบว่ำตัวเองมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมมำตรำ 49 และไม่มีลักษณะต้องห้ำม 26 ประกำรตำมมำตรำ 49 ของ พ.ร.บ.เลือกตั งท้องถิ่น โดยเฉพำะ
ผู้สมัครที่อยู่ระหว่ำงกำรถูกระงับสิทธิชั่วครำว กำรต้องห้ำมด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั งใน
วันเลือกตั งทั่วไป 24 มีนำคม 2562 แล้วไม่ได้แจ้งเหตุ จะถูกจ ำกัดสิทธิให้ไม่สำมำรถลงสมัครได้ โดย กกต.เป็นห่วงว่ำ
หำกไปยื่นใบสมัครและตรวจพบในภำยหลั’ก็จะถือว่ำเป็นผู้ที่รู้อยู่แล้วเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัคร แต่ยังลงสมัคร ผิดมำตรำ 120 
ซึ่ง กกต.ไม่สำมำรถด ำเนินคดีอำญำได้ โดยจะมีโทษจ ำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บำท และถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั ง 20 ปี 

นำยฐิติเชษฐ์กล่ำวอีกว่ำ กำรเลือกตั งในครั งนี  แม้ กกต.ไม่ได้เป็นผู้จัดโดยตรง แต่ก็มีหน้ำที่ควบคุมให้กำร
เลือกตั งสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม ตำมกฎหมำย จึงอยำกให้ทุกฝ่ำยช่วยกันตรวจสอบ สอดส่อง ไม่ให้มีกำรทุจริตเกิดขึ น 
โดย กกต.ก็จะระดมภำคีเครือข่ำยทั งหมดในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชน ให้มีผู้มำใช้สิทธิให้มำก ลดบัตร
เสีย และได้กำรเลือกตั งที่มีคุณภำพอย่ำงแท้จริง และจำกที่เรำไม่ได้มีกำรเลือกตั งมำนำน คิดว่ำประชำชนจะตื่นตัว
ออกมำใช้สิทธิมำก คำดว่ำจะมีผู้มำใช้สิทธิไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในกำรแถลงข่ำวครั งนี  กกต.และผู้บริหำรส ำนักงำนก็พยำยำมที่จะให้รำยละเอียดเกี่ยวกับ
กำรเลือกตั งท้องถิ่นเท่ำนั น ไม่ขอให้รำยละเอียดในประเด็นกำรเมืองอ่ืนๆ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ วันเดียวกันนี  นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั ง (กกต.) เป็นประธำน
จับสลำกแต่งตั งผู้ตรวจกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัด ส ำหรับปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเลือกตั ง สมำชิกและนำยก อบจ. ซึ่งกำรจับ
สลำกดังกล่ำว เป็นไปตำมระเบียบ กกต.ที่น ำรำยชื่อผู้ตรวจกำรเลือกตั งในแต่ละเขต มำจับสลำกเ พ่ือแต่งตั งให้ปฏิบัติ
หน้ำที่ จังหวัดละ 5-8 คน ใน 76 จังหวัด ขึ นอยู่กับจ ำนวนเขตเลือกตั งในจังหวัดนั นๆ โดยใน 1 จังหวัดจะมีผู้ตรวจฯ ที่
เป็นคนในพื นที่ 2 คน ส่วนที่เหลือจะเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ข้ำมจังหวัด ซึ่งใช้บัญชีผู้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจกำรเลือกตั ง ที่
สมัครตั งแต่กำรเลือกตั ง ส.ส. และ ส.ว. เมื่อจะมีกำรเลือกตั งระดับใด จะต้องมีกำรจับสลำกใหม่ เพ่ือให้ได้ผู้ตรวจกำรมำ
ปฏิบัติหน้ำที่ในแต่ละครำวไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2417290 
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29 ต.ค. 2563 16:19    

กกต.เตือนผู้สมัคร อบจ.เช็กคุณสมบัติกันถูกด าเนินคดี ตั้งเป้าใช้สิทธิเกินร้อยละ 75 
 

 
 

กกต.เตือนผู้สมัครสมาชิกและนายกอบจ.เช็คคุณสมบัติ -ลักษณะต้องห้ามให้ดีก่อนยื่นสมัคร ยันหากพบไม่มี
คุณสมบัติต้องถูกด าเนินคดีอาญาทุกราย เผยตั้งเป้า ปชช. ใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 เตรียมใช้สื่ออัตลักษณ์
ท้องถิ่นไทยกระตุ้นใช้สิทธิ 

วันนี  (29 ต.ค.) นำยฐิติเชฎฐ์ นุชนำฏ กรรมกำรกำรเลือกตั ง พร้อมด้วยผู้บริหำรส ำนักงำนได้ประชุมผ่ำนระบบ
วิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ พูดคุยกับส ำนักงำน กกต.ประจ ำจังหวัดทั่วประเทศ ที่จะมีกำรเปิดสมัครรับเลือกตั งสมำชิกและ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดในวันที่ 2-6 พ.ย.นี  และเลือกตั งในวันที่ 20 ธ.ค. เพ่ือมอบนโยบำยกำรประชำสัมพันธ์ 
ตำมกิจกรรม “อัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้ำงนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั ง” ซึ่งแต่ละจังหวัดจะผลิตสื่อโดยใช้อัต
ลักษณ์ท้องถิ่นไทยของแต่ละจังหวัดในกำรประชำสัมพันธ์ ให้เข้ำถึงผู้มีสิทธิเลือกตั งและประชำชน เสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเลือกตั ง กระตุ้นให้คนออกมำใช้สิทธิ 

นำยฐิติเชฏฐ์ เน้นย  ำให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั งประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะลงสมัครไม่ต้องรีบเร่ งมำสมัคร โดยให้
ตรวจสอบว่ำตัวเองมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมมำตรำ 49 และไม่มีลักษณะต้องห้ำม 26 ลักษณะตำมมำตรำ 50 ของ พรบ.
เลือกตั งท้องถิ่นก่อน โดยเฉพำะผู้สมัครที่อยู่ระหว่ำงกำรถูกระงับสิทธิสมัครชั่วครำว กำรต้องห้ำมด ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมือง หรือผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั งในวันเลือกตั งทั่วไป 24 มีนำคม 2562 แล้วไม่ได้แจ้งเหตุ กลุ่มคนเหล่ำนี จะถูก
จ ำกัดสิทธิให้ไม่สำมำรถลงสมัครได้ 

“กกต.ห่วงมำกว่ำหำกมำยื่นใบสมัครแล้ว กกต.ตรวจพบในภำยหลังว่ำไม่มีคุณสมบัติ ก็จะถือว่ำเป็นผู้ที่รู้อยู่แล้ว
เป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครแต่ ยังลงสมัคร ผิดมำตรำ 120 ซึ่ง กกต.ไม่สำมำรถเลี่ยงที่จะไม่ด ำเนินคดีอำญำได้ โดยจะมีโทษ
จ ำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บำท และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั ง 20 ปี ซึ่งเมื่อยื่นสมัครแล้วจะมำถอนก็ไม่ได้
เพรำะควำมผิดเกิดขึ นแล้ว ฉะนั นอย่ำรีบเร่งมำสมัคร ตรวจสอบให้ดีเสียก่อน ซึ่ งในกำรเลือกตั ง ส.ส.ที่ผ่ำนมำเมื่อ กกต.
ตรวจพบว่ำไม่มีคุณสมบัติแล้วมำลงสมัครก็ด ำเนินคดีอำญำทุกรำย หลีกเลี่ยงไม่ได้เพรำะจะเข้ำข่ำย กกต.ละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่มีควำมผิดเช่นกัน” 
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นำยฐิติเชษฐ์กล่ำวอีกว่ำ กำรเลือกตั งในครั งนี  แม้ กกต.ไม่ได้เป็นผู้จัดโดยตรง แต่ก็มีหน้ำที่ควบคุมให้กำร
เลือกตั ง สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม ถูกต้องตำมกฎหมำย จึงอยำกให้ทุกฝ่ำยช่วยกันตรวจสอบ สอดส่อง ไม่ให้มีกำรทุจริต
เกิดขึ น โดย กกต.ก็ระดมภำคีเครือข่ำยทั งหมดในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชน ให้ผู้มำใช้สิทธิออกมำใช้
สิทธิให้มำก ลดบัตรเสีย และได้กำรเลือกตั งที่มีคุณภำพอย่ำงแท้จริง ซึ่งจำกกำรที่เรำไม่ได้มีกำรเลือกตั งท้องถิ่นมำนำน 
คิดว่ำประชำชนจะตื่นตัวออกมำใช้สิทธิกันมำก คำดว่ำจะมีผู้มำใช้สิทธิไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในกำรแถลงข่ำวครั งนี  กกต.และผู้บริหำรส ำนักงำน พยำยำมที่จะให้รำยละเอียดเกี่ยวกับ
กำรเลือกตั งท้องถิ่นเท่ำนั น ไม่ขอให้รำยละเอียดในประเด็นกำรเมืองอ่ืนๆ อย่ำงไรก็ตำม ก่อนหน้ำนี นำยอิทธิพร บุญ
ประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั ง เป็นประธำนจับสลำกแต่งตั งผู้ตรวจกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัด ส ำหรับปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรเลือกตั งสมำชิกและนำยก อบจ. ซึ่งกำรจับสลำกดังกล่ำวเป็นไปตำมระเบียบ กกต.ที่น ำรำยชื่อผู้ตรวจกำร
เลือกตั งในแต่ละเขตมำจับสลำกเพ่ือแต่งตั งให้ปฏิบัติหน้ำที่ จังหวัดละ 5-8 คน ใน 76 จังหวัด ขึ นอยู่กับจ ำนวนเขต
เลือกตั งในจังหวัดนั นๆ โดยใน 1 จังหวัดจะมีผู้ตรวจฯ ที่เป็นคนในพื นที่ 2 คน ส่วนที่เหลือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ข้ำม
จังหวัด ซึ่งใช้บัญชีผู้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจกำรเลือกตั ง ที่สมัครตั งแต่กำรเลือกตั ง ส.ส.และ ส.ว. ซึ่งเมื่อจะมีกำรเลือกตั ง
ร ะ ดั บ ใ ด จ ะ ต้ อ ง มี ก ำ ร จั บ ส ล ำ ก ใ ห ม่  เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ ผู้ ต ร ว จ ก ำ ร ม ำ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ใ น แ ต่ ล ะ ค ร ำ ว ไ ป 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000112315 
 
 

  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000112315
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29 ตุลำคม 2020 - 16:20. 

กกต.จัดกิจกรรม Kick Off เลือกตั้งท้องถิ่น 
กกต. จัดกิจกรรม Kick Off การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนจังหวัด 
 

 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง จัดท ำสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้ำงนวัตกรรม พร้อมใจไปเลือกตั ง (Kick 
off) กำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด โดยจัดให้มีกำรประชุม
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดและกรุงเทพมหำนครผ่ำนระบบทำงไกล โดยมีดร.ฐิติ
เชฏฐ์ นุชนำฏ กรรมกำรกำรเลือกตั ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง พร้อมด้วย
คณะท ำงำน 

ทั งนี  ดร.ฐิติเชฏฐ์ ได้มอบนโยบำยกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดในกำรเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ตำมกิจกรรมสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้ำงนวัตกรรม
ใหม่พร้อมใจไปเลือกตั ง ภำยใต้โครงกำรพัฒนำช่องทำงกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งได้จัดท ำสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด เพ่ือประชำสัมพันธ์เผยแพร่สื่ออัตลักษณ์ให้
เข้ำถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั งและประชำชนได้ตรงตำมอัตลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกับกำรเลือกตั งในระดับท้องถิ่นและกระตุ้นเตือนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั งตระหนักถึงกำรออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั งสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด โดยพัฒนำช่องทำงกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองอย่ำง
สร้ำงสรรค์ผ่ำนทำงภำคีเครือข่ำยต่ำงๆในพื นที่จังหวัดหรือช่องทำงอ่ืนที่เหมำะสมในวำระเริ่มแรก kick off พร้อมกันทั่ว
ประเทศในวันนี  
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_807942/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_807942/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

13 

 

 
 
พฤหัสบดีที่ 29 ตุลำคม 2563 เวลำ 16.41 น. 

กกต.เตือนผู้สมัครท้องถิ่นตรวจคุณสมบัติให้ดี เหตุมีโทษสูง 
กกต.คิกออฟแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น เน้นใช้อัตลักษณ์แต่ละท้องถิ่นดึงความสนใจ เตือนผู้สมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามให้ดี เหตุมีโทษสูง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง(กกต.) นำยฐิติเชฎฐ์ นุชนำฏ กกต. ร่วมกับ พ.ต.อ.จรุง
วิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. ประชุมผ่ำนระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์  พูดคุย กับส ำนักงำน กกต.ประจ ำจังหวัดทั่ว
ประเทศ ที่จะมีกำรเลือกสมำชิกและนำยกฯ อบจ.ในวันที่ 20 ธ.ค.นี  เพ่ือมอบนโยบำยกำรเตรียมควำมพร้อม
ประชำสัมพันธ์ ตำมกิจกรรม  “อัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้ำงนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั ง”  ซ่ึงแต่ละจังหวดัจะผลิต
สื่อโดยใช้อัตลักษณ์ของตัวเองในกำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือจะให้เข้ำถึงผู้มีสิทธิเลือกตั งและประชำชน   เพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเลือกตั ง กระตุ้นให้คนออกมำใช้สิทธิ   

โดยนำยฐิติเชฏฐ์ กล่ำวเน้นย  ำให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั งประชำสัมพันธ์ ให้ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั งเป็น
สมำชิกและนำยกฯ อบจ.ที่จะลงสมัครระหว่ำงวันที่ 2 -6 พ.ย. นี  ได้ตรวจสอบว่ำตัวเองมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมมำตรำ 
49 และไม่มีลักษณะต้องห้ำม 26 ประกำรตำมำตรำ 540 ของ พรบ.เลือกตั งท้องถิ่นโดยเฉพำะผู้สมัครที่อยู่ระหว่ำงกำร
ถูกระงับสิทธิชั่วครำว กำรต้องห้ำมด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั งในวันเลือกตั งทั่วไป 24 
มีนำคม 2562 แล้วไม่ได้แจ้งเหตุ จะถูกจ ำกัดสิทธิให้ไม่สำมำรถลงสมัครได้  โดย กกต.เป็นห่วงว่ำหำกไปยื่นใบสมัครและ
ตรวจพบในภำยหลัง ก็จะถือว่ำเป็นผู้ที่รู้อยู่แล้วเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครแต่ ยังลงสมัคร ผิดมำตรำ 120 ซึ่ง กกต.ไม่สำมำรถ
หลีกเลี่ยงไม่สำมำรถด ำเนินคดีอำญำได้ โดยจะมีโทษจ ำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000 – 200,000  บำท  และถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั ง 20 ปี ทั งนี กำรเลือกตั งในครั งนี  แม้ กกต.ไม่ได้เป็นผู้จัดโดยตรง แต่ก็มีหน้ำที่ควบคุมให้กำรเลือกตั ง สุจริต 
โปร่งใส เที่ยงธรรม ตำมกฎหมำย จึงอยำกให้ทุกฝ่ำยช่วยกันตรวจสอบ สอดส่อง ไม่ให้มีกำรทุจริตเกิดขึ น โดย กกต.ก็จะ
ระดมภำคีเครือข่ำยทั งหมดในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชน ให้มีผู้มำใช้สิทธิให้มำก ลดบัตรเสีย และได้
กำรเลือกตั งที่มีคุณภำพอย่ำงแท้จริง และจำกที่เรำไม่ได้มีกำรีเลือกตั งมำนำน คิดว่ำประชำชนจะตื่นตัวออกมำใช้สิทธิ
มำก คำดว่ำจะมีผู้มำใช้สิทธิไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75 
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นอกจำกนั นนำยฐิติเชฏฐ์ ยังได้เน้นย  ำถึงกำรตรวจสอบคุณสมบัติก่อนลงสมัครเลือกตั งท้องถิ่นว่ำ ถ้ำเกิดมำ
สมัครแล้วไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมแล้วจะมำถอนใบสมัครก็ไม่ได้ เพรำะควำมผิดเกิดขึ นแล้ว หำกมำสมัคร
แล้ว กกต.ก็จะต้องด ำเนินคดีทุกรำย ไม่มียกเว้นผู้หนึ่งผู้ใด ดังนั นอย่ำเพ่ิงรีบเร่งมำสมัคร ขอให้ตรวจสอบให้ดีเสียก่อน 
ทั งนี คำดว่ำผู้สมัครรับเลือกตั งครั งนี จะมีปัญหำเรื่องกำรขำดคุณสมบัติมำกมำย ซึ่งเป็นปัญหำที่ กกต.วิตกกังวล แต่หำก
ตรวจสอบให้ดีแล้วมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม กำรสมัครในครั งนี ก็จะปลอดภัยและไม่มีคดีแน่นอน และยืนยัน
ว่ำ กกต.จะท ำหน้ำที่โดยถูกต้องตำมกฎหมำย และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้สมัครทุกรำย ส่วนกรณีกำรจ ำกัดสิทธิลง
สมัครรับเลือกตั ง 

ด้ำน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรกกต. ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีกำรร่วมงำนบุญตำมประเพณีของผู้ที่เตรียมลง
สมัครรับเลือกตั งท้องถิ่นจะสำมำรถท ำได้มำกน้อยแค่ไหนนั น ว่ำ ส ำหรับคุณสมบัติผู้จะลงสมัครรับเลือกตั ง ระเบียบกำร
หำเสียง ไม่แตกต่ำงจำกกำรเลือกตั ง ส.ส. ดังนั นขอให้ระมัดระวังเนื่องจำกช่วงเวลำนี  เป็นช่วงเวลำเดียวที่ไม่ให้มีกำรเอำ
จำรีตประเพณีมำเป็นเครื่องมือใช้ในกำรหำเสียงเลือกตั ง ส่วนกรณีนำยสุรพล เกียรติไชยำกร ที่มีกำรน ำเงินใส่ซองท ำบุญ
ช่วงเลือกตั ง ซึ่งศำลยกค ำร้อง จะท ำให้ผู้สมัครมองว่ำสมำรถท ำได้โดยไม่เป็นควำมผิดหรือไม่ หำกมีกำรยื่นค ำร้องเข้ำมำ 
ทำงกกต.ก็ต้องด ำเนินกำรวินิจฉัย เนื่องจำกต้องขึ นอยู่กับข้อเท็จจริง อย่ำงไรก็ตำมในวันจันทร์ที่ 2 พ.ย.ซึ่งจะมีกำร
เปิดรับสมัครนำยกและสมำชิก อบจ.นั น สิ่งที่เป็นกังวลที่สุดคือเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้ที่จะลงสมัคร
รับเลือกตั ง เนื่องจำกมีอัตรำโทษที่ค่อนข้ำงสูง ซึ่งผู้สมัครต้องรับทรำบว่ำตัวเองมีคุณสมบัติที่จะลงสมัครรับเลือกตั ง
หรือไม่ อย่ำงกรณีถือครองหุ้นสื่อซึ่งศำลรัฐธรรมนูญก็ได้มีบรรทัดฐำนออกมำแล้ว รวมทั งเจ้ำหน้ำอ่ืนของรัฐก็ต้องไม่เป็น
ด้วย และสิ่งที่น่ำกลัวที่สุดคือผู้สมัครไม่รู้ตัวเองว่ำถูกไล่ออกหรือปลดออกจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ซึ่งในเรื่องของคุณสมบัติ 
กกต.จะต้องมีกำรตรวจสอบอย่ำงละเอียด โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนั นผู้ที่จะลงสมัครจะต้อง
ระมัดระวังอย่ำงยิ่ง และต้องตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองให้ดี ทั งนี หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำมีผู้ที่ขำดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ำมแล้วลงสมัครรับเลือกตั ง กกต.ก็จะมีกำรด ำเนินคดีอำญำ ไม่สำมำรถละเว้นได ้

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำในกำรแถลงข่ำวครั งนี  กกต.และผู้บริหำรส ำนักงำน ก็พยำยำมที่จะให้รำยละเอียดเกี่ยวกับ
กำรเลือกตั งท้องถิ่นเท่ำนั น ไม่ขอให้รำยละเอียดในประเด็นกำรเมืองอ่ืนๆ. 
 
อ้ำงอิง : HTTPS://WWW.DAILYNEWS.CO.TH/POLITICS/803935 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/803935


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

15 
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ตรวจคุณสมบัติให้ดีก่อนสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 

ส านักงานกกต. 29 ต.ค.-กกต.แจงกฎหมายไม่ได้ห้ามพรรคส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ห้ามคนมีต าแหน่งการเมือง 
ข้าราชการการเมือง เตือนผู้สมัครเช็คคุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามให้ดี ถ้ามีปัญหา เอาผิดทุกราย ไม่เว้น 

นำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำรกรรมกำรกำรเลือกตั ง(กกต.) ชี แจงกรณีข้อสงสัยเรื่องพรรคกำรเมืองส่งผู้สมัคร
ลงเลือกตั งท้องถิ่นได้หรือไม่และมีโทษหรือไม่ ว่ำ เรื่องดังกล่ำวเป็นประเด็นที่ก ำลังเป็นที่น่ำสนใจ น่ำจะมำจำกมำตรำ 34 
ของพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นพ.ศ. 2562 ซึ่งก ำหนดไว้ว่ำห้ำมข้ำรำชกำร
กำรเมืองหรือส.ส.ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ กลั่นแกล้งผู้สมัครหรือกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้สมัคร 

“ไม่ได้ห้ำมส่งผู้สมัคร แต่กำรหำเสียงต้องอยู่ภำยใต้มำตรำ 34 ซึ่งเรื่องนี พรรคกำรเมืองสอบถำมมำ และกกต.ได้
ตอบแนวปฏิบัติทั่วไปทั งผู้สมัคร ข้ำรำชกำรกำรเมือง ส.ส.รวมทั งผู้อ ำนวยกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัด เพ่ือให้ปฏิบัติไปใน
แนวทำงเดียวกัน” รองเลขำธิกำรกกต. กล่ำว 

ส่วนกรณีเป็นคณะหรือเป็นกลุ่มสำมำรถส่งผู้สมัครได้หรือไม่ นำยแสวง กล่ำวว่ำ เรื่องส่งผู้สมัครกฎหมำยไม่ได้
ห้ำม แต่เวลำหำเสียงต้องเป็นไปตำมกฎหมำย และระเบียบกกต.ว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำม ส่วนกำรที่
คณะหรือพรรคกำรเมืองมีควำมเกี่ยวโยงกันจะพิสูจน์ได้อย่ำงไรว่ำท ำเพ่ือพรรคหรือไม่นั น ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นรำยกรณี 

เมื่อถำมว่ำหำกพรรคกำรเมืองท ำผิดมำตรำ 34 จะมีโทษอย่ำงไร นำยแสวงกล่ำวว่ำ มำตรำ 34 ไม่เกี่ยวกับ
พรรคกำรเมือง เป็นเฉพำะต ำแหน่ง เป็นตัวบุคคล หำกคนที่มีต ำแหน่งอยู่ในพรรคกำรเมืองจะผิดเฉพำะตัวบุคคล ซึ่งจริง 
ๆ แล้วมำตรำ 34 ไม่มีโทษ ไม่มีบทก ำหนดโทษ แต่ผู้อ ำนวยกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดหรือกกต.สำมำรถสั่งระงับยับยั งได้ 
ซึ่งน ำมำเป็นเหตุให้กำรเลือกตั งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้ แต่โทษทำงอำญำไม่ได้ก ำหนดไว้ ส่วนกรณีพรรคกำรเมืองที่
บำงคนเป็นรัฐมนตรี หรือเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ควรจะแยกแยะบทบำทอย่ำงไร หรือกรณีคนในพรรคกำรเมืองที่มี
ต ำแหน่งรัฐมนตรีไปสนับสนุนหรือไปช่วยหำเสียงจะมีผลต่อตัวรัฐมนตรีหรือตัวผู้สมัคร ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกำยนนี  
ส ำนักงำน กกต.จะเสนอให้กกต.พิจำรณำ ขอให้รอควำมชัดเจนอีกครั งหนึ่ง 

ด้ำนพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรกกต. ให้สัมภำษณ์กรณีกำรร่วมงำนบุญตำมประเพณีของผู้ที่เตรียมลง
สมัครรับเลือกตั งท้องถิ่นจะสำมำรถท ำได้มำกน้อยเพียงใด ว่ำ ส ำหรับคุณสมบัติผู้จะลงสมัครรับเลือกตั ง ระเบียบกำรหำ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

16 

 

เสียง ม่แตกต่ำงจำกกำรเลือกตั งส.ส. ดังนั น ขอให้ระมัดระวังเนื่องจำกช่วงเวลำนี  เป็นช่วงเวลำเดียวที่ไม่ให้น ำจำรีต
ประเพณีมำเป็นเครื่องมือใช้ในกำรหำเสียงเลือกตั ง 

ส่วนกรณีนำยสุรพล เกียรติไชยำกรที่น ำเงินใส่ซองท ำบุญช่วงเลือกตั ง ซึ่งศำลยกค ำร้อง จะท ำให้ผู้สมัครมองว่ำ
สำมำรถท ำได้โดยไม่เป็นควำมผิดหรือไม่ เลขำธิกำรกกต. กล่ำวว่ำ หำกมีกำรยื่นค ำร้องเข้ำมำ กกต.ต้องวินิจฉัย เนื่องจำก
ต้องขึ นอยู่กับข้อเท็จจริง อย่ำงไรก็ตำม ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกำยนซึ่งจะเปิดรับสมัครนำยกและสมำชิกอบจ. 

“สิ่งที่เป็นกังวลที่สุดคือเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั ง เนื่องจำกมีอัตรำโทษ
ค่อนข้ำงสูง ซึ่งผู้สมัครต้องรับทรำบว่ำตัวเองมีคุณสมบัติที่จะลงสมัครรับเลือกตั งหรือไม่ อย่ำงกรณี ถือครองหุ้นสื่อ ซึ่ง
ศำลรัฐธรรมนูญมีบรรทัดฐำนออกมำแล้ว รวมทั งเจ้ำหน้ำอ่ืนของรัฐต้องไม่เป็นด้วย และสิ่งที่น่ำกลัวที่สุดคือผู้สมัครไม่รู้
ตัวเองว่ำถูกไล่ออกหรือปลดออกจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำว 

เลขำธิกำรกกต. กล่ำวว่ำ เรื่องคุณสมบัติ กกต.ต้องตรวจสอบอย่ำงละเอียด โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติ ดังนั น ผู้ที่จะลงสมัครจะต้องระมัดระวังอย่ำงยิ่ง และต้องตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองให้ดี หำกตรวจสอบแล้ว
พบว่ำมีผู้ที่ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมแล้วลงสมัครรับเลือกตั ง กกต.จะด ำเนินคดีอำญำ ไม่สำมำรถละเว้นได้ 

ด้ำนนำยฐิติเชฏฐ์ ให้สัมภำษณ์เรื่องกำรจ ำกัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั ง ว่ำ กรณีผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั งให้ยึด
เกณฑ์กำรเลือกตั งครั งล่ำสุด โดยไม่เกี่ยวกับกำรไม่ไปใช้สิทธิในกำรเลือกตั งครั งก่อนหน้ำหรือไม่ ในพ.ร.บ.กำรเลือกตั ง
ท้องถิ่นผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2545 ถ้ำไม่ไปใช้สิทธิเลือกผู้บริหำรหรือสมำชิกสภำท้องถิ่น กฎหมำยฉบับนี ถือว่ำเป็นกำร
ยกเว้นโทษให้ แต่ไม่รวมถึงกำรไปใช้สิทธิเลือกตั งส.ส. เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562 หำกไม่ไปใช้สิทธิในกำรเลือกตั ง
ดังกล่ำว ไม่สำมำรถที่จะมำสมัครรับเลือกตั งท้องถิ่นครั งนี ได้ 

นำยฐิติเชฏฐ์ กล่ำวย  ำถึงกำรตรวจสอบคุณสมบัติก่อนลงสมัครเลือกตั งท้องถิ่นว่ำ ถ้ำมำสมัครแล้วไม่มีคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ำมแล้วจะมำถอนใบสมัครไม่ได้ เพรำะควำมผิดเกิดขึ นแล้ว หำกมำสมัครแล้ว กกต.ต้องด ำเนินคดี
ทุกรำย ไม่ยกเว้นผู้หนึ่งผู้ใด ดังนั น อย่ำรีบเร่งมำสมัคร ขอให้ตรวจสอบให้ดีเสียก่อน 

“คำดว่ำผู้สมัครรับเลือกตั งครั งนี จะมีปัญหำเรื่องกำรขำดคุณสมบัติจ ำนวนมำก ซึ่งเป็นปัญหำที่กกต. วิตกกังวล 
เพรำะศำลอำจตัดสิทธิรับสมัครถึง 20 ปี และยังมีโทษปรับเป็นเงินจ ำนวนมำก แต่ตรวจสอบให้ดีแล้วมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้ำม กำรสมัครก็จะปลอดภัยและไม่มีคดีแน่นอน ยืนยันว่ำกกต.จะท ำหน้ำที่โดยถูกต้องตำมกฎหมำย และ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้สมัครทุกรำย” นำยฐิติเชฏฐ์ กล่ำว.-ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-573550 
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29 ตุลำคม 2563 4:42 pm 

ให้ท าสื่อชวนคนเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 

ส านักงานกกต. 29 ต.ค.-กกต.ประชุมผอ.กกต.ประจ าจังหวัด เตรียมพร้อมเลือกตั้งนายกอบจ. พร้อมให้จัดท าสื่ออัต
ลักษณ์ประจ าท้องถิ่นรณรงค์ประชาชนออกมาเลือกตั้ง คาดผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 75 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ กรรมกำรกำรเลือกตั ง(กกต.) พร้อมด้วยพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ 
เลขำธิกำรกกต. นำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำรกกต. และผู้บริหำรส ำนักงำนฯ ร่วมประชุมผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดและกรุงเทพมหำนครผ่ำนระบบทำงไกล (GIN Conference) โดยมีพ.ต.อ.จรุง
วิทย์ เป็นประธำนกำรประชุมเพ่ือมอบนโยบำยกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด(อบจ.) เพ่ือเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ตำมกิจกรรมสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้ำง
นวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั ง (Kick Off) ในวันที่ 20 ธันวำคม 2563 ภำยใต้โครงกำรพัฒนำช่องทำงกำรมีส่วนร่วม
ทำงกำรเมืองอย่ำงสร้ำงสรรค์ ซึ่งส ำนักงำนฯ จัดท ำ “สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด” เพ่ือประชำสัมพันธ์
เผยแพร่สื่ออัตลักษณ์ให้เข้ำถึงผู้มีสิทธิเลือกตั งและประชำชนได้ตรงตำมอัตลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด เสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเลือกตั งในระดับท้องถิ่น และกระตุ้นเตือนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งตระหนักถึงกำรออกไปใช้
สิทธิเลือกตั ง ผ่ำนทำงภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ ในพื นที่จังหวัด หรือช่องทำงอ่ืน ๆ ที่เหมำะส 

นำยฐิติเชฏฐ์ กล่ำวเน้นย  ำให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั ง
เป็นสมำชิกและนำยกอบจ.ที่จะลงสมัครระหว่ำงวันที่ 2 -6 พฤศจิกำยนนี ตรวจสอบว่ำตัวเองมีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
มำตรำ 49 และไม่มีลักษณะต้องห้ำม 26 ประกำร ตำมมำตรำ 49 ของพ.ร.บ.เลือกตั งท้องถิ่น โดยเฉพำะผู้สมัครที่อยู่
ระหว่ำงกำรถูกระงับสิทธิชั่วครำว กำรต้องห้ำมด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั งในวันเลือกตั ง
ทั่วไป 24 มีนำคม 2562 แล้วไม่ได้แจ้งเหตุ จะถูกจ ำกัดสิทธิไม่สำมำรถลงสมัครได้ 

“กกต.เป็นห่วงว่ำหำกไปยื่นใบสมัครและตรวจพบในภำยหลัง จะถือว่ำเป็นผู้ที่รู้อยู่แล้วว่ำไม่มีสิทธิสมัคร แต่ยัง
ลงสมัคร ซึ่งมีควำมผิดตำมมำตรำ 120 และกกต.ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ด ำเนินคดีอำญำได้ โดยจะมีโทษจ ำคุก 1-
10 ปี ปรับ 20,000 – 200,000 บำท และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั ง 20 ปี” นำยฐิติเชษฐ์ กล่ำว 

นำยฐิติเชษฐ์ กล่ำวว่ำกำรเลือกตั งในครั งนี  แม้กกต.ไม่ได้เป็นผู้จัดโดยตรง แต่มีหน้ำที่ควบคุมให้กำรเลือกตั ง 
สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรมตำมกฎหมำย จึงอยำกให้ทุกฝ่ำยช่วยกันตรวจสอบ สอดส่อง ไม่ให้กำรทุจริตเกิดขึ น โดยกกต.
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จะระดมภำคีเครือข่ำยทั งหมดในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้ประชำชนมำใช้สิทธิให้มำก ลดบัตรเสีย และได้กำร
เลือกตั งที่มีคุณภำพอย่ำงแท้จริง ทั งนี  จำกที่เรำไม่ได้เลือกตั งมำเป็นเวลำนำน คิดว่ำประชำชนจะตื่นตัวออกมำใช้สิทธิไม่
ต่ ำกว่ำร้อยละ 75 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กำรแถลงข่ำวครั งนี  กกต.และผู้บริหำรส ำนักงำนให้รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเลือกตั งท้องถิ่น
เท่ำนั น โดยไม่ขอให้รำยละเอียดในประเด็นกำรเมืองอ่ืน ๆ 

ทำงด้ำนนำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกกต. เป็นประธำนจับสลำกแต่งตั งผู้ตรวจกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัด 
ส ำหรับปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเลือกตั งสมำชิกและนำยกอบจ. ซึ่งกำรจับสลำกดังกล่ำว เป็นไปตำมระเบียบกกต.ที่น ำรำยชื่อ
ผู้ตรวจกำรเลือกตั งในแต่ละเขต มำจับสลำก เพ่ือแต่งตั งให้ปฏิบัติหน้ำที่จังหวัดละ 5 – 8 คน ใน 76 จังหวัด ขึ นอยู่กับ
จ ำนวนเขตเลือกตั งในจังหวัดนั น ๆ โดยใน 1 จังหวัดจะมีผู้ตรวจฯ ที่เป็นคนในพื นที่ 2 คน ส่วนที่เหลือจะเป็นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ข้ำมจังหวัด ซึ่งใช้บัญชีผู้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจกำรเลือกตั งที่สมัครตั งแต่กำรเลือกตั งส.ส.และส.ว. และเมื่อจะ
เลือกตั งระดับใด จะต้องจับสลำกใหม่ เพ่ือให้ได้ผู้ตรวจกำรมำปฏิบัติหน้ำที่ในแต่ละครำวไป.-ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-573490 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-573490
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วันท่ี 29 ตุลำคม 2563 - 16:27 น. 

กกต.แจง กม. ไม่ห้ามพรรคส่งผู้สมัคร ลต. ท้องถิ่น แต่ห้ามคนมีต าแหน่งการเมือง -ขรก.
การเมือง 
 

 
 

 
กกต.แจง กฎหมายไม่ห้ามพรรคส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ห้ามคนที่มีต าแหน่งทางการเมือง-ขรก.การเมือง ด้าน
สนง.จ่อเสนอแนวทางเข้าที่ประชุมจันทร์นี้ เตือนผู้สมัครเช็กคุณสมบัติ -ลักษณะต้องห้ามให้ดีก่อนลงสมัคร หากพบ
ปัญหาพร้อมเอาผิดทุกรายไม่ยกเว้น 

เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง(กกต.) นำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำรกกต. ชี แจง
ถึงกรณีข้อสงสัยเรื่องพรรคกำรเมืองส่งผู้สมัครลงเลือกตั งท้องถิ่นได้หรือไม่ และมีโทษหรือไม่นั นว่ำ เรื่องดังกล่ำวเป็น
ประเด็นที่ก ำลังเป็นที่น่ำสนใจ น่ำจะมำจำกมำตรำ 34 ของพ.ร.บ.สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ซึ่งได้ก ำหนดไว้ว่ำ ห้ำมข้ำรำชกำรกำรเมือง หรือ ส.ส. ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ กลั่นแกล้งผู้สมัครหรือกระท ำกำรใด 
ๆ อันเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้สมัคร โดยกำรส่งผู้สมัครไม่ได้ห้ำม ก็ส่งได้ แต่กำรหำเสียงต้องอยู่ภำยใต้มำตรำ 34 ซึ่งในเรื่อง
นี พรรคกำรเมืองสอบถำมมำซึ่งกกต.ก็จะได้ตอบและเป็นแนวปฏิบัติเป็นกำรทั่วไป ทั งผู้สมัคร ข้ำรำชกำรกำรเมือง ส.ส. 
รวมทั ง ผู้อ ำนวยกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัด เพ่ือให้ปฏิบัติไปในแนวทำงเดียวกัน ส่วนในกรณีเป็นคณะหรือเป็นกลุ่ม
สำมำรถส่งผู้สมัครได้หรือไม่นั น เรื่องส่งผู้สมัครกฎหมำยไม่ได้ห้ำม แต่เวลำหำเสียงต้องเป็นไปตำมกฎหมำย และระเบียบ 
กกต.ว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำม ส่วนกำรที่คณะหรือพรรคกำรเมืองมีควำมเกี่ยวโยงกันจะพิสูจน์ได้
อย่ำงไรว่ำท ำเพ่ือพรรคหรือไม่นั น ก็ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นรำยกรณีไป 

เมื่อถำมว่ำ หำกพรรคกำรเมืองท ำผิดมำตรำ 34 จะมีโทษอย่ำงไร นำยแสวงกล่ำวว่ำ มำตรำ 34 ไม่เกี่ยวกับ
พรรคกำรเมือง เป็นเฉพำะต ำแหน่ง เป็นตัวบุคคล หำกคนที่มีต ำแหน่งอยู่ในพรรคกำรเมืองก็จะผิดเฉพำะตัวบุคคล ซึ่ง
จริง ๆ แล้วมำตรำ 34 ไม่มีโทษ ไม่มีบทก ำหนดโทษ แต่ผู้อ ำนวยกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัด หรือ กกต. สำมำรถสั่งระงับ
ยับยั งได้ ซึ่งน ำมำเป็นเหตุให้กำรเลือกตั งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้ แต่โทษทำงอำญำไม่ได้ก ำหนดไว้ ส่วนกรณีพรรค
กำรเมืองที่บำงคนเป็นรัฐมนตรี หรือเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ควรจะแยกแยะบทบำทอย่ำงไร หรือกรณีคนในพรรค

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/16-%E0%B8%A0%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A223%E0%B8%9E%E0%B8%A2123321.jpg
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กำรเมืองที่มีต ำแหน่งรัฐมนตรีไปสนับสนุน หรือไปช่วยหำเสียงจะมีผลต่อตัวรัฐมนตรีหรือตัวผู้สมัครนั น กำรประชุมกกต.
ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกำยน ทำงส ำนักงำน กกต. จะเสนอให้ กกต.พิจำรณำ ขอให้รอควำมชัดเจนอีกครั งหนึ่ง 

ด้ำน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรกกต. ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีกำรร่วมงำนบุญตำมประเพณีของผู้ที่เตรียมลง
สมัครรับเลือกตั งท้องถิ่นจะสำมำรถท ำได้มำกน้อยแค่ไหนนั น ว่ำ ส ำหรับลักษณะต้องห้ำม ระเบียบกำรหำเสียง ไม่
แตกต่ำงจำก ส.ส. ดังนั นขอให้ระมัดระวังเนื่องจำกช่วงเวลำนี  เป็นช่วงเวลำเดียวที่ไม่ให้มีกำรน ำจำรีตประเพณีมำเป็น
เครื่องมือใช้ในกำรหำเสียงเลือกตั ง ส่วนกรณีนำยสุรพล เกียรติไชยำกร ที่มีกำรน ำเงินใส่ซองท ำบุญช่วงเลือกตั ง ซึ่งศำล
ยกค ำร้อง จะท ำให้ผู้สมัครมองว่ำสมำรถท ำได้โดยไม่เป็นควำมผิดหรือไม่ หำกมีกำรยื่นค ำร้องเข้ำมำ ทำงกกต.ก็ต้อง
ด ำเนินกำรวินิจฉัย ไม่อำจชี ได้ เนื่องจำกต้องขึ นอยู่กับข้อเท็จจริง อย่ำงไรก็ตำมในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกำยน ซึ่งจะมีกำร
เปิดรับสมัครนำยกและสมำชิก อบจ.นั น สิ่งที่เป็นกังวลที่สุดคือเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้ที่จะลงสมัคร
รับเลือกตั ง เนื่องจำกมีอัตรำโทษที่ค่อนข้ำงสูง ซึ่งผู้สมัครต้องรับทรำบว่ำตัวเองมีคุณสมบัติที่จะลงสมัครรับเลื อกตั ง
หรือไม่ อย่ำงกรณีถือครองหุ้นสื่อซึ่งศำลรัฐธรรมนูญก็ได้มีบรรทัดฐำนออกมำแล้ว และสิ่งที่น่ำกลัวที่สุดคือผู้สมัครไม่รู้
ตัวเองว่ำถูกไล่ออกหรือปลดออกจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ซึ่งในเรื่องของคุณสมบัติ กกต.จะต้องมีกำรตรวจสอบอย่ำง
ละเอียด ดังนั น ผู้ที่จะลงสมัครจะต้องระมัดระวังอย่ำงยิ่ง และต้องตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองให้ดี หำกตรวจสอบแล้ว
พบว่ำมีผู้ที่ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมลงสมัครรับเลือกตั ง กกต.ก็จะมีกำรด ำเนินคดีอำญำ ไม่สำมำรถละเว้น
ได้ 

ด้ำนนำยนำยฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ กรรมกำรกกต. ให้สัมภำษณ์ถึงกำรจ ำกัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั ง กรณีผู้ไม่ไปใช้
สิทธิเลือกตั งให้ยึดเกณฑ์กำรเลือกตั งครั งล่ำสุด โดยไม่เกี่ยวกับกำรไม่ไปใช้สิทธิในกำรเลือกตั งครั งก่อนหน้ำหรือไม่นั น ใน 
พ.ร.บ.กำรเลือกตั งท้องถิ่นผู้บริกำรท้องถิ่น พ.ศ.2545 ถ้ำไม่ไปใช้สิทธิเลือกผู้บริหำรหรือสมำชิกสภำท้องถิ่น กฎหมำย
ฉบับนี ถือว่ำเป็นกำรยกเว้นโทษให้ แต่ไม่รวมถึงกำรไปใช้สิทธิเลือกตั ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562 หำกไม่ไปใช้สิทธิ
ในกำรเลือกตั งดังกล่ำว ก็ไม่สำมำรถที่จะมำสมัครรับเลือกตั งท้องถิ่นครั งนี ได้ ขอเน้นย  ำถึงกำรตรวจสอบคุณสมบัติก่อน
ลงสมัครเลือกตั งท้องถิ่นว่ำ ถ้ำเกิดมำสมัครแล้วไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมแล้วจะมำถอนใบสมัครก็ไม่ได้ 
เพรำะควำมผิดเกิดขึ นแล้ว หำกมำสมัครแล้ว กกต.ก็จะต้องด ำเนินคดีทุกรำย ไม่มียกเว้นผู้หนึ่งผู้ใด ดังนั น อย่ำเพิ่งรีบเร่ง
มำสมัคร ขอให้ตรวจสอบให้ดีเสียก่อน คำดว่ำผู้สมัครรับเลือกตั งครั งนี จะมีปัญหำเรื่องกำรขำดคุณสมบัติมำกมำย ซึ่งเป็น
ปัญหำที่ กกต.วิตกกังวล เพรำะศำลอำจตัดสิทธิรับสมัครถึง 20 ปี และยังมีโทษปรับเป็นเงินจ ำนวนมำก 

“ตรวจสอบให้ดีแล้วมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม กำรสมัครในครั งนี ก็จะปลอดภัยและไม่มีคดีแน่นอน 
และยืนยันว่ำ กกต.จะท ำหน้ำที่โดยถูกต้องตำมกฎหมำย และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้สมัครทุกรำย” 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2418186 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2418186
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วันพฤหัสบดี ท่ี 29 ตุลำคม พ.ศ. 2563, 17.10 น. 

'อบจ.'เช็คด่วน! กกต.กางกติกาเลือกตั้ง พลาดนิดเดียวโทษหนักเว้นวรรค 20 ปี 

 

 
 

กกต.แจงกฎหมายไม่ได้ห้ามพรรคส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ห้ามคนที่มีต าแหน่งทางการเมือง -ขรก.
การเมือง เตรียมถกหาความชัดเจนจันทร์นี้ เตือนผู้สมัครเช็คคุณสมบัติ -ลักษณะต้องห้ามให้ดี ยันหากมีปัญหา
คุณสมบัติ กกต.เอาผิดทุกรายไม่ยกเว้น“ฐิติเชฏฐ์ “เผยกกต.กังวล เพราะคาดผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้จะมีปัญหา
ขาดคุณสมบัติมากมาย ซึ่งโทษเว้นวรรค 20 ปี 

วันที่ 29 ต.ค.63 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง (กกต.) นำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำร กกต. ชี แจงถึง
กรณีข้อสงสัยเรื่องพรรคกำรเมืองส่งผู้สมัครลงเลือกตั งท้องถิ่นได้หรือไม่ และมีโทษหรือไม่นั น ว่ำ เรื่องดังกล่ำวเป็น
ประเด็นที่ก ำลังเป็นที่น่ำสนใจ น่ำจะมำจำกมำตรำ 34 ของพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ก ำหนดไว้ว่ำห้ำมข้ำรำชกำรกำรเมือง หรือ ส.ส.ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ กลั่นแกล้งผู้สมัคร
หรือกระท ำกำรใดๆอันเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้สมัคร 

ทั งนี  กำรส่งผู้สมัครไม่ได้ห้ำม ส่งได้ แต่กำรหำเสียงต้องอยู่ภำยใต้มำตรำ 34 ซึ่งในเรื่องนี พรรคกำรเมืองสอบถำมมำ 
และกกต.ก็จะได้ตอบเป็นแนวปฏิบัติเป็นกำรทั่วไป ทั งผู้สมัคร ข้ำรำชกำรกำรเมือง ส.ส. รวมทั งผู้อ ำนวยกำรเลือกตั ง
ประจ ำจังหวัด เพ่ือให้ปฏิบัติไปในแนวทำงเดียวกัน ส่วนในกรณีเป็นคณะหรือเป็นกลุ่มสำมำรถส่งผู้สมัครได้หรือไม่นั น 
เรื่องส่งผู้สมัครกฎหมำยไม่ได้ห้ำม แต่เวลำหำเสียงต้องเป็นไปตำมกฎหมำย และระเบียบ กกต.ว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและ
ลักษณะต้องห้ำม ส่วนกำรที่คณะหรือพรรคกำรเมืองมีควำมเกี่ยวโยงกันจะพิสูจน์ได้อย่ำงไรว่ำท ำเพ่ือพรรคหรือไม่นั น ก็
ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นรำยกรณีไป 

เมื่อถำมอีกว่ำ หำกพรรคกำรเมืองท ำผิดมำตรำ 34 จะมีโทษอย่ำงไร นำยแสวงกล่ำวว่ำ มำตรำ 34 ไม่เกี่ยวกับ
พรรคกำรเมือง เป็นเฉพำะต ำแหน่ง เป็นตัวบุคคล หำกคนที่มีต ำแหน่งอยู่ในพรรคกำรเมืองก็จะผิดเฉพำะตัวบุคคล ซึ่ง
จริงๆแล้วมำตรำ 34 ไม่มีบทก ำหนดโทษ แต่ผู้อ ำนวยกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัด หรือ กกต. สำมำรถสั่งระงับยับยั งได้ ซึ่ง
น ำมำเป็นเหตุให้กำรเลือกตั งไม่สุจริตและเท่ียงธรรมได้ แต่โทษทำงอำญำไม่ได้ก ำหนดไว้ 

ส่วนกรณีพรรคกำรเมืองที่บำงคนเป็นรัฐมนตรี หรือ เป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองควรจะแยกแยะบทบำทอย่ำงไร หรือ
กรณีคนในพรรคกำรเมืองที่มีต ำแหน่งรัฐมนตรีไปสนับสนุนหรือไปช่วยหำเสียงจะมีผลต่อตัวรัฐมนตรีหรือตัวผู้สมัครนั น 
วันจันทร์นี (2พ.ย.)ส ำนักงำน กกต. จะเสนอให้ กกต.พิจำรณำ ขอให้รอควำมชัดเจนอีกครั งหนึ่ง 
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ด้ำน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรกกต. ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีกำรร่วมงำนบุญตำมประเพณีของผู้ที่เตรียมลง
สมัครรับเลือกตั งท้องถิ่นจะสำมำรถท ำได้มำกน้อยแค่ไหนนั นว่ำ ส ำหรับคุณสมบัติผู้จะลงสมัครรับเลือกตั ง ระเบียบกำร
หำเสียงไม่แตกต่ำงจำกกำรเลือกตั ง ส.ส. ดังนั นขอให้ระมัดระวัง เนื่องจำกช่วงเวลำนี เป็นช่วงเวลำเดียวที่ไม่ให้มีกำรเอำ
จำรีตประเพณีมำเป็นเครื่องมือใช้ในกำรหำเสียงเลือกตั ง 

ส่วนกรณีนำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ที่มีกำรน ำเงินใส่ซองท ำบุญ
ช่วงเลือกตั ง ซึ่งศำลยกค ำร้อง จะท ำให้ผู้สมัครมองว่ำสำมำรถท ำได้โดยไม่เป็นควำมผิดหรือไม่ หำกมีกำรยื่นค ำร้องเข้ำมำ 
ทำงกกต.ก็ต้องด ำเนินกำรวินิจฉัย เนื่องจำกต้องขึ นอยู่กับข้อเท็จจริง 

อย่ำงไรก็ตำมในวันจันทร์ที่ 2 พ.ย.ซึ่งจะมีกำรเปิดรับสมัครนำยกและสมำชิก อบจ.นั น สิ่งที่เป็นกังวลที่สุดคือเรื่อง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั ง เนื่องจำกมีอัตรำโทษที่ค่อนข้ำงสูง ซึ่งผู้สมัครต้องรับทรำบ
ว่ำตัวเองมีคุณสมบัติที่จะลงสมัครรับเลือกตั งหรือไม่ อย่ำงกรณีถือครองหุ้นสื่อซึ่งศำลรัฐธรรมนูญก็ได้มีบรรทัดฐำนออก
มำแล้ว รวมทั งเจ้ำหน้ำอ่ืนของรัฐก็ต้องไม่เป็นด้วย และสิ่งที่น่ำกลัวที่สุดคือผู้สมัครไม่รู้ตัวเองว่ำถูกไล่ออกหรือปลดออก
จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ซึ่งในเรื่องของคุณสมบัติ กกต.จะต้องมีกำรตรวจสอบอย่ำงละเอียด โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติ ดังนั นผู้ที่จะลงสมัครจะต้องระมัดระวังอย่ำงยิ่ง และต้องตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองให้ดี ทั งนี หำกตรวจสอบ
แล้วพบว่ำมีผู้ที่ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมแล้วลงสมัครรับเลือกตั ง กกต.ก็จะมีกำรด ำเนินคดีอำญำ ไม่สำมำรถ
ละเว้นได้ 

นอกจำกนั น นำยฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ กกต. ยังได้ให้สัมภำษณ์ถึงกำรจ ำกัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั งกรณีผู้ไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั งให้ยึดเกณฑ์กำรเลือกตั งครั งล่ำสุด โดยไม่เกี่ยวกับกำรไม่ไปใช้สิทธิในกำรเลือกตั งครั งก่อนหน้ำหรือไม่นั น   ใน 
พ.ร.บ.กำรเลือกตั งท้องถิ่นผู้บริกำรท้องถิ่น พ.ศ.2545 ถ้ำไม่ไปใช้สิทธิเลือกผู้บริหำรหรือสมำชิกสภำท้องถิ่น กฎหมำย
ฉบับนี ถือว่ำเป็นกำรยกเว้นโทษให้ แต่ไม่รวมถึงกำรไปใช้สิทธิเลือกตั ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 หำกไม่ไปใช้สิทธิใน
กำรเลือกตั งดังกล่ำว ก็ไม่สำมำรถท่ีจะมำสมัครรับเลือกตั งท้องถิ่นครั งนี ได้ 

นำยฐิติเชฏฐ์ ยังได้เน้นย  ำถึงกำรตรวจสอบคุณสมบัติก่อนลงสมัครเลือกตั งท้องถิ่นว่ำ ถ้ำเกิดมำสมัครแล้วไม่มี
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมแล้วจะมำถอนใบสมัครก็ไม่ได้ เพรำะควำมผิดเกิดขึ นแล้ว หำกมำสมัครแล้ว กกต.ก็
จะต้องด ำเนินคดีทุกรำย ไม่มียกเว้นผู้หนึ่งผู้ใด ดังนั นอย่ำเพ่ิงรีบเร่งมำสมัคร ขอให้ตรวจสอบให้ดีเสียก่อน ทั งนี  คำดว่ำ
ผู้สมัครรับเลือกตั งครั งนี จะมีปัญหำเรื่องกำรขำดคุณสมบัติมำกมำย ซึ่งเป็นปัญหำที่ กกต.วิตกกังวล เพรำะศำลอำจตัด
สิทธิรับสมัครถึง 20 ปี และยังมีโทษปรับเป็นเงินจ ำนวนมำก แต่ตรวจสอบให้ดีแล้วมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม 
กำรสมัครในครั งนี ก็จะปลอดภัยและไม่มีคดีแน่นอน และยืนยันว่ำ กกต.จะท ำหน้ำที่โดยถูกต้องตำมกฎหมำย และ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้สมัครทุกรำย 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/528454 
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29 ตุลำคม 2563 

'กกต.' เตอืนผู้สมัคร นายก อบจ.-สจ.เช็คคุณสมบัตติ้องห้าม 'ถือหุ้นสื่อ' 
 
  
 
 
 
 
 
กกต.จัดกิจกรรม Kick Off เลือกตั้งท้องถิ่น หวังคนมาใช้สิทธิ์ 75% เตือนผู้สมัคร นายก อบจ.ตรวจสอบคุณสมบัติ
ต้องห้าม "ถือหุ้นสื่อ" 

ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง(กกต.) จัดกิจกรรม Kick Off ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
(อบจ.)9) โดย นำยฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ กรรมกำรกำรเลือกตั ง ได้เตือนผู้สมัคร อบจ.ต้องตรวจสอบคุณสมบัติและ
คุณลักษณะต้องห้ำม ตำมมำตรำ 49-50 ของตัวเองให้ดีหำกพบฝ่ำฝืนมีควำมผิด มีโทษจ ำคุกตั งแต่ 1 – 10 ปี ปรับตั ง
แต่ 20,000 ถึง 200,000 บำท แล้วให้ศำลเพิกถอนสิทธิกำรเลือกตั ง 20 ปีพร้อมย  ำทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะร่วมกัน
ตรวจสอบกำรทุจริตกำรเลือกตั งอย่ำงเข้มงวด และหวังว่ำจะมีผู้มีสิทธิเลือกตั ง ออกมำใช้สิทธิ รำว 75% 

นอกจำกนี  นำยฐิติเชฏฐ์ ยังได้ให้สัมภำษณ์ถึงกำรจ ำกัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั งกรณีผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั งให้ยึด
เกณฑ์กำรเลือกตั งครั งล่ำสุด โดยไม่เกี่ยวกับกำรไม่ไปใช้สิทธิในกำรเลือกตั งครั งก่อนหน้ำหรือไม่นั น  โดยใน พ.ร.บ.กำร
เลือกตั งท้องถิ่นผู้บริกำรท้องถิ่นพ.ศ.2545 ถ้ำไม่ไปใช้สิทธิเลือกผู้บริหำรหรือสมำชิกสภำท้องถิ่น กฎหมำยฉบับนี ถือว่ำ
เป็นกำรยกเว้นโทษให้ แต่ไม่รวมถึงกำรไปใช้สิทธิเลือกตั ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 หำกไม่ไปใช้สิทธิในกำรเลือกตั ง
ดังกล่ำว ก็ไม่สำมำรถท่ีจะมำสมัครรับเลือกตั งท้องถิ่นครั งนี ได้ 

นำยฐิติเชฏฐ์ ยังได้เน้นย  ำถึงกำรตรวจสอบคุณสมบัติก่อนลงสมัครเลือกตั งท้องถิ่นว่ำ ถ้ำเกิดมำสมัครแล้วไม่มี
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมแล้วจะมำถอนใบสมัครก็ไม่ได้ เพรำะควำมผิดเกิดขึ นแล้ว หำกมำสมัครแล้ว กกต.ก็
จะต้องด ำเนินคดีทุกรำย ไม่มียกเว้นผู้หนึ่งผู้ใด ดังนั นอย่ำเพ่ิงรีบเร่งมำสมัคร ขอให้ตรวจสอบให้ดีเสียก่อน ทั งนี  คำดว่ำ
ผู้สมัครรับเลือกตั งครั งนี จะมีปัญหำเรื่องกำรขำดคุณสมบัติมำกมำย ซึ่งเป็นปัญหำที่ กกต.วิตกกังวล เพรำะศำลอำจตัด
สิทธิรับสมัครถึง 20 ปี และยังมีโทษปรับเป็นเงินจ ำนวนมำกยืนยันว่ำ กกต.จะท ำหน้ำที่โดยถูกต้องตำมกฎหมำย และ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้สมัครทุกรำย 
 

ขณะที่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง ยืนยันว่ำข้ำรำชกำรกำรเมืองหรือผู้มี
ต ำแหน่งทำงกำรเมือง ห้ำมเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับกำรหำเสียงโดยเด็ดขำดตำมมำตรำ 34 ของกฎหมำยเลือกตั งท้องถิ่น โดย
พรรคกำรเมืองสำมำรถส่งผู้สมัครรับเลือกตั งได้แต่ห้ำมหำเสียงส่วนกลุ่มหรือคณะ  ในข้อกฎหมำยไม่ได้ห้ำมส่ง
ผู้สมัคร ส่วนบุคคลในกลุ่มหรือคณะจะช่วยพรรคกำรเมืองหำเสียงก็สำมำรถท ำได้แต่ต้องแจ้งกรรมกำรกำรเลือกตั งว่ำ
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เป็นผู้ช่วยหำเสียง จึงเป็นกังวลเรื่องของคุณลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัครโดยเฉพำะกำรถือหุ้นในบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับ
สื่อมวลชน ซึ่งมีตัวอย่ำงให้เห็นไปแล้ว 

"ดังนั นจึงต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ดีว่ำครบถ้วนตำมกฏหมำยหรือไม่ เช่นเดียวกับกำรบริจำคเงินใส่
ซองงำนบุญก็ควรระวังเช่นกัน เพรำะหำกมีค ำร้องมำในกรณีดังกล่ำวทำงกรรมกำรกำรเลือกตั งก็จะต้องมีกำรวินิจฉัย
ตำมข้อเท็จจริงต่อไป"พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำว 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังให้สัมภำษณ์ถึงกรณีกำรร่วมงำนบุญตำมประเพณีของผู้ที่เตรียมลงสมัครรับเลือกตั งท้องถิ่น
จะสำมำรถท ำได้มำกน้อยแค่ไหนนั นว่ำ ส ำหรับคุณสมบัติผู้จะลงสมัครรับเลือกตั ง ระเบียบกำรหำเสียงไม่แตกต่ำงจำก
กำรเลือกตั ง ส.ส. ดังนั นขอให้ระมัดระวังเนื่องจำกช่วงเวลำนี เป็นช่วงเวลำเดียวที่ไม่ให้มีกำรเอำจำรีตประเพณีมำเป็น
เครื่องมือใช้ในกำรหำเสียงเลือกตั ง ส่วนกรณีนำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือ
ไทย ที่มีกำรน ำเงินใส่ซองท ำบุญช่วงเลือกตั ง ซึ่งศำลยกค ำร้อง จะท ำให้ผู้สมัครมองว่ำสำมำรถท ำได้โดยไม่เป็นควำมผิด
หรือไม ่หำกมีกำรยื่นค ำร้องเข้ำมำ ทำงกกต.ก็ต้องด ำเนินกำรวินิจฉัย เนื่องจำกต้องขึ นอยู่กับข้อเท็จจริง 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวด้วยว่ำ ในวันจันทร์ที่ 2 พ.ย.จะมีกำรเปิดรับสมัครนำยกและสมำชิก อบจ. สิ่งที่เป็นกังวล
ที่สุดคือเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั ง ดังนั นผู้ที่จะลงสมัครจะต้องระมัดระวังอย่ำง
ยิ่ง และต้องตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองให้ดี ทั งนี  หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำมีผู้ที่ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำม
แล้วลงสมัครรับเลือกตั ง กกต.ก็จะมีกำรด ำเนินคดีอำญำไม่สำมำรถละเว้นได้ 

ด้ำนนำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำร กกต. ชี แจงถึงกรณีข้อสงสัยเรื่องพรรคกำรเมืองส่งผู้สมัครลงเลือกตั ง
ท้องถิ่นได้หรือไม่ และมีโทษหรือไม่นั น ว่ำ เรื่องดังกล่ำวเป็นประเด็นที่ก ำลังเป็นที่น่ำสนใจ น่ำจะมำจำกมำตรำ 34 ของ
พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  พ.ศ.2562 ซึ่งได้ก ำหนดไว้ว่ำห้ำมข้ำรำชกำร
กำรเมือง หรือ ส.ส.ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ กลั่นแกล้งผู้สมัครหรือกระท ำกำรใดๆ อันเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้สมัคร 

ทั งนี  กำรส่งผู้สมัครไม่ได้ห้ำมสำมำรถส่งได้ แต่กำรหำเสียงต้องอยู่ภำยใต้มำตรำ 34 ซึ่งในเรื่องนี พรรคกำรเมือง
สอบถำมมำ และกกต.จะได้ตอบเป็นแนวปฏิบัติเป็นกำรทั่วไป ทั งผู้สมัคร ข้ำรำชกำรกำรเมือง ส.ส. รวมทั งผู้อ ำนวยกำร
เลือกตั งประจ ำจังหวัด เพ่ือให้ปฏิบัติไปในแนวทำงเดียวกัน 

ส่วนในกรณีเป็นคณะหรือเป็นกลุ่มสำมำรถส่งผู้สมัครได้หรือไม่นั น เรื่องส่งผู้สมัครกฎหมำยไม่ได้ห้ำม แต่เวลำ
หำเสียงต้องเป็นไปตำมกฎหมำย และระเบียบ กกต.ว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำม ส่วนกำรที่คณะหรือพรรค
กำรเมืองมีควำมเกี่ยวโยงกันจะพิสูจน์ได้อย่ำงไรว่ำท ำเพ่ือพรรคหรือไม่นั น ก็ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นรำยกรณีไป 

เมื่อถำมอีกว่ำ หำกพรรคกำรเมืองท ำผิดมำตรำ 34 จะมีโทษอย่ำงไร นำยแสวง กล่ำวว่ำ มำตรำ 34 ไม่เก่ียวกับ
พรรคกำรเมือง เป็นเฉพำะต ำแหน่ง เป็นตัวบุคคล หำกคนที่มีต ำแหน่งอยู่ในพรรคกำรเมืองก็จะผิดเฉพำะตัวบุคคล ซึ่ง
จริงๆ แล้วมำตรำ 34 ไม่มีบทก ำหนดโทษ แต่ผู้อ ำนวยกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัด หรือ กกต.สำมำรถสั่งระงับยับยั งได้ ซึ่ง
น ำมำเป็นเหตุให้กำรเลือกตั งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้ แต่โทษทำงอำญำไม่ได้ก ำหนดไว้ 

"ส่วนกรณีพรรคกำรเมืองที่บำงคนเป็นรัฐมนตรี  หรือ เป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองควรจะแยกแยะบทบำท
อย่ำงไร หรือกรณีคนในพรรคกำรเมืองที่มีต ำแหน่งรัฐมนตรีไปสนับสนุนหรือไปช่วยหำเสียงจะมีผลต่อตัวรัฐมนตรีหรือตัว
ผู้สมัครนั น ในวันจันทร์นี (2พ.ย.) ส ำนักงำน กกต. จะเสนอให้ กกต.พิจำรณำ ขอให้รอควำมชัดเจนอีกครั งหนึ่ง"นำย
แสวง กล่ำว 
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ขณะเดียวกัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง ได้จัดท ำ "สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด" เพ่ือ
ประชำสัมพันธ์เผยแพร่สื่ออัตลักษณ์ให้เข้ำถึงผู้มีสิทธิเลือกตั งและประชำชนได้ตรงตำมอัตลักษณ์ท้องถิ่น  ของแต่ละ
จังหวัด เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเลือกตั งในระดับท้องถิ่น และกระตุ้นเตือน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั งตระหนัก
ถึงกำรออกไปใช้สิทธิเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/905172 
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29 ตุลำคม 2020 - 16:12 

กกต.หวังคนมาใช้สิทธิ์ลต.ท้องถิ่น 75% 
กกต. หวังคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น 75% แนะผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติให้ดีก่อน ห่วงเข้าข่ายคุณลักษณะ
ต้องห้ามของผู้สมัคร 
 

 
 

นำยพิเชฐ นุชนำถ กรรมกำรกำรเลือกตั ง เตือน ผู้สมัคร ส.อบจ. ต้องตรวจสอบคุณสมบัติและ คุณลักษณะ
ต้องห้ำม ตำมมำตรำ 49-50 ของตัวเองให้ดี หำกพบฝ่ำฝืน มีควำมผิด มีโทษจ ำคุกตั งแต่ 1 – 10 ปี ปรับตั งแต่ 20,000 
ถึง 200,000 บำท แล้วให้ศำลเพิกถอนสิทธิ์กำรเลือกตั ง 20 ปีพร้อมย  ำ ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันตรวจสอบกำร
ทุจริตกำรเลือกตั งอย่ำงเข้มงวด และหวังว่ำจะมีผู้มีสิทธิเลือกตั ง ออกมำใช้สิทธิ์รำว 75% 

ด้ำน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรกกต. ยืนยันว่ำ ข้ำรำชกำรกำรเมืองหรือผู้มีต ำแหน่งทำงกำรเมือง ห้ำม
เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับกำรหำเสียงโดยเด็ดขำด ตำมมำตรำ 34 ของกฎหมำยเลือกตั งท้องถิ่น โดยพรรคกำรเมืองสำมำรถส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั งได้ แต่ห้ำมหำเสียงส่วนกลุ่มหรือคณะ ในข้อกฎหมำยไม่ได้ห้ำมส่งผู้สมัคร ส่วนบุคคลในกลุ่มหรือคณะ
จะช่วยพรรคกำรเมืองหำเสียงก็สำมำรถท ำได้ แต่ต้องแจ้งกรรมกำรกำรเลือกตั งว่ำ เป็นผู้ช่วยหำเสียงพร้อมยอมรับว่ำ 
เป็นกังวลเรื่องของคุณลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัคร โดยเฉพำะกำรถือหุ้นในบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน ซึ่งมี
ตัวอย่ำงให้เห็นไปแล้ว 

ดังนั น จึงต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ดีว่ำครบถ้วนตำมกฏหมำยหรือไม่เช่นเดียวกับกำรบริจำคเงินใส่
ซองงำนบุญก็ควรระวังเช่นกัน เพรำะหำกมีค ำร้องมำในกรณีดังกล่ำวทำงกรรมกำรกำรเลือกตั งก็จะต้องมีกำรวินิจฉัย
ตำมข้อเท็จจริงต่อไป 

 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_807938/ 
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พฤหัสบดีที่ 29 ตุลำคม 2563 เวลำ 16.44 น. 

แจงกฎหมายไม่ได้ห้ามพรรคส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น 
รองเลขากกต.แจงกฎหมายไม่ได้ห้ามพรรคส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ห้ามคนที่มีต าแหน่งทางการเมือง -ขรก.
การเมือง เตรียมชง กกต.ถกวางแนวทางชัดเจนจันทร์นี้ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง (กกต.) นำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำร กกต. ชี แจงถึง
กรณีข้อสงสัยเรื่องพรรคกำรเมืองส่งผู้สมัครลงเลือกตั งท้องถิ่นได้หรือไม่ และมีโทษหรือไม่นั นว่ำ เรื่องดังกล่ำวเป็น
ประเด็นที่ก ำลังเป็นที่น่ำสนใจ น่ำจะมำจำกมำตรำ 34 ของพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ก ำหนดไว้ว่ำ ห้ำมข้ำรำชกำรกำรเมือง หรือ ส.ส. ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ กลั่นแกล้ง
ผู้สมัครหรือกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้สมัคร โดยกำรส่งผู้สมัครไม่ได้ห้ำม ก็ส่งได้ แต่กำรหำเสียงต้องอยู่
ภำยใต้มำตรำ 34 ซึ่งในเรื่องนี พรรคกำรเมืองสอบถำมมำซึ่งกกต.ก็จะได้ตอบและเป็นแนวปฏิบัติเป็นกำรทั่วไป ทั ง
ผู้สมัคร ข้ำรำชกำรกำรเมือกง ส.ส. รวมทั ง ผู้อ ำนวยกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัด เพ่ือให้ปฏิบัติไปในแนวทำงเดียวกัน ส่วน
ในกรณีเป็นคณะหรือเป็นกลุ่มสำมำรถส่งผู้สมัครได้หรือไม่นั น เรื่องส่งผู้สมัครกฎหมำยไม่ได้ห้ำม แต่เวลำหำเสียงต้อง
เป็นไปตำมกฎหมำย และระเบียบ กกต.ว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำม ส่วนกำรที่คณะหรือพรรคกำรเมืองมี
ควำมเกี่ยวโยงกันจะพิสูจน์ได้อย่ำงไรว่ำท ำเพ่ือพรรคหรือไม่นั น ก็ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นรำยกรณีไป 

เมื่อถำมอีกว่ำหำกพรรคกำรเมืองท ำผิดมำตรำ 34 จะมีโทษอย่ำงไร นำยแสวง กล่ำวว่ำ มำตรำ 34 ไม่เกี่ยวกับ
พรรคกำรเมือง เป็นเฉพำะต ำแหน่ง เป็นตัวบุคคล หำกคนที่มีต ำแหน่งอยู่ในพรรคกำรเมืองก็จะผิดเฉพำะตัวบุคคล ซึ่ง
จริง ๆ แล้วมำตรำ 34 ไม่มีโทษ ไม่มีบทก ำหนดโทษ แต่ผู้อ ำนวยกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัด หรือ กกต.สำมำรถสั่งระงับ
ยับยั งได้ ซึ่งน ำมำเป็นเหตุให้กำรเลือกตั งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้ แต่โทษทำงอำญำไม่ได้ก ำหนดไว้ ส่วนกรณีพรรค
กำรเมืองที่บำงคนเป็นรัฐมนตรี หรือเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ควรจะแยกแยะบทบำทอย่ำงไร หรือกรณีคนในพรรค
กำรเมืองที่มีต ำแหน่งรัฐมนตรีไปสนับสนุนหรือไปช่วยหำเสียงจะมีผลต่อตัวรัฐมนตรีหรือตัวผู้สมัครนั น วันจันทร์นี 
ส ำนักงำน กกต.จะเสนอให้ กกต.พิจำรณำ ขอให้รอควำมชัดเจนอีกครั งหนึ่ง. 

 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/803937 
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29 ต.ค. 2563 17:05    

กกต.ปัดห้ามพรรคส่งเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ห้ามใช้ต าแหน่งการเมือง-ขรก.เป็นคุณเป็นโทษ 
 

 
 
รองเลขาฯ กกต. ชี้แจง กฎหมายไม่ได้ห้ามพรรคส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ห้ามคนที่มีต าแหน่งทางการเมือง-
ขรก.การเมือง ใช้ต าแหน่งเป็นคุณเป็นโทษ เตรียมถกวางแนวทางชัดเจนจันทร์นี้ 

วันนี  (29 ต.ค.) นำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำร กกต. ชี แจงถึงกรณีข้อสงสัยพรรคกำรเมือง หรือกลุ่มกำรเมือง 
ส่งผู้สมัครลงเลือกตั งท้องถิ่นได้หรือไม่ และมีโทษหรือไม่ว่ำ ตำมกฎหมำยไม่ได้ห้ำมพรรคกำรเมือง หรือกลุ่มกำรเมืองใน
กำรที่จะส่งสมัคร สำมำรถส่งได้ แต่มำตรำ 34 พ.ร.บ.เลือกตั งท้องถิ่น ก ำหนด ห้ำมข้ำรำชกำรกำรเมือง หรือ ส.ส. ใช้
ต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ กลั่นแกล้งผู้สมัครหรือกระท ำกำรใดๆ อันเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ซึ่งพรรคกำรเมืองก็มีกำร
สอบถำมในประเด็นนี มำ ซึ่งในวันจันทร์ที่ 2 พ.ย.นี  กกต.จะมีกำรพิจำรณำเพ่ือตอบและให้เป็นแนวปฏิบัติเป็นกำรทั่วไป
กับทั งผู้สมัคร ข้ำรำชกำรกำรเมือง ส.ส. รวมทั ง ผู้อ ำนวยกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดซึ่งกฎหมำยให้อ ำนำจเป็นผู้สั่งระงับ
ยับยั งกรณีเกิดกำรกระท ำดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมกำรหำเสียงของผู้สมัครต้องเป็นไปตำมกฎหมำย และระเบียบ กกต.ว่ำ
ด้วยวิธีกำรหำเสียงและลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั งท้องถิ่น 

“มำตรำ 34 ไม่เกี่ยวกับพรรคกำรเมือง แต่ก ำหนดถึงตัวบุคคลที่มีต ำแหน่งต่ำงๆ รวมถึงถ้ำท ำผิดมำตรำนี 
กฎหมำยก็ไมได้ก ำหนดโทษอำญำไว้ แต่จะไปมีผลท ำให้อำจเป็นเหตุให้กำรเลือกตั งไม่สุจริต เที่ยงธรรมได้ ซึ่งเรื่องควำม
ชัดเจนต่ำงๆ ในกำรประชุม กกต.วันจันทร์ที่ 2 พ.ย. ส ำนักงำนก็จะเสนอให้กกต.พิจำรณำ ขอให้รอควำมชัดเจนอีกครั ง
หนึ่ง” 

ด้ำน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. กล่ำวถึงกำรร่วมงำนบุญตำมประเพณีของผู้ที่จะลงสมัคร อบจ.
ในขณะนี  ว่ำ ทั งเรื่องคุณสมบัติของผู้จะลงสมัคร หรือวิธีกำรหำเสียงกำรเลือกตั งท้องถิ่นไม่ได้แตกต่ำงจำกกำรหำเสียง
เลือกตั ง ส.ส. จึงขอให้ระมัดระวัง เนื่องจำกช่วงเวลำนี  เป็นช่วงเวลำเดียวที่ไม่ให้มีกำรเอำจำรีตประเพณีมำเป็นเครื่องมือ
ใช้ในกำรหำเสียงเลือกตั ง ส่วนที่ก่อนหน้ำนี  ศำลฎีกำยกค ำร้องกรณี นำยสุรพล เกียรติไชยำกร อดีตผู้สมัคร ส.ส.
เชียงใหม่ น ำเงินใส่ซองท ำบุญช่วงเลือกตั ง จะท ำให้ผู้สมัครเลือกตั งท้องถิ่นมองว่ำสำมำรถท ำได้โดยไม่เป็นควำมผิด
หรือไม่ ก็เห็นว่ำ หำกมีกำรยื่นค ำร้องเข้ำมำ ทำง กกต.ก็ต้องด ำเนินกำรวินิจฉัย เนื่องจำกต้องขึ นอยู่กับข้อเท็จจริง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

อย่ำงไรก็ตำม ในวันจันทร์ที่ 2 พ.ย.ซึ่งจะมีกำรเปิดรับสมัครนำยกและสมำชิก อบจ.ก็ยังมีควำมกังวลในเรื่อง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั ง เนื่องจำกมีอัตรำโทษท่ีค่อนข้ำงสูง ผู้สมัครต้องรับทรำบว่ำ
ตัวเองมีคุณสมบัติที่จะลงสมัครรับเลือกตั งหรือไม่ อย่ำงกรณีถือครองหุ้นสื่อซึ่งศำลรัฐธรรมนูญก็ได้มีบรรทัดฐำนออก
มำแล้ว รวมทั งเจ้ำหน้ำอ่ืนของรัฐก็ต้องไม่เป็นด้วยและที่น่ำกลัวที่สุดคือคือผู้สมัครไม่รู้ตัวเองถูกไล่ออกหรือปลดออกจำก
หน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งในเรื่องของคุณสมบัติ กกต.จะต้องมีกำรตรวจสอบอย่ำงละเอียด โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติ ดังนั น ผู้ที่จะลงสมัครจะต้องระมัดระวังอย่ำงยิ่ง และต้องตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองให้ดี หำกตรวจสอบแล้ว
พบว่ำมีผู้ที่ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมแล้วลงสมัครรับเลือกตั ง กกต.ก็จะมีกำรด ำเนินคดีอำญำ ไม่สำมำรถละ
เว้นได้ 
 

อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000112339 
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วันท่ี 30 ตุลำคม 2563 - 07:45 น. 

กกต.เคลียร์ปม ม.34 เลือกตั้ง อปท. หลังพรรคการเมืองผวาส่งคนชิง 
 

 

 
กกต.เคลียร์ปม ม.34 เลือกตั้งอปท. หลังพรรคการเมืองผวาส่งคนชิง 

ปัญหำมำตรำ 34 พ.ร.บ.สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 ก ำหนดห้ำมข้ำรำชกำรกำรเมือง 
ส.ส. หรือส.ว. ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ กลั่นแกล้งผู้สมัครสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้ องถิ่น หรือกระท ำกำร
ใดๆ อันเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ซึ่งบรรดำพรรคกำรเมืองเห็นว่ำ ยังไม่มีควำมชัดเจนว่ำสิ่งใดปฏิบัติได้หรือปฏิบัติไม่ได้ 
และสุ่มเสี่ยงจะเกิดกำรกระท ำที่เป็นควำมผิดได้ ท ำให้บำงพรรคกำรเมือง เช่น พรรคพลังประชำรัฐประกำศไม่ส่งผู้สมัคร
ชิงนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น(อบจ.) ที่จะเปิดรับสมัค ระหว่ำงวันที่ 2-6 พฤศจิกำยนนี  

ล่ำสุด มีกำรชี แจงจำกนำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำร คณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง(กกต.) เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 
ในประเด็นที่ก ำลังเป็นที่น่ำสนใจมำตรำ 34 หำกส่งผู้สมัครกฎหมำยไม่ได้ห้ำม พรรคกำรเมืองสำมำรถส่งได้ แต่กำรหำ
เสียงต้องอยู่ภำยใต้มำตรำ 34 ในเรื่องนี หำกพรรคกำรเมืองสอบถำมมำ กกต.ก็จะได้ตอบและเป็นแนวปฏิบัติเป็นกำร
ทั่วไป ส่วนในกรณีเป็นคณะหรือเป็นกลุ่มสำมำรถส่งผู้สมัครได้หรือไม่นั น กฎหมำยไม่ได้ห้ำมเช่นกัน 
นำยแสวงกล่ำวว่ำ มำตรำ 34 ไม่เกี่ยวกับตัวพรรคกำรเมือง เป็นกำรควบคุมเฉพำะต ำแหน่งเป็นตัวบุคคล หำกคนที่มี
ต ำแหน่งอยู่ในพรรคกำรเมืองไปช่วยผู้สมัครในลักษณะให้คุณให้โทษก็จะผิดเฉพำะตัวบุคคล ซึ่งจริงๆแล้วมำตรำ 34 ไม่มี
โทษ ไม่มีบทก ำหนดโทษ แต่ผู้อ ำนวยกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัด หรือ กกต. สำมำรถสั่งระงับยับยั งได้ และน ำมำเป็นเหตุ
ให้กำรเลือกตั งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้ ส่วนกรณีพรรคกำรเมืองที่บำงคนเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ไป
สนับสนุนหรือไปช่วยหำเสียงจะมีผลต่อตัวรัฐมนตรีหรือตัวผู้สมัครนั น อย่ำงไรก็ตำม ในกำรประชุม กกต.วันที่ 2 
พฤศจิกำยน ส ำนักงำน กกต.จะเสนอให้ กกต.พิจำรณำเพื่อควำมชัดเจนในเรื่องนี อีกครั ง 

 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2419099 
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29 ตุลำคม 2563 09:43 น.    

กกต.เตือนว่าที่ผู้สมัครทั้งนายกฯและ ส.อบจ.ต้องแจ้ง! ระบุชัดใช้สื่อทางโซเชี่ยลมีบัญชี
ค่าใช้จ่ายอย่าละเมิดกฎหมาย 
 

 
 

วันที่29 ตุลำคม.2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยเกรียงไกร พำนดอกไม้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ประชุมชี แจง ข้อกฎหมำยระเบียบเกี่ยวกับกำรเลือกตั งท้องถิ่นแก่ผู้สนใจสมัครรับ
เลือกตั งนำยก-สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทั งนี  ผู้ที่สนใจจะสมัครสำมำรถรวมตัวเป็นกลุ่มเพ่ือนัด
หมำยขอรับฟังข้อกฎหมำยระเบียบฯได้ ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 053-112347-8 (ต่อ 1 งำนอ ำนวยกำร) หรือโทร
สอบถำมข้อกฎหมำยกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง(ส่วนกลำง)ได้ทำงสำยด่วน 1444 ในวันและเวลำรำชกำร 

กรณีดังกล่ำวผู้สื่อข่ำวได้เข้ำสอบถำมกับทำงเจ้ำหน้ำที่ของกกต.เกี่ยวกรณีว่ำที่ผู้สมัครนำยกอบจ.และส.อบจ.ว่ำ 
กำรใช้สื่อประชำสัมพันธ์ทำงโลกออนไลน์หรือโซเชี่ยลมีเดียนั นกฏเกณฑ์ของกำรแจ้งกับทำงกกต.นั นมีรำยละเอียดและ
ข้อบังคับแบบไหนที่ชัดเจน ซึ่งขณะนี มีว่ำที่ผู้สมัครจ ำนวนไม่น้อยหวั่นเกรงว่ำกำรโพสในเฟซบุ๊กและไลน์นั น จะมี
ขอบเขตกำรโพสได้มำกน้อยเพียงใดและมีค่ำใช้จ่ำยอะไรเกิดขึ นบ้ำงซึ่งวิธีปฏิบัติมีควำมสับสนพอสมควรหวั่นจะท ำผิด
กฏหมำยเลือกตั งท้องถิ่น 

กรณีดังกล่ำวมีควำมชัดเจนแล้วว่ำ ว่ำที่ผู้สมัครฯลฯ ในเบื องต้นจะต้องยื่นแบบฟอร์มกับทำงกกต.เสียก่อน และ
สำมำรถยื่นได้ในเวลำรำชกำรนับตั งแต่มีกำรประกำศจำกกต.ให้จัดกำรเลือกตั ง(26ต.ค.2563)หลังจำกยื่นแบบฟอร์มเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วก็สำมำรถโพสได้ด้วยวิธีกำรและรำยละเอียดที่ไม่ผิดกฏหมำยเลือกตั งตำมที่ทำงกกต.ระบุไว้ใน
รำยละเอียดของกำรยื่นแบบฟอร์ม เรื่องดังกล่ำวจะชัดเจนยิ่งขึ นเก่ียวกับควำมสับสนของว่ำที่ผู้สมัครฯที่มีกำรโพสในหน้ำ
เฟซบุ๊กว่ำมีกำรหยุดกำรโพสไปชั่วครำวนั น ถือว่ำว่ำที่ผู้สมัครฯท ำถูกต้อง และเม่ือมีกำรแจ้งแล้วและกกต.รับทรำบแล้วก็
สำมำรถโพสต์ได้แต่ต้องค ำนวนเป็นค่ำใช้จ่ำย หลังจำกท่ีมีกำรเปิดรับสมัครกันไปแล้ว 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201029/b266a70636c9082af482ef8e949944fe2551f1e40c80b62071e4ea8b3de939af.jpg?itok=pk2LpowF
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คุณสมบัติของผู้สมัครผ่ำนกำรพิสูจน์แล้วว่ำเป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน หลังจำกนั นกกต.จะมีกำรนัด
หมำยวันที่จะชี แจงกับผู้สมัครทั งหมดอีกครั งลงในรำยละเอียดเพ่ือให้ทุกคนได้เข้ำใจและไม่ท ำผิดกฎหมำยเลือกตั ง
ท้องถิ่น ซึ่งระเบียบใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยเลือกตั งท้องถิ่นจะมีมำใหม่หลำยข้อระเบียบกฎหมำยเพ่ือให้กำร
เลือกตั งเกิดควำมบริสุทธิ์โปร่งใสและเที่ยงธรรม โดยกกต.จะเปิดรับสมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดในวันที่2-6
พ.ย.2563 และวันใช้สิทธิ์เลือกตั งในวันที่20ธ.ค.2563ที่จะถึงนี . 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/193259 
 
  

https://siamrath.co.th/n/193259
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ว่าที่ผู้สมัคร นายก และสมาชิกสภา อบจ.นครปฐม 
 เข้ารับฟังค าชี้แจงจาก กกต.นครปฐม 

 
ผอ.กกต.นครปฐม ให้ความรู้ผู้สนใจสมัครเป็น นายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. เพื่อไม่ให้ท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
ก่อนเปิดรับสมัครวันที่ 2-6 พฤศจิกายนนี้ 

นำงสำวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดนครปฐม จัด
ประชุมชี แจงให้ควำมรู้กับผู้ที่สนใจสมัครเป็น นำยก อบจ. และสมำชิกสภำ อบจ. เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลือกตั ง ที่
ก ำหนดให้มีขึ นในวันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคม 2563 โดยมีผู้สนใจเข้ำรับฟังจ ำนวนมำก และในวันที่ 2-6 พฤศจิกำยนนี  
ตั งแต่เวลำ 08.30 - 16.30 น. กกต.จังหวัดนครปฐมจะเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั ง นำยก อบจ. และสมำชิกสภำ 
อบจ. ที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม 

กำรให้ควำมรู้ในครั งนี  ได้แนะน ำเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักฐำนต่ำงๆ ที่ต้องใช้ในกำรรับสมัคร ขั นตอนกำรรับ
สมัคร กำรให้หมำยเลข กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั ง ข้อควรปฏิบัติส ำหรับผู้สมัครรับเลือกตั ง ฯลฯ และ
ในวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 กกต.จังหวัดนครปฐม ได้เชิญผู้แทนจำก กกต.ส่วนกลำง มำให้ควำมรู้กับผู้สมัคร ในเรื่อง 
ข้อควรรู้ส ำหรับผู้สมัครรับเลือกตั ง 

ส ำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั ง ต้องมีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด ผู้สมัครรับเลือกตั งเป็นสมำชิก
สภำ อบจ.ต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 25 ปี นับถึงวันเลือกตั ง ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั งเป็น นำยก อบจ.ต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 35 
ปี นับถึงวันเลือกตั ง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสมัครรับเลือกตั ง เป็นเวลำติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั ง ต้องไม่อยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั งเป็นกำรชั่วครำว หรือ
ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั ง ฯลฯ ซึ่งสำมำรถศึกษำข้อมูลได้จำกพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 และพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2562 หรือดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.ect.go.th แอพพลิเคชั่น Smart vote หรือสอบถำมสำยด่วน 1444 

ทั งนี  กำรสมัครรับเลือกตั งโดยรู้ว่ำตนเองขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำมในกำรสมัคร มีโทษตำมมำตรำ 
120 ที่บัญญัติว่ำ ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั งโดยรู้อยู่แล้วว่ำตนเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำมในกำรสมัครรับ
เลือกตั ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั งแต่ 20,000 บำท ถึง200,000 บำท และให้ศำลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั งของผู้นั นมีก ำหนด 20 ปี 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/193300 
 

http://www.ect.go.th/
https://siamrath.co.th/n/193300
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201029/eaf0d26d47653aaa2479fa950f67a00f37eef279dff9f20c61ce3db3546032e4.jpg?itok=Agc2fKWL
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อบจ.ตรังตั้งศูนย์ประสานงานฯ เตรียมพร้อมจัดการเลอืกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ. เน้นย้ า
บริสุทธิ์ โปร่งใส ยุตธิรรม 
 
 
 

 
 

วันที่29ตุลำคม 2563 ที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรัง อ.เมือง จ.ตรัง นำงสุภมำส ศรมณี ปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดตรัง ปฏิบัติหน้ำที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรัง ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ ำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดตรัง กล่ำวว่ำ จำกที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งก ำหนดให้มีกำรเลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด และ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด โดยวันที่ 2-6 พฤศจิกำยน 2563 เป็นวันสมัครรับเลือกตั ง วันที่ 13 
พฤศจิกำยน 2563 ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้สมัคร วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2563 ประกำศก ำหนดหน่วยเลือกตั ง/ที่เลือกตั ง 
และประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั ง และวันที่ 20 ธันวำคม 2563 เป็นวันเลือกตั งนั น 

นำงศุภมำส กล่ำวว่ำ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรังและ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรัง โดยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรังได้จัดตั งศูนย์ประสำนงำนกำรเลือกตั งสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรังและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรัง มีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรัง ประกอบด้วย นำยไพบูลย์ โอมำก ประธำนกรรมกำร พลต ำรวจตรี สันทัด วินสน นำย
วิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญำ นำยสุรชัย คงบำงยำง นำยทองขำล กัณหำจันทร์ เป็นกรรมกำร และนำงสุภมำส ศรมณี เป็น
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรั ง เพ่ือจัดกำรเลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดตรังและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรังภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประกำศ
ก ำหนดณ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนำมกีฬำเทศบำลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) ถนนตรัง-สิเกำ อ ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั งฯ สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ศูนย์ประสำนงำนกำรเลือกตั งฯ ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 0–7521– 8262 ต่อ 123 

"ตนเน้นย  ำให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมอุตสำหะและละเอียดถี่ถ้วน โดยยึดหลักระเบียบกฎหมำย
โดยเคร่งครัดและวำงตัวเป็นกลำง เพ่ือให้กำรจัดกำรเลือกตั งเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บริสุทธิ์ โปร่งใส และเท่ียงธรรม"
นำงศุภมำส กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/193263 

https://siamrath.co.th/n/193263
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อบจ.บุรีรัมย์ พร้อมสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.-นายก อบจ.บุรีรัมย์ 2-6 พ.ย.นี ้

 
อบจ.บุรีรัมย์ พร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิก อบจ. และนายก อบจ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย.นี้ จัดการเลือกตั้ง 
20 ธ.ค.นี้ ด้าน ผอ.กต.ประจ า อบจ.บุรีรัมย์ ก าชับข้าราชการวางตัวเป็นกลาง ขณะบรรดาผู้สมัคร ยังไม่มีการ
เปิดตัว คาดเป็นหน้าเดิม และแข่งเดือด 

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.63 นำยเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัดองค์กำรบริกำรส่วนจังหวัด(อบจ.)บุรีรัมย์ ในฐำนะ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ ำ อบจ.บุรีรัมย์ กล่ำวว่ำ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีกำรเลือกตั งสมำชกสภำ
ท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งได้มีประกำศก ำหนดให้มีกำร
เลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2563 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งว่ำด้วยกำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยควำมเห็นชอบของผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดบุรีรัมย์ จึงประกำศให้มีกำรเลือกตั ง
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 

ทำงคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำ อบจ.บุรีรัมย์ จึงได้เตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรสมัครรับเลือกตั งสมำชิก
สภำ อบจ.บุรีรัมย์ และนำยก อบจ.บุรีรัมย์ ในระหว่ำงวันที่ 2-6 พ.ย.2563 เวลำ 08.30-16.30 น. ณ ส ำนักงำน อบจ.
บุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และจัดให้มีกำรเลือกตั งขึ นในวันที่ 20 ธ.ค.2563 

ทั งนี  อบจ.บุรีรัมย์ แบ่งเขตกำรเลือกตั งสมำชิกสภำ อบจ.บุรีรัมย์ ออกเป็น 42 เขต ใน 23 อ ำเภอ มีสมำชิกสภำ 
อบจ.บุรีรัมย์ จ ำนวน 42 คน และแบ่งเขตเลือกตั งนำยก อบจ.บุรีรัมย์ ออกเป็น 1 เขต มีนำยก อบจ.บุรีรัมย์ จ ำนวน 1 
คน ซึ่งจะได้เร่งประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ทรำบเกี่ยวกับกำรเลือกตั งดังกล่ำวต่อไป 

นำยเศรษฐพร กล่ำวต่อว่ำ มั่นใจว่ำ จะควบคุมดูแลกำรเลือกตั งให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ 
และยุติธรรมมำกที่สุด พร้อมก ำชับให้ข้ำรำชกำรวำงตัวเป็นกลำงในกำรเลือกตั ง เพ่ือให้ประชำชนที่มีสิทธิเลือกตั งไปใช้
สิทธิด้วยควำมอิสระ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201029/c57928ab3fb1fc22629d21fb5b6a3e20d5d3d05875e03799be880ec8a42476c6.jpg?itok=i27jou0p
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ผู้สื่อข่ำวรำยงำนด้วยว่ำ ขณะนี ยังไม่มีกำรเปิดตัวบรรดำว่ำที่ผู้สมัครสมำชิกสภำ อบจ.บุรีรัมย์ ทั ง 42 เขต แต่
คำดว่ำจะเป็นผู้สมัครคนเดิมส่วนใหญ่ ลงป้องกันแชมป์อีกครั ง ส่วนนำยก อบจ. บุรีรัมย์ ก็ยังไม่มีกำรเปิดตัวเช่นกัน 
อย่ำงไรก็ดี คำดว่ำกำรเลือกตั งสมำชิกสภำ อบจ.บุรีรัมย์ และนำยก อบจ.บุรีรัมย์ จะมีกำรแข่งขันค่อนข้ำงรุนแรง เพรำะ
มีกำรแบ่งขั วกำรเมืองอย่ำงชัดเจน 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/193302 
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ตรังคัดเลือกผู้แทนปลดัเทศบาลระดับจังหวัด 
 

 
 

ตรัง ประชุมคัดเลือกผู้แทนปลัดเทศบาลเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด เพื่อท าหน้าที่คัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล
ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 

นำยไพบูลย์ โอมำก รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่ำ เมื่อเร็วๆนี  จังหวัดตรัง ได้จัดให้มีกำรประชุม
คัดเลือกผู้แทนปลัดเทศบำลเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด เพ่ือท ำหน้ำที่คัดเลือกกรรมกำรผู้แทนเทศบำลในคณะกรรมกำร
กลำงพนักงำนเทศบำล (ก.ท.) ณ ห้องมรกต ศำลำกลำงจังหวัดตรัง ทั งนี คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล (ก.ท.) มี
อ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรคัดเลือกผู้แทนพนักงำนเทศบำลและผู้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรำ 5 
วรรคสำม ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมเบื องต้น 
นำยไพบูลย์ เปิดเผยต่อไปว่ำ ส ำหรับพนักงำนเทศบำล อัตรำต ำแหน่งและมำตรฐำนของต ำแหน่ง อัตรำเงินเดือนและ
วิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรคัดเลือก กำรบรรจุและแต่งตั งกำรย้ำย กำร
โอน กำรรับโอน กำรเลื่อนระดับ และกำรเลื่อนขั นเงินเดือน วินัยและกำรรักษำวินัย และกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรให้
ออกจำกรำชกำร สิทธิกำรอุทธรณ์ กำรพิจำรณำอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร วิธีกำรบริหำร 
และกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล และกิจกำรอันเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลในเทศบำล 

 “นอกจำกนี  ยังให้ข้อคิดเห็นหรือให้ค ำปรึกษำในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล ก ำกับ
ดูแล แนะน ำและชี แจง ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้แก่พนักงำนเทศบำล ตลอดจนปฏิบัติกำรอ่ืนตำมที่พระรำชบัญญัตินี 
หรือกฎหมำยอื่นบัญญัติให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำพนักงำน
เทศบำลให้เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนของเทศบำลเป็นส่วนรวม” นำยไพบูลย์ กล่ำว 
 

อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/193318 

 

https://siamrath.co.th/n/193318
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พังงาพร้อมรับสมัคร นายกอบจ.และ สจ.ทั้ง 24 เขต ให้ศึกษาคุณสมบัติก่อนการสมัคร 
 

 
 

ทำงเจ้ำหน้ำที่ อบจ.พังงำ ตั งศูนย์ประสำนกำรเลือกตั ง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพังงำ บริเวณห้องประชุม
สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพังงำ ภำยในที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพังงำ เขตเทศบำลเมืองพังงำ พร้อมกัน
จัดเตรียมสถำนที่รับสมัครเลือกตั ง นำยกอบจ.พังงำ และ สจ.พังงำ ทั ง 24 เขต ไว้ส ำหรับเพ่ือเป็นสถำนที่รับสมัคร ที่จะ
เกิดขึ นในวันที่ 2 - 6 พฤศจิกำยน 2563 นี  โดยทำง ผอ.กำรเลือกตั ง อบจ.พังงำ ได้ก ำหนดกำรรับสมัครไว้ในจุดเดียว
บริเวณศำลำเขำช้ำง เขตเทศบำลเมืองพังงำ อ.เมือง จ.พังงำ ซึ่งพบว่ำมีกำรตื่นตัวของว่ำที่ผู้สมัครหลำยรำย โดยดูได้จำก
ว่ำที่ผู้สมัครหลำยรำยได้แจ้งควำมจ ำนงค์พร้อมขอรับแบบฟอร์มในกำรสมัครทั งในส่วนของ นำยกอบจ. และ สจ.เขต แต่
ละพื นที่จ ำนวนหลำยรำยแล้ว โดยว่ำที่ผู้สมัครให้เหตุผลว่ำต้องกำรกรอกรำยละเอียดในใบสมัครก่อน เพ่ือในวันรับสมัคร
ได้ยื่นเอกสำรได้ถูกต้องและไม่เสียเวลำในกำรเตรียมตัว ขณะทำง นำยสัมภำษณ์ เชำวลิต ผอ.กกต.จังหวัดพังงำ ได้แจ้ง
คุณสมบัติและข้อห้ำมของผู้สมัครทั งต ำแหน่ง นำยกอบจ.พังงำ และ สจ.ควรศึกษำก่อนลงสมัครเนื่องจำกมีกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมคุณสมบัติหลำยประกำร ซึ่งลักษณะคล้ำยคลึงกับคุณสมบัติผู้ลงสมัครเลือกตั ง สส.เขต 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/193391 
 
  

https://siamrath.co.th/n/193391
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29 ต.ค. 2563 

กกต.เลย พร้อมแล้ว เลือกตั้งนายก อบจ.-สมาชิสภา 
 

 
 
กกต.เลย เชิญชวนชำวไทเลยรักษำแชมป์ใช้สิทธิ์มำกสุดในภำคอีสำนกับกำรเลือกตั ง อบจ. พร้อมใช้มำตรกำรสวม
หน้ำกำกอนำมัยมำเลือกตั ง ตรวจเข้มวัดไข้ ป้องกันโควิด-19 

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดเลย อ.เมืองเลย จ. เลย นำยโสภณ 
สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย เป็นประธำนกำรประชุมพิจำรณำเขตเลือกตั งและค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั ง อบจ.
เลย  

โดย นำยกวี ไพศำลศรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งจังหวัดเลย (กกต.จังหวัดเลย) เปิดเผย
ควำมคืบหน้ำกำรจัดกำรเลือกตั งนำยกองค์กำรบริหำรส่งจังหวัด และสมำชิกสภำ ทั ง 30 เขต ว่ำ ขณะนี มีควำมพร้อม
แล้ว โดยก่อนหน้ำนี  ไม่มีกำรประกำศเรื่องของเขตเลือกตั งและค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั ง นอกจำกนี  ได้มีกำรสรรหำ 
เจ้ำหน้ำที่กำรเลือกตั งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกต.ท้องถิ่น) ที่มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรกำรเลือกตั งเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยมีนำยโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลยเป็นประธำนฯและมีนำยด ำรง ทองศรี ปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย เป็นผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยหลังจำกนี  กกต.ท้องถิ่น เตรียมออกประกำศเรื่องวันเลือกตั ง ส่วนวันรับสมัครได้วำงแผนไว้ว่ำจะเปิดรับ
สมัครในวันที่ 2-6 พฤศจิกำยน 2563 แต่ต้องรอประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรอีกครั งจำก กกต.ท้องถิ่น ส่วนสถำนที่คำดว่ำ
ใช้ที่ศำลำประชำคม อ ำเภอเมืองเลย โดยจะมีกำรซักซ้อมรับสมัครเสมือนจริง เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกมำกท่ีสุด ทั งนี  ใน
วันรับสมัคร หำกมำก่อนเวลำ 08.30 น. ให้จับสลำกล ำดับ แม้ว่ำจะได้ล ำดับแล้ว แต่เอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วน จะต้อง
กลับมำจับสลำกใหม่ทั งหมด ส่วนค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร นำยกอบจ. ค่ำสมัคร 3 หมื่นบำท ส่วนสมำชิก 2 พันบำท และ
จะไม่มีกำรคืนเงินทุกกรณี และหลังมำสมัครแล้ว กรรมกำรจะตรวจสอบคุณสมบัติสมำชิกภำยใน 7 วัน ถ้ำคุณสมบัติ
ครบถ้วนจะมีกำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรสมัคร หำกใครผู้ลงสมัครไม่เห็นด้วยกับประกำศสำมำรถยื่นค ำร้อง ได้ที่ 
กกต.จังหวัดเลย ก่อนส่งเรื่องต่อ กกต.กลำง แต่หำก ไม่เห็นด้วยกับค ำวินิจฉัยของ กกต.กลำง ก็สำมำรถยื่นค ำร้องต่อ
ศำลอุทธรณ์ภำคได้ 
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ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งจังหวัดเลย กล่ำวอีกว่ำ ส่วนเรื่องกำรหำเสียง สำมำรถหำเสียงได้
หลังจำก กกต.ท้องถิ่น ออกระเบียบกำรหำเสียง ทั งนี ยอมรับว่ำเป็นห่วงเรื่องนี  เรื่องแรกคือกำรติดป้ำยหำเสียง ท ำใน
ลักษณะเดียวกับเลือกตั งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือ ส.ส. นอกจำกนี  ต้องเป็นไปตำมระเบียบที่ กกต.ท้องถิ่น ก ำหนด
เท่ำนั น อำทิ จ ำนวนป้ำย สถำนที่ติดตั ง โดยผู้สมัครจะต้องแจ้ง กกต.ท้องถิ่น ว่ำจะด ำเนินกำรหำเสียงในลักษณะใดบ้ำง 
อำทิ กำรจัดเวทีหำเสียง กำรลงสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 

ส่วนผู้ช่วยหำเสียงนั น ไม่จ ำกัดจ ำนวนคน แต่ต้องแจ้งรำยชื่อ และต้องไม่เกินค่ำใช้จ่ำยในกำรหำเสียงที่มีกำร
ก ำหนดไว้แล้ว ส่วนกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่หน่วยเลือกตั ง ได้อบรมวิทยำกรไปแล้วกว่ำร้อยคน หลังจำกนี  วิทยำกรดังกล่ำว
จะน ำข้อมูลไปอบรมต่อให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยของแต่ละอ ำเภอ อย่ำงไรก็ตำม จังหวัดเลยเป็นอันดับ 1 ที่มีผู้ออกมำ
ใช้สิทธิ์เลือกตั ง ของภำคอีกสำน ดังนั น ขอเชิญชวนให้ทุกคนออกมำใช้สิทธิ์กันให้มำกที่สุด ส่วนมำตรกำรโควิด 19 นั น 
ให้สวมหน้ำกำกอนำมัยมำเลือกตั ง และมี อสม.ตรวจวัดไข้ และบริกำรเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโควิด 19 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378803446 
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29 ต.ค. 2563 

กาฬสินธุ์พร้อมจดัการเลือกตั้งนายกอบจ.-ส.อบจ. 
 

 
 

ศูนย์ประสำนงำนกำรเลือกตั งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำฬสินธุ์ติวเข้มเจ้ำหน้ำที่ พร้อมรับสมัครกำรเลือกตั ง
นำยกและสมำชิกอบจ.กำฬสินธุ์ในวันที่ 2-6 พฤศจิกำยน 2563 

เมื่อเวลำ 13.30 น.วันที่ 29 ตุลำคม 2563 ที่ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน จ.กำฬสินธุ์ นำยจักรี แสงสุริ
ยินทร์ รองปลัดอบจ.กำฬสินธุ์ ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วน จ.กำฬสินธุ์ พร้อมด้วย นำย
สุนันท์ โคตะวินนท์ ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรสภำ อบจ.กำฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งและเจ้ำหน้ำที่
ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วน จ.กำฬสินธุ์ เพื่อซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจและเตรียมควำมพร้อมในกำรรับสมัครนำยกอบจ.และ
สมำชิกอบจ.กำฬสินธุ์ทั ง 30 เขต ในวันที่ 2-6 พฤศจิกำยน 2563 ที่ศูนย์ประสำนงำนกำรเลือกตั งประจ ำอบจ.กำฬสินธุ์ 
ก่อนที่จะเลือกตั งพร้อมกันในวันที่ 20 ธันวำคม 2563 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนกกต.กำฬสินธุ์มำให้ควำมรู้ในเรื่อง
ของขั นตอนและระเบียบกฎหมำยด้วย  

นำยจักรี แสงสุริยินทร์ รองปลัดอบจ.กำฬสินธุ์ ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วน จ.
กำฬสินธุ์ กล่ำวว่ำ ขณะนี ได้มีกำรตั งศูนย์ประสำนงำนกำรเลือกตั งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วน จ.กำฬสินธุ์ เพื่อท ำหน้ำที่
ประสำนงำนในกำรรับสมัครและจัดกำรเลือกตั งให้เป็นที่เรียบร้อย และในวันนี ได้ประชุมคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ 
เพ่ือเตรียมพร้อมซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรรับสมัครกำรรับเลือกตั งนำยกองค์กำรบริหำรส่วน จ.กำฬสินธุ์ และสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วน จ.กำฬสินธุ์ โดยจะมีกำรเปิดรับสมัครพร้อมกันที่ศูนย์ประสำนงำนกำรเลือกตั งประจ ำองค์กำร
บริหำรส่วน จ.กำฬสินธุ์ ตั งแต่เวลำ 08.30 น.- 16.30 น.ระหว่ำงวันที่ 2-6 พฤศจิกำยน 2563  
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คำดว่ำจะมีผู้มำสมัครในวันที่ 2 พฤศจิกำยน ซึ่งเป็นวันแรกจ ำนวนมำก ดังนั นเจ้ำหน้ำที่ทุกคนจะต้องมีควำม
พร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆมำให้ครบตำมที่มีกำรประกำศไว้ และต้องปฏิบัติ
ตำมระเบียบขั นของกำรสมัครอย่ำงเคร่งครัดด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378803453 
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29 ต.ค. 2020  

กกต.เคาะเลือกตั้งท้องถิ่น 20 ธ.ค. อุบลฯ เปิดรับสมัคร สจ.และนายก อบจ. 2-6 พ.ย. 63 

 
อุบลราชธานี-กกต.เคาะเลือกตั้งท้องถิ่น 20 ธ.ค. อุบลฯ เปิดรับสมัคร สจ.และนายก อบจ. 2-6 พ.ย. 2563 

เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2563 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุบลรำชธำนี ได้จัดแถลงข่ำวกำรเตรียมกำรจัดกำร
เลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุบลรำชธำนี หลังคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) มีมติให้มีกำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ณ ห้องประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุบลรำชธำนี ชั น 3 ซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง
(กกต.) ได้มีประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด  โดยมีก ำหนดกำรดังต่อไปนี  1) ระยะเวลำสมัครรับเลือกตั ง ตั งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกำยน 2563 2) วันเลือกตั ง 
วันอำทิตย์ที่ 20 ธันวำคม 2563 

โดยกำรเปิดรับสมัครกำรเลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
นำยสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุบลรำชธำนี เปิดเผยว่ำ องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดอุบลรำชธำนีมีก ำหนดจะเปิดรับสมัครเลือกตั ง ในวันที่ 2-6พฤศจิกำยน 2563 เวลำตั งแต่ 08.30 -16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุบลรำชธำนี (OTOP 
CENTER) จังหวัดอุบลรำชธำนี 

ทั งนี  จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุบลรำชธำนีจะมีกำรเลือกตั งทั งสิ น 42 คนและมีเขต
เลือกตั ง 42 เขต ส่วนจ ำนวนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุบลรำชธำนีจะมีกำรเลือกตั งทั งสิ น 1 คนและมีเขต
เลือกตั ง 1 เขต ซึ่งหลังจำกกำรปิดรับสมัครเลือกตั ง 6 พฤศจิกำยน 2563 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งจะท ำกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร ตั งแต่วันที่ 7-13 พฤศจิกำยน 2563 และจะประกำศบัญชีรำยชื่อผู้สมัครอย่ำงเป็นทำงกำรในวันที่ 13 
พฤศจิกำยน 2563 

อย่ำงไรก็ตำม ผู้ที่มีควำมประสงค์ที่ต้องกำรจะสมัครเลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุบลรำชธำนี สำมำรถติดต่อรับเอกสำรและสอบถำมรำยละเอียดหลักฐำนกำรรับสมัคร
เลือกตั งได้ ณ ศูนย์ประสำนงำนกำรเลือกตั ง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุบลรำชธำนี (ชั น2) โทร 045-250333,081-
9772556 หรือ www.ubon.go.th 
อ้ำงอิง : https://www.77kaoded.com/news/suchai/2026403 
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30 ตุลำคม 2563 09:06 น.    

กกต.แม่ฮ่องสอน พร้อมเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 
กกต.แม่ฮ่องสอน พร้อมเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบจ.หน่วยเลือกตั้งห่างไกลไม่ห่วงกังวลเนื่องเป็นห้วงฤดูหนาว 
ซึ่งสามารถใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ รวมถึงเรือ ใช้ขนหีบบัตรในพื้นที่ห่างไกลได้สะดวก ยกเว้นช่วงหน้าฝนที่ต้อง
ใช้เฮลิคอปเตอร์ในการขนหีบบัตร 

เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ นำยณัฐเศรษฐ์ รำชไชยำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรเลือกตั งประจ ำ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมพร้อมกำรเลือกตั งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และสมำชิกสภำจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ได้เรียกประชุมคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั งโดยใช้อำคำรศำลำประชำคมจังหวัด
แม่ฮ่องสอนเป็นศูนย์ประสำนงำนกำรเลือกตั ง 

ผอ.ส ำนักงำนกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่ำวต่อไปว่ำ กำรเลือกตั ง นำยก อบจ.และสมำชิก อบจ.
แม่ฮ่องสอน จะเริ่มรับสมัครระหว่ำงวันที่ 2-6 พ.ย.63 ค่ำสมัครนำยก อบจ.30,000 บำท ,สมำชิก อบจ.2,000 บำท ส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรหำเสียงของนำยก อบจ.ไม่เกิน 3 ล้ำนบำท ส ำหรับสมำชิก อบจ.ไม่เกิน 300,000 บำท ในกำรเลือกตั ง
ดังกล่ำวผู้มีสิทธิเลือกตั งก็จะมีเพ่ิมมำกขึ นจำกเดิมอยู่ที่ประมำณ 180,000 คน (หนึ่งแสนแปดหมื่นคน)อ ำเภอที่มีผู้มีสิทธิ์
เลือกตั งมำกที่สุดได้แก่ อ.แม่สะเรียง และ อ.เมือง ทั ง 7 อ ำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสมำชิก อบจ.ได้ 24 คน อ ำเภอ
ที่มี สมำชิก อบจ.ได้ 5 คน คือ อ.เมือง และ อ.แม่สะเรียง ที่เหลือก็ลดหลั่นกันไปตำมจ ำนวนประชำกร ผู้ที่จะลงสมัคร
สมำชิก อบจ.จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนอยู่ในพื นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่น้อยกว่ำ 1 ปีนับถึงวันสมัคร และไม่
จ ำเป็นต้องลงสมัครในพื นที่อ ำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในอ ำเภอนั น ๆ เช่น มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในพื นที่อ ำเภอแม่สะเรียง จะ
ไปสมัครเป็นสมำชิก อบจ.ในพื นที่ อ.ปำย ก็ได้ กำรติดป้ำยประกำศหำเสียงผู้สมัครสำมำรถปิดประกำศติดป้ำยหำเสียง
ได้ทุกที่ ยกเว้นกรณี กกต.ท้องถิ่น หรือ กกต.อบจ.ประกำศห้ำมจะไม่สำมำรถปิดประกำศหำเสียได้ 

นำยพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่ำว
ว่ำ ขณะนี เรำมีควำมพร้อมเลือกตั ง นำยก อบจ.และสมำชิก อบจ. 100 เปอร์เซ็นต์ สถำนที่รับสมัครใช้หอประชุมศำลำ
ประชำคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสถำนที่รับสมัคร ส ำหรับหน่วยเลือกตั งที่มีควำมเป็นห่วงมำกที่สุดคือหน่วยเลือกตั ง

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201030/976d01681e33b24246e31451bd69b5b0a8842864931a0ff8fab00cb091d38764.jpg?itok=5MiGUVUf
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พื นที่ต ำบลแม่คง อ.เม่สะเรียง โดยจะให้ครูเขตพื นที่  , ครูอำสำ กศน.และครู ตชด.เป็นคณะกรรมกำรประจ ำหน่วย
เลือกตั ง จะต้องวำงแผนรับหีบบัตรก่อนวันเลือกตั ง โดยหน่วยที่อยู่ไกลกันดำร อำจจะให้รับไปก่อนเพรำะต้องใช้เวลำใน
กำรเดินทำงและเตรียมเอกสำรลงคะแนน กำรเลือกตั งนำยก อบจ.และสมำชิก อบจ.ในวันที่ 20 ธ.ค.63 ไม่กังวนเรื่อง
กำรขนย้ำยหีบบัตรเนื่องจำกเป็นช่วงหน้ำหนำวกำรเดินทำงสะดวกแม้จะเป็นพื นที่ห่ำงไกลกันดำร 

แหล่งข่ำวนักกำรเมืองท้องถิ่นคนชำวแม่ฮ่องสอน ระบุว่ำ อย่ำงไรก็ตำม สนำมเลือกตั งนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในครั งนี  คำดว่ำจะคึกคักและมีกำรแข่งขันอย่ำงหนักระหว่ำงเจ้ำของต ำแหน่งเดิม คนเชียงรำย กับ 
ผู้สมัครรำยใหม่ ซึ่งเป็นคนแม่ฮ่องสอน โดยในกำรเลือกตั งดังกล่ำว มีหลำยฝ่ำยกล่ำวถึงว่ำ คนแม่ฮ่องสอน จะเลือกคน
บ้ำนเดียวกันหรือเลือกคนจังหวัดอ่ืนมำปกครองตนเองอีกครั ง 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/193492 
 
  

https://siamrath.co.th/n/193492
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 29 ตุลำคม 2563 13:19 น.    

"คณะก้าวหน้า"ยืนยันเดินหน้าสนับสนุนผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ 
 

 
 

"คณะก้าวหน้า"ยืนยันเดินหน้าสนับสนุนผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ เพื่อสานต่อภารกิจอนาคตใหม่ ยุติรัฐ
ราชการรวมศูนย ์

พรรณิกำร์ วำนิช กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำยืนยันว่ำเรำจะเดินหน้ำสนับสนุนผู้สมัครเลือกตั งอบจ. ทั่ว
ประเทศ เพ่ือสำนต่อภำรกิจอนำคตใหม่ ปลดปล่อยศักยภำพท้องถิ่นทั่วไทย ยุติรัฐรำชกำรรวมศูนย์ กำรที่กกต. ไม่
อนุญำตให้พรรคกำรเมืองและส.ส. สนับสนุนกำรเลือกตั งอบจ. ไม่มีผลกับกำรท ำงำนของเรำ เพรำะคณะก้ำวหน้ำไม่ใช่
พรรคกำรเมือง 

อย่ำงไรก็ตำม ตอนนี ประชำชนสอบถำมเรำเข้ำมำเยอะมำกว่ำธนำธร ปิยบุตร และอดีตกรรมกำรบริหำรพรรค
อนำคตใหม่ ที่ถูกตัดสิทธิ์ทำงกำรเมือง จะโดนห้ำมช่วยสนับสนุนผู้สมัครอบจ.หรือไม่ เรำยืนยันว่ำตำมกฎหมำย เรำถูก
ตัดเพียงสิทธิกำรลงสมัครรับเลือกตั ง กำรตั งพรรค และกำรครอบง ำพรรค แต่สิทธิอ่ืนๆในฐำนะประชำชนยังคงอยู่ กรณี
ตัวอย่ำงเคยมีมำแล้วในสมัยที่คุณจตุพร พรหมพันธุ์ ถูกตัดสิทธิ์ทำงกำรเมือง แต่ยังขึ นทะเบียนเป็นผู้ช่วยหำเสียง 
เดินสำยช่วยพรรคเพ่ือชำติหำเสียงเลือกตั งทั่วไป มีนำคม 2563 ได้ ขึ นเวทีปรำศรัย เวทีดีเบทก็ได้ โดยพรรคเพ่ือชำติได้
ท ำหนังสือถำมกกต. และกกต.มีหนังสือรับรองแล้วว่ำสำมำรถท ำได้ 

ถ้ำกกต.จะห้ำมกันถึงขนำดไม่ให้ธนำธร ปิยบุตร พรรณิกำร์ ช่วยผู้สมัครหำเสียง ก็ต้องออกระเบียบใหม่มำให้
ชัดเจน ถ้ำท ำถึงขนำดนั นก็จะได้ประจักษ์ชัดว่ำผู้มีอ ำนำจกลัวเรำชนะในศึกอบจ.มำกขนำดไหน 
 

อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/193315 

 

 

https://siamrath.co.th/n/193315
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201029/073a95b9f33e5d58cd306ce5989514161f5b55aa44e7663d6e52339b4d63951b.JPG?itok=wfvNn9VN
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วันท่ี 29 ต.ค. 2563 เวลำ 13:58 น. 

"ช่อ"ยันคณะก้าวหน้าสนับสนุนผู้สมัครเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ "ธนาธร-ปิยบุตร"ช่วยหา
เสียงได้ 

 
 

คณะก้าวหน้ายืนยันเดินหน้าสนับสนุนผู้สมัครเลือกตั้งอบจ. ทั่วประเทศ เพื่อสานต่อภารกิจอนาคตใหม่ ยุติรัฐ
ราชการรวมศูนย์ ยัน "ธนาธร-ปิยบุตร" ช่วยผู้สมัครหาเสียงได้ 

เมื่อวันที่ 29 ตค. 63 น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ ยืนยันว่ำ เรำจะเดินหน้ำสนับสนุน
ผู้สมัครเลือกตั งอบจ. ทั่วประเทศ เพ่ือสำนต่อภำรกิจอนำคตใหม่ ปลดปล่อยศักยภำพท้องถิ่นทั่วไทย ยุติรัฐรำชกำรรวม
ศูนย์ กำรที่กกต. ไม่อนุญำตให้พรรคกำรเมืองและส.ส. สนับสนุนกำรเลือกตั งอบจ. ไม่มีผลกับกำรท ำงำนของเรำ เพรำะ
คณะก้ำวหน้ำไม่ใช่พรรคกำรเมือง 

อย่ำงไรก็ตำม ตอนนี ประชำชนสอบถำมเรำเข้ำมำเยอะมำกว่ำนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธำนคณะก้ำวหน้ำ 
นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ และอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ ที่ถูกตัดสิทธิ์ทำงกำรเมือง 
จะโดนห้ำมช่วยสนับสนุนผู้สมัครอบจ.หรือไม่ เรำยืนยันว่ำตำมกฎหมำย เรำถูกตัดเพียงสิทธิกำรลงสมัครรับเลือกตั ง กำร
ตั งพรรค และกำรครอบง ำพรรค แต่สิทธิอ่ืนๆในฐำนะประชำชนยังคงอยู่ กรณีตัวอย่ำงเคยมีมำแล้วในสมัยที่นำยจตุพร 
พรหมพันธุ์ ถูกตัดสิทธิ์ทำงกำรเมือง แต่ยังขึ นทะเบียนเป็นผู้ช่วยหำเสียง เดินสำยช่วยพรรคเพ่ือชำติหำเสี ยงเลือกตั ง
ทั่วไป มีนำคม 2563 ได้ ขึ นเวทีปรำศรัย เวทีดีเบตก็ได้ โดยพรรคเพ่ือชำติได้ท ำหนังสือถำมกกต. และกกต.มีหนังสือ
รับรองแล้วว่ำสำมำรถท ำได้ 

"ถ้ำกกต. จะห้ำมกันถึงขนำดไม่ให้ธนำธร ปิยบุตร พรรณิกำร์ ช่วยผู้สมัครหำเสียง ก็ต้องออกระเบียบใหม่มำให้
ชัดเจน ถ้ำท ำถึงขนำดนั นก็จะได้ประจักษ์ชัดว่ำผู้มีอ ำนำจกลัวเรำชนะในศึกอบจ.มำกขนำดไหน" น.ส.พรรณิกำร์ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/636759 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/528323 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/82183 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/905135 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/636759
https://www.naewna.com/politic/528323
https://www.thaipost.net/main/detail/82183
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/905135
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วันท่ี 29 ตุลำคม 2563 - 14:36 น. 

 ‘เพื่อไทย’ ยังไม่สรุป ส่งผู้สมัคร อบจ.ในนามพรรคทั้งหมดหรือไม่ 
 

 
 
“เพื่อไทย” ยังไม่สรุป ส่งผู้สมัคร อบจ. ในนามพรรคทั้งหมดหรือไม่ 

เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม นำยประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย (พท.) ให้สัมภำษณ์ถึงกำรส่ง
ผู้สมัครลงชิงต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ในส่วนของพรรค พท.ว่ำ ในประเด็นกำรส่งตัวผู้สมัครของ
พรรคนี  ทำงพรรค พท.จะหำรือกันอีกครั งหนึ่งว่ำจะส่งในนำมพรรคหรือไม่ อย่ำงไร ส่วนพื นที่ที่ได้มีกำรเปิดตัวไปแล้วนั น 
พรรคได้ก ำชับผู้สมัครให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยของ กกต.อย่ำงเคร่งครัด 

เมื่อถำมว่ำ จะสำมำรถสรุปเรื่องนี ได้เมื่อไหร่ นำยประเสริฐกล่ำวว่ำ วันนี ยังคุยกันอยู่ ซึ่งยืนยันว่ำอย่ำงไรเรำก็
จะสำมำรถสรุปได้ก่อนวันที่ 2 พฤศจิกำยนนี  ได้อย่ำงแน่นอน 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2417896 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_364068 
ข่ ำ วที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  : https://thestandard.co/election-campaign-provincial-administrative-organization-of-
thailand/ 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 29 ตุลำคม พ.ศ. 2563, 20.05 น. 

คณะก้าวหน้า” ส่ง “โยธิน เปาอินทร์” ชิงนายก อบจ.อ่างทอง 
 
  

 
 

“ธนาธร - เยาวลักษณ์” ลุย “อ่างทอง” ประกาศความพร้อม “คณะก้าวหน้า” ส่ง “โยธิน เปาอินทร์” ชิงนายก 
อบจ. - “เพ็ญชิสา” อดีต ส.ส. ไทยรักไทย ร่วมหนุน 

เมื่อเวลำ 17.00 น. วันที่ 29 ตุลำคม 2563   ที่ตลำดยุทธนำ จ.อ่ำงทอง นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธำน
คณะก้ำวหน้ำ น.ส.เยำวลักษณ์ วงษ์ประภำรัตน์ กรรมกำรบริหำรก้ำวหน้ำ พร้อมด้วย นำยโยธิน เปำอินทร์ ว่ำที่ผู้สมัคร
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) อ่ำงทอง ในนำมคณะก้ำวหน้ำ เดินทำงรณรงค์ประกำศควำมพร้อมกำรเลือกตั ง
นำยก อบจ. ท่ำมกลำงพ่อค้ำแม่ค้ำและประชำชนจ ำนวนมำกที่มำให้กำรต้อนรับ และเข้ำมำขอถ่ำยรูปไว้เป็นที่ระลึก 
ขณะที่บำงส่วนก็เข้ำมำสอบถำมเรื่องคดีควำมต่ำงๆ ที่นำยธนำธรและอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่เจอด้วย
ควำมเป็นห่วง ทั งนี  ตลอดกำรเดินตลำด นำยธนำธรได้พูดคุยสอบถำมถึงสภำพกำรค้ำขำย จำกนั นขอแนะน ำตัวว่ำที่
ผู้สมัครนำยก อบจ. ของคณะก้ำวหน้ำ คือนำยโยธิน และแจ้งให้ทรำบถึงควำมตั งใจ ควำมพร้อมของคณะก้ำวหน้ำในกำร
ส่งตัวแทนลงสนำมเลือกตั ง อบจ.อ่ำงทอง โดยเมื่อเสร็จจำกตลำดยุทธนำแล้ว เดินทำงต่อไปที่ตลำดนัดคลองถม มี
ประชำชนมำขอถ่ำยรูปด้วยเป็นจ ำนวนมำก ทั งนี  ยังมี น.ส.เพ็ญชิสำ หงษ์อุปถัมภ์ไชย อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย ร่วม
เดินแนะน ำตัวว่ำที่ผู้สมัคร นำยก อบจ.ของคณะก้ำวหน้ำด้วย 

นำยธนำธร กล่ำวว่ำ จำกกำรมำพบปะกับพ่อแม่พ่ีน้องชำวอ่ำงทองในวันนี  เป็นเรื่องน่ำตกใจมำก หลำยคนยังไม่
รู้ว่ำจะมีกำรเลือกตั งระดับท้องถิ่น คือ เลือกตั งนำยก อบจ. และสภำ อบจ. ในวันที่ 20 ธันวำคม ซึ่งเรื่องนี เป็นสิ่งที่เรำ
ต้องให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก เพรำะเรำไม่เคยมีกำรเลือกตั งท้องถิ่นมำแล้วกว่ำ 10 ปี ไม่อยำกให้ทิ งสิทธิ์ทิ งเสียงตรง
นี ไป เพรำะงบประมำณของ อบจ.อ่ำงทอง ปีละ 400 ล้ำนบำทนั น ถ้ำ 4 ปีก็จะเป็นเงิน 1,600 ล้ำนบำท ถ้ำเรำไม่ไป
เลือกตั ง ก็เท่ำกับว่ำเรำไม่สนใจว่ำใครจะเอำเงินภำษีของเรำไปใช้อย่ำงไร คณะก้ำวหน้ำเรำมีควำมตั งใจที่จะเข้ำมำ
เปลี่ยนแปลงเรื่องนี  เรำจะเอำแนวทำงกำรท ำงำนของพรรคอนำคตใหม่ คือ กำรเมืองใหม่ กำรเมืองที่ไมซื อสิทธิ์ซื อเสียง 
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กำรเมืองที่แข่งขันกันด้วยนโยบำยมำใช้ ทั งนี  จำกกำรได้พูดคุยกับคุณโยธิน ว่ำที่ผู้สมัคร นำยก อบจ.อ่ำงทอง คุณโยธินมี
แนวนโยบำยเบื องต้นที่จะช่วยเหลือเกษตรกร ให้ได้มีน  ำใช้โดยสร้ำงสถำนีสูบน  ำจำกแม่น  ำน้อยซึ่งมีน  ำตลอดปีเข้ำมำใน
พื นที่ช่วยเหลือเกษตรกร อีกเรื่องหนึ่งคือกำรดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอำยุ ที่ตั งใจจะให้มีศูนย์บริบำลผู้ป่วยติดเตียง
และผู้สูงอำยุทุกอ ำเภอ ซึ่งด้วยงบประมำณขนำดนี  ภำยใน 4 ปี สำมำรถท ำได้ครบอย่ำงแน่นอน ดังนั น อยำกให้ทุกคน
ให้โอกำสคุณโยธิน ร่วมเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกัน เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มต้นได้ที่บ้ำนเรำ  

ด้ำน นำยโยธิน กล่ำวว่ำ หลำยเดือนท่ีผ่ำนมำ ตนได้ไปในพื นที่ต่ำงๆ ทั่ว จ.อ่ำงทอง เพ่ือรับฟังปัญหำของพ่ีน้อง
ประชำชนมำจัดท ำเป็นนโยบำย ปัญหำหนึ่งที่พพบคือเรื่องของผู้ป่วยติดเตียง ที่หลำยคนอำจต้องกำรอำหำรเหลว หลำย
คนอำจต้องกำรแพมเพิส แต่ทั งหลำยทั งปวงที่สรุปมำตรงกันคือทุกคนต้องกำรก ำลังใจ เนื่องจำกหลำยพื นที่ที่ไปนั น เรำ
จะพบผู้ป่วยติดเตียงร้องไห้ดีใจที่มีคนมำเยี่ยม เพรำะว่ำเขำก ำลังใจถดถอย เนื่องจำกช่วงแรกที่เป็นผู้ป่วยจะมีคนมำเยี่ยม
เยอะ แต่เมื่อนำนเข้ำญำติพ่ีน้องเพ่ือนบ้ำนก็จะขำดหำยกำรเยี่ยมเยียนไป ดังนั น เมื่อตนไปพบก็จะร้องไห้และพูดคุยด้วย
ไม่หยุด ดังนั น เรำจึงมีสโลแกนที่จะท ำนโยบำยนี ว่ำ 'น ำคนที่คุณรักมำฝำกไว้กับเรำ' เพรำะคนป่วยติดเตียง 1 คนจะต้อง
เสียแรงงำนไปอีกคนหนึ่งที่ต้องมำดูแล เรำเล็งเห็นว่ำ กำรสร้ำงศูนย์บริบำลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอำยุจะให้ควำม
ช่วยเหลือในเรื่องนี ได้  งบประมำณ 20 ล้ำนบำทต่อหนึ่งศูนย์ จะช่วยพ่อแม่พ่ีน้องที่ล ำบำกได้ เรำยังมีอีกหลำยนโยบำยที่
จะมำบอกให้ทรำบอีกครั งในโอกำสต่อไป อยำกให้ทุกคนให้ควำมส ำคัญกับกำรเลือกตั งนำยก อบจ. และสภำ อบจ.ใน
วันที่ 20 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/210872 
 
 
  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/210872


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

51 

 

 

วันท่ี 30 ตุลำคม 2563 - 10:30 น. 

รอง หน.พปชร. เผยเหตุ ไม่ส่งลงเล่น อบจ. ‘จะได้ไม่ซ้ าซ้อน-ไม่เสี่ยง’ 
 

 
 

 
รอง หน.พปชร. เผยเหตุ ไม่ส่งลงเล่น อบจ. ‘จะได้ไม่ซ้ าซ้อน-ไม่เสี่ยง’ 

เมื่อเวลำ 09.45 น. วันที่ 30 ตุลำคม ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยอิทธิพล คุณปลื ม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
วัฒนธรรม ในฐำนะรองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีมติพรรคพปชร.ไม่ส่งลงเลือกตั งนำยก
และสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ว่ำ ควำมชัดเจนทำงกฏหมำยต้องรอฟังจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั ง (กกต.) ในวันที่ 2 พฤศจิกำยนนี  แต่เนื่องด้วยในมำตรำ 34 ที่ห้ำมข้ำรำชกำรกำรเมือง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
สมำชิกวุฒิสภำ คณะรัฐมนตรี เนื่องจำกรัฐมนตรี และส.ส.ของพรรค มีสัญลักษณ์พรรคติดตัวอยู่แล้วเพรำะฉะนั นจะต้อง
ดูควำมชัดเจน แต่ในที่ประชุม คณะกรรมกำรบริหำรพรรคพปชร.มีมติไม่ส่งเพรำะจะได้ไม่เกิดควำมซ  ำซ้อน และไม่เกิด
ควำมเสี่ยง. 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2419272 
 

Playvolume00:31/01:03THAILA 
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30 ตุลำคม 2563  

การเลือกตั้งท้องถิ่น อย่าคิดว่าไม่ส าคัญ 
 

 

  
"องค์กรปกครองท้องถิ่น" หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ทุกตารางนิ้วของไทย ที่เร็วๆ นี้ ช่วงปลายปี 2563 จะมีการ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้น มีความส าคัญอย่างไร? และการปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนในแง่ของการพัฒนาแค่ไหน 
อย่างไรบ้าง? 

หลายคนคงนึกไม่ถึงว่าทุกตารางนิ้วของประเทศไทยเรานั้นอยู่ในเขตอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น (อปท.) แต่คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยเห็นความส าคัญโดยไม่ค่อยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งๆ ที่ อปท.
เหล่านั้นมีบทบาทส าคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาและชีวิตประจ าวันของเรา 

เกือบทั งประเทศยกเว้นในเขตกรุงเทพมหำนครนั นมี อปท.ถึง 2 ระดับ คือ 1.องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกับ
เทศบำลนคร หรือเทศบำลเมือง หรือเทศบำลต ำบล 2.องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ 3.
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกับเมืองพัทยำ ที่ดูเหมือนว่ำพื นที่จะซ้อนกันอยู่แต่ก็เป็นกำรแบ่งหน้ำที่กันท ำ  ปัจจุบันเรำมี
องค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบทั่วไปอยู่ 3 รูปแบบ คือ 1.องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง 2.เทศบำล 
จ ำนวน 2,469 แห่ง แบ่งเป็นเทศบำลนคร (ทน.) 30 แห่ง เทศบำลเมือง (ทม.) 191 แห่ง และเทศบำลต ำบล (ทต.) 
2,248 แห่ง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) 5,305 แห่ง และมีองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอีก 2 รูปแบบ 
คือ กรุงเทพมหำนคร (กทม.) และเมืองพัทยำ 
การเลือกตั้งท้องถิ่นส าคัญอย่างไร 

การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นตัวชี้วัดส าคัญที่เป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพของประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นได้ใน
หลากหลายมิติ เช่น กำรตรวจสอบควำมสนใจของประชำชนที่มีต่อกำรเลือกตั งจำกประชำชนในท้องถิ่นว่ำมีสูงมำก
เพียงใด โดยเปรียบเทียบได้จำกระดับกำรมีส่วนร่วมในกำรใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั งของประชำชนในท้องถิ่น ควำม
เข้มข้นในกำรแข่งขันและช่วงชิงที่นั่งของผู้สมัครลงแข่งขันรับเลือกตั งท้องถิ่น 

ผลกำรเลือกตั งท้องถิ่นสำมำรถแสดงถึงกำรตอบสนองของประชำชนในท้องถิ่นที่มีต่อนโยบำยที่ผู้สมัครรับ
เลือกตั งในท้องถิ่นใช้ในกำรหำเสียงเลือกตั ง ซึ่งจะน ำมำสู่กำรเปลี่ยนแปลงทิศทำงของนโยบำยในกำรพัฒนำท้องถิ่นที่มี
อยู่เดิม ให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นเพ่ิมมำกขึ น ประเด็นที่ใช้ในกำรเลือกตั งระดับ
ท้องถิ่นนี อำจจะมีควำมสอดคล้องหรือแตกต่ำงจำกประเด็นนโยบำยที่มีอยู่ในกำรเมืองระดับชำติก็ได้ 
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แม้ว่ำตำมกฎหมำยเลือกตั งผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่นของไทย จะไม่ก ำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั ง
จะต้องสังกัดพรรคกำรเมืองก็ตำม แต่ที่ผ่ำนมำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน กทม.จะมีกำรประกำศตัวชัดเจนว่ำตนเองสังกัดหรือ
ได้รับกำรสนับสนุนจำกพรรคกำรเมืองใด แต่ใน อปท.อ่ืนๆ ที่ผ่ำนมำยังไม่มีกำรประกำศตัวชัดเจน แต่ในครำวนี ที่จะมี
กำรประเดิมกำรเลือกตั ง อบจ.ในวันที่ 20 ธ.ค.2563 เริ่มมีกำรประกำศตัวชัดเจนมำกขึ น และมีควำมก้ำวหน้ำไปถึงกำร
ประกำศเป็นนโยบำยกลำงในกำรหำเสียงไปทั่วประเทศ ซึ่งก็นับได้ว่ำเป็นวิวัฒนำกำรของกำรเลือกตั งท้องถิ่นที่ส ำคัญ 

ในกรณีกำรสังกัดหรือกำรสนับสนุนโดยพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองนี  ในต่ำงประเทศผลกำรเลือกตั งท้องถิ่น
จะเป็นตัวชี วัดที่ส ำคัญถึงควำมพอใจหรือไม่พอใจพรรครัฐบำลหรือนโยบำยของรัฐบำล จนมีผลต่อกำรตัดสินใจในเรื่องที่
ส ำคัญๆ ของรัฐบำลเช่นกัน 
กำรปกครองทอ้งถ่ินกบักำรพฒันำ 

1.การให้การศึกษาและฝึกฝนทางการเมือง (Providing Political Education and Training) กำรปกครองท้องถิ่น
นับเป็นหนึ่งในรูปแบบกำรศึกษำเรียนรู้ทำงกำรเมือง เนื่องจำกกำรเลือกตั งท้องถิ่ นในแต่ละครั งย่อมเป็นช่วงเวลำและ
บรรยำกำศของกำรเรียนรู้ทำงกำรเมืองเป็นอย่ำงดียิ่ง 
2.การส่งเสริมความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วม (Promoting Citizenship and Participation) กำรปกครอง
ท้องถิ่นนับเป็นกำรส่งเสริมกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชน ในขณะที่กำรเมืองระดับชำติประชำชนมี
ควำมรู้สึกห่ำงไกลจำกตนเอง ท ำให้มีผลต่อกำรมีส่วนร่วม แต่กำรปกครองท้องถิ่นซึ่งมีควำมสัมพันธ์กับประชำชนอย่ำง
ใกล้ชิดแนบแน่นมำกกว่ำโอกำสที่ประชำชนจะเข้ำมำมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองย่อมมีควำมเป็นไปได้มำกกว่ำ เป็นกำร
ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมเป็นพลเมืองที่มีควำมเข้มแข็งในทำงกำรเมือง ตระหนักถึงสิทธิประโยชน์และควำมส ำคัญ
ของตนในทำงกำรเมือง 
และในท้ำยที่สุดควำมเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในทำงกำรเมืองกำรปกครองท้องถิ่น จะช่วยยกระดับ และขยำยไปสู่ควำม
เข้มแข็งในทำงกำรเมืองระดับชำติต่อไป 
3.ความเท่าเทียมทางการเมือง (Political Equality) เมื่อเทียบกับกำรเมืองในระดับชำติแล้ว กำรปกครองท้องถิ่นสร้ำง
ควำมเท่ำเทียมทำงกำรเมืองมำกกว่ำ เพรำะประชำชนมีโอกำสเข้ำไปมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองอย่ำงทั่วถึง และกว้ำงขวำง
กว่ำกำรเมืองระดับชำติ 
4.เสถียรภาพทางการเมือง (political Stability) กำรปกครองท้องถิ่นเปรียบเหมือนกำรให้กำรศึกษำทำงกำรเมือง ด้วย
กำรให้ประชำชนมีประสบกำรณ์ในกำรเลือกผู้น ำที่ตนไว้วำงใจ ซึ่งควำมไว้วำงใจที่มีต่อรัฐบำลนับเป็นเงื่อนไขที่จ ำเป็น
ส ำหรับประชำธิปไตยท่ีมีเสถียรภำพ 
5.ความรับผิดชอบ (Accountability) กำรปกครองท้องถิ่นก่อให้เกิดควำมรับผิดชอบ สร้ำงกำรตรวจสอบและถ่วงดุล
ของประชำชนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.การสนองตอบ (Responsiveness) กำรปกครองท้องถิ่นจะค ำนึงถึงสภำพของท้องถิ่นแต่ละแห่งว่ำมีควำมแตกต่ำงกัน 
กำรพัฒนำและกำรแก้ไขปัญหำจึงต้องสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น ซึ่งเป็นกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของชุมชนและ
ควำมผูกพันของคนในชุมชน (Building and Articulating Community Identity)  
โดยให้ควำมส ำคัญหรือเน้นย  ำถึงควำมหลำกหลำย (Emphasizing Diversity) และส่งเสริมนวัตกรรมและกำรเรียนรู้ 
(Fostering Innovation and Learning) ซึ่ ง เป็นกำรกระตุ้นกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (Spurring of Economic 
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Development) เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม (Social Transformation) และเป็นกำรกระจำยผลลัพธ์ของกำร
พัฒนำอย่ำงเป็นธรรม (Equitable Distribution of Fruit of Development) 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นมีความส าคัญเป็นอันมาก และสามารถกล่าวได้ว่า
อาจจะส าคัญกว่าการเลือกตั้ง ส.ส. เพราะ ส.ส.มีหน้าที่ส าคัญคือการท าหน้าที่นิติบัญญัติหรือการออกกฎหมายและ
ตรวจสอบการท างานของรัฐบาลกรณีที่เป็นฝ่ายค้าน มิได้มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาโดยตรง เพราะไม่มี
งบประมาณเป็นของตนเอง 

แต่กำรปกครองท้องถิ่นนั นมีงบประมำณเป็นของตนเอง และมีหน้ำที่โดยตรงต่อกำรพัฒนำควำมเป็นอยู่และ
คุณภำพชีวิตของเรำ ตั งแต่เกิดจนตำยและตั งแต่ตื่นจนเข้ำนอน 

น่าเสียดายที่แม้ว่าการปกครองท้องถิ่นมีความส าคัญขนาดนี้  แต่สถาบันการศึกษาต่างๆ ให้ความส าคัญ
น้อยมาก แม้แต่คณะรัฐศาสตร์เองท่ีมีการเรียนการสอนก็ตาม ก็ยังเป็นแค่วิชาเลือกหรือเป็นส่วนแทรกเพียงเล็กน้อย
ในวิชาหลักอ่ืนเท่านั้น การพัฒนาการปกครองท้องถิ่นจึงเป็นไปค่อนข้างเชื่องช้า 
แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรปกครองท้องถิ่นของไทยเรำก็ได้พัฒนำไปมำกพอสมควร แม้ว่ำจะมีกำรพยำยำมฉุดให้ถอยหลังไป
อยู่ตลอดเวลำ แต่โลกต้องวิวัฒนำกำรไปข้ำงหน้ำ เรำจะหยุดอยู่กับที่หรือถอยหลังไม่ได้แล้วครับ 
 

อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/905223 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/905223
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29 ตุลำคม 2563 - 15:00 น. 

ฉลามด า เอา 'พวก' เทพรรค ยึดปากน้ าโพ 
 

 
 
เลือกตั้งสมานฉันท์ 3 ก๊กมังกรการเมืองปากน้ าโพ ยกให้ "ฉลามด า" สายทักษิณ น าทีมสู้ศึก อบจ. 

ในรอบ 20 ปีมำนี  กำรเลือกตั งนำยก อบจ.นครสวรรค์ กลำยเป็นสมรภูมิรบอันดุเดือด ถึงขั นสำดกระสุนจริง 
และอดีตนำยก อบจ.ปำกน  ำโพ คนหนึ่งสังเวยคมกระสุนมำแล้ว ส ำหรับฤดูเลือกตั งนำยก อบจ.นครสวรรค์ ครั งใหม่นี  ดู
มีแนวโน้มเป็นกำรเลือกตั งสมำนฉันท์ เมื่ออดีตนำยต ำรวจใหญ่ สังกัด “กลุ่มฉลามด า” อำสำรวบรวมชำวยุทธ์แห่งแดน
มังกรปำกน  ำโพ มำอยู่ใต้ร่มธง “นครสวรรค์บ้านเรา” นัยว่ำ กลุ่มนครสวรรค์บ้านเรา ได้รับกำรสนับสนุนจำก ส.ส.
นครสวรรค์ ทั ง 3 พรรคคือ พรรคพลังประชำรัฐ, พรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทย  
ชาดามาแล้ว 

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.2563 “พล.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิงค์” รองหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย ในฐำนะประธำน “กลุ่ม
นครสวรรค์บ้านเรา” ได้เปิดตัวทีมงำน ส.อบจ. และประกำศควำมพร้อมเป็นว่ำที่ผู้สมัครนำยก อบจ.นครสวรรค์  
พล.ต.ท.สมศักดิ์ กล่ำวว่ำ จุดอ่อนของนครสวรรค์บ้ำนเรำ คือ ควำมไม่ปรองดองเป็นอุปสรรคของกำรพัฒนำนครสวรรค์ 

  “บ้านเรามี สส. ทั้งหมด 3 พรรค ถ้าระดมก าลังมาร่วมมือกันสนับสนุน อปท. ทุก อปท. ทั้ง อบจ. 
เทศบาล และ อบต. ในการพัฒนานครสวรรค์บ้านเรา เราโชคดีมากที่ สส. จากทั้ง 3 พรรค ให้การสนับสนุน
แนวทางนี้” ที่แน่ๆคือ “ชาดา ไทยเศรษฐ์” แกนน ำพรรคภูมิใจไทย ที่รับผิดชอบอุทัยธำนี-นครสวรรค์ และ มำนพ ศรี
ผึ ง ส.ส.นครสวรรค์ ได้จับมือกับ พล.ต.ท.สมศักดิ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ดังนั น วันแถลงข่ำวเปิดตัวกลุ่มนครสวรรค์บ้ำนเรำ จึงมีนักกำรเมืองท้องถิ่นสำยภูมิใจไทยมำโชว์ตัวหลำยสิบคน 
อำทิ จิตรำ หมีทอง ประธำนสภำ อบจ.นครสวรรค์, มำรุต ศรีผึ ง นำยก อบต.สำยล ำโพง อ.ท่ำตะโก และ ไชยรัตน์ บัว
เทศ หัวหน้ำสำขำพรรคภูมิใจไทย จ.นครสวรรค์  มำนพ ศรีผึ ง เคยเป็นนำยก อบจ.นครสวรรค์ มำก่อน ตอนหลังลำออก 
และสวมเสื อภูมิใจไทย ลงสมัครรับเลือกตั ง ส.ส. 
ฉลามด าปากน้ าโพ 

พล.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ไม่ใช่คนนครสวรรค์โดยก ำเนิด เขำเกิดที่เชียงใหม่ แต่มำรับรำชกำรต ำรวจที่
ปำกน  ำโพ เริ่มจำกเป็นผู้หมวดสืบสวน สถำนีต ำรวจภูธรชุมแสง จ.นครสวรรค์ วนเวียนอยู่ปำกน  ำโพ ก่อนได้เข้ำร่วมทีม
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เฉพำะกิจ “ฉลามด า” ของ “พล.ต.ท.สมพงษ์ คงเพชรศักดิ์” มือปรำบรุ่นพ่ี ทีมเฉพำะกิจ “ฉลามด า” ได้สร้ำงชื่อเสียง
ให้ พล.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ไม่แพ้ฉลำมด ำรุ่นพี-่พล.ต.ท.สมพงษ์   ปี 2561 พล.ต.ท.สมศักดิ์ ลำออกจำก
รำชกำรต ำรวจ เข้ำสมัครเป็นสมำชิกพรรคเพ่ือไทย และได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้ำพรรคมำแต่ยุค พล.ต.อ.วิโรจน์ เปำ
อินทร์ เป็นหัวหน้ำพรรค จนถึงยุคสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ทั ง 2 ยุค ปี 2562-2563 พล.ต.ท.สมศักดิ์ ออกเดินสำยไปทั่ว
ภำคเหนือ ท ำกิจกรรมกำรเมืองในนำม “กลุ่มพลเมืองร่วมใจ” ซึ่งก่อกำรโดย “ยงยุทธ ติยะไพรัช”  ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง พล.ต.ท.สมศักดิ์ กับยงยุทธ แนบแน่นมำก แต่กลุ่มพลเมืองร่วมใจ ยังเน้นเรื่องกำรเมืองท้องถิ่น  

หลังบรรยิน ตั งภำกรณ์ เจอวิบำกกรรม ต้องนอนคุก ส่งผลให้พรรคเพ่ือไทย นครสวรรค์ ไร้หัว พล.ต.ท.สมศักดิ์ 
จึงได้เจรจำกับกลุ่มกำรเมืองในนครสวรรค์ และเสนอตัวเป็นว่ำที่ผู้สมัครนำยก อบจ.นครสวรรค์   ด้วยบุคลิกภาพสุขุม 
นุ่มลึก ของ พล.ต.ท.สมศักดิ์ จึงประสานผลประโยชน์กับทุกกลุ่มการเมืองในปากน้ าโพได้  
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/447485 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/447485
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หวยล็อก พลิกล็อก 
 

 
 

ศำลรัฐธรรมนูญไม่เคยท ำให้ผิดหวัง (เพรำะไม่ได้ฝำกควำมหวัง ไว้กับศำลรัฐธรรมนูญ) แต่ค ำตัดสินของศำล
รัฐธรรมนูญทุกฝ่ำยต้องปฏิบัติตำมห้ำมหือห้ำมอือ ใครบังอำจวิจำรณ์ศำลรัฐธรรมนูญไม่ดูตำม้ำตำเรือ จะมีควำมผิดฐำน
ละเมิดอ ำนำจศำล ต้องติดคุกอ่วมอรไท 

ล่ำสุด ที่ประชุมตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่ำนค ำตัดสินกรณีที่ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ส่งค ำ
ร้องให้วินิจฉัยสมำชิกภำพของ ส.ส.ที่ถือครองหุ้น รวมทั งสิ น 64 คน เป็น ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำล 32 คน และ ส.ส. พรรคฝ่ำย
ค้ำน 32 คนเท่ำกัน ผลปรำกฏว่ำศำลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่ำ ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำล 29 คน ยังได้เป็น ส.ส.ต่อไปอย่ำงสบำยแฮ 
ส่วนอีก 3 คน คือ พ.ต.ท.ไวพจน์ ภำภรณ์รัตน์, รมว.จัตุมงคล โสณกุล และ นำยสมเกียรติ ศรลัมพ์ ได้พ้นสภำพ ส.ส.ไป
ก่อนแล้ว ศำลรัฐธรรมนูญจึงไม่ต้องพิจำรณำ “แม่ลูกจันทร์” กรำบเรียนว่ำ ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำล 29 คน ที่ได้ไฟเขียวจำก
ศำลรัฐธรรมนูญ เป็น ส.ส. พรรคพลังประชำรัฐ 21 คน มีเบอร์ใหญ่ๆ ตัวดังๆ เช่น นำยณัฎฐพล ทีปสวรรณ รมว.
ศึกษำธิกำร, นำยสุชำติ ชมกลิ่น รมว.แรงงำน, นำยวีระกร ค ำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์, และ นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.
กทม.ฯลฯ พรรคประชำธิปัตย์ 8 คน เช่น นำยสำธิต ปิตุเตชะ รมช.สำธำรณสุข นำยอัศวิน วิภูศิริ ส.ส.บัญชีรำย , นำง
กันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงำ, และ น.ส.จิตภัสร์ ตั น กฤดำกร ฯลฯ และมี นำยเทวัญ ลิปพัลลภ ส.ส.พรรคชำติพัฒนำ 
แถมอีก 1 คนสรุปว่ำหวยล็อกงวดนี  ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำล รอดยกเข่ง 100 เปอร์เซ็นต์!! “แม่ลูกจันทร์” ชี ว่ำ ส.ส.พรรคฝ่ำย
ค้ำน 32 คน มีผู้พ้นต ำแหน่ง ส.ส.ไปก่อนแล้ว 3 คน คือ พล.ท.พงศกร รอดชมภู, นำยช ำนำญ จันทร์เรือง, และ นำย
สุรชัย ศำรีสำรคำม 
เนื่องจำกโดนศำลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนำคตใหม่เสร็จค่อล่อซ่อไปโดยสวัสดี จึงยังเหลือ ส.ส.ฝ่ำยค้ำนที่โดนศำล
รัฐธรรมนูญจับขึ นเขียง 29 คน เป็น ส.ส.พรรคก้ำวไกล 17 คน ส.ส.พรรคเพ่ือไทย 4 คน ส.ส.พรรคเพ่ือชำติ 4 คน ส.ส.
พรรคเสรีรวมไทย 3 คน และ ส.ส.พรรคประชำชำติอีก 1 คน 

ปรำกฏว่ำมี ส.ส.คนเดียวที่โดนศำลรัฐธรรมนูญเช็กบิล คือ นำยธัญญ์วำริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อพรรค
ก้ำวไกล ต้องกระเด็นหลุดเก้ำอี  ส.ส. ฉลองเทศกำลลอยกระทง“แม่ลูกจันทร์” สรุปว่ำงวดนี ถือว่ำศำลรัฐธรรมนูญท่ำน
เมตตำอย่ำงสูงที่ “สอย” ส.ส.ฝ่ำยค้ำนตกเก้ำอี แค่คนเดียว เพรำะ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หน.พรรคเสรีรวมไทย
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คู่ปรับลุงตู่ตลอดกำล นำยสงครำม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือชำติ และ นำยวิสำร เตชะธีรำวัฒน์ ส.ส.เชียงรำย ผู้
กรีดเลือดกลำงสภำ รอดปำกเหยี่ยว ปำกกำทั ง 3 คน ยังคอยแหย่รังแตนให้ “นำยกฯลุงตู่” ต่อมโมโหแตกได้ต่อไป  

สรุปว่ำหวยงวดนี พลิกล็อกอย่ำงแรง เพรำะ ส.ส.ฝ่ำยค้ำนเอำตัวรอดได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ เอ้ำ, จะรออะไร ตบ
มือให้ศำลรัฐธรรมนูญซะหน่อยซีโยม. 

“แม่ลูกจันทร์” 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1964141 
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30 ตุลำคม 2563 

ถอดโมเดล ‘สมานฉันท์’ 10ปี ‘ตัวละครเก่า’ บทบาทใหม่ 
 

 

 
จากการชุมนุมปี53 ถึงการชุมนุมปี63 10ปีแม้บริบทการเมืองจะเปลี่ยนไป แต่การที่ตัวละครในวันนั้นกลับมามี
บทบาทในวันนี้ ท าให้จังหวะก้าวย่างของการมี "คณะกรรมการสมานฉันท์" ถือเป็นจังหวะก้าวย่างที่ต้องจับตา 

ปฏิเสธไม่ได้ว่ำทุกครั งที่เกิดวิกฤติกำรทำงกำรเมือง กำรชุมนุมเรียกร้องต่ำงๆ ย่อมตำมมำด้วยกำรเสนอทำงออก
ในกำรฝ่ำวิกฤติประเทศ ไม่ต่ำงไปจำกครั งนี กลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตนเองว่ำ  “คณะราษฎร 63” ได้ยื่น 3 ข้อเรียกร้องคือ 
กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ กำรให้ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลำออกหรือยุบสภำ และข้อเรียกร้องในกำรปฏิรูป
สถำบันพระมหำกษัตริย์ 

แต่เมื่อข้อเรียกร้องของ “ม็อบ 3 นิ้ว” ท ำท่ำว่ำจะไม่ได้รับกำรตอบสนอง โดยเฉพำะประเด็นกำรให้พล.อ.
ประยุทธ์ ลำออก ที่ ณ เวลำนี  พล.อ.ประยุทธ์ยืนยันว่ำ "ไม่ออก" , กำรปฏิรูปสถำบันที่ยังมีเสียงจำกอีกฝั่งมองว่ำเกิดขึ น
ยำก ส่วนหนึ่งมีผลมำจำกบำงกำรกระท ำ หรือบำงค ำพูด  จนท ำให้เส้นบำงๆระหว่ำงค ำว่ำ "ปฏิรูป" กับค ำว่ำ "จาบ
จ้วง"ถูกมองว่ำป็นเรื่องเดียวกัน จะมีก็แต่เพียงข้อเรียกร้องในเรื่องกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งขณะนี มี 6 ร่ำง ที่เสนอโดย 
ส.ส.ทั งจำกฝ่ำยค้ำนและรัฐบำล และอีก 1 ร่ำง ที่เสนอโดยภำคประชำชน ค้ำงอยู่ในสภำ เพ่ือรอกำรออกเสียงรับ
หลักกำรในวำระแรก ที่พอจะมีควำมเป็นไปได้อยู่บ้ำง ด้วยปัจจัยต่ำงๆเหล่ำนี เองที่กลำยเป็นแรงกระตุ้นให้ฝั่งม็อบต้อง
ปรับแผน "ยกระดับกำรชุมนุม" ในรูปแบบต่ำงๆมำกขึ น น ำมำสู่กำรเสนอโมเดลในกำรหำทำงออกประเทศในรูปแบบ
ต่ำงๆ   

ล่ำสุด ครม.มีมติเห็นชอบตั งคณะกรรมกำรที่ชื่อว่ำ “คณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อหาทางออกประเทศ” ซึ่งจะ
มีตัวแทน 7 ฝ่ำย ทั งรัฐบำล  ผู้แทน ส.ส.รัฐบำล ผู้แทน ส.ส.ฝ่ำยค้ำน ส.ว. ผู้ชุมนุม และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน ๆ เพ่ือมำท ำ
หน้ำที่ในกำรเสนอแนวทำงฝ่ำวิกฤติในครั งนี  

โมเดลดังกล่ำวมีกำรเทียบเคียงว่ำ ลอกมำจำก “คณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อปฏิรูปการเมืองและศึกษาการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ” ที่ตั งขึ น ภำยหลังเหตุกำรณ์กำรชุมนุมทำงกำรเมืองเมื่อปี 53 ในสมัยรัฐบำล “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” 

ประธำนรัฐสภำในขณะนั น คือ “ชัย ชิดชอบ” ได้ลงนำมค ำสั่งรัฐสภำที่ 17/2552 ลงวันที่ 1 พ.ค. 2552 แต่งตั ง
คณะกรรมกำร 39 คน ม ี“ดิเรก ถึงฝั่ง” ส.ว.นนทบุรี เป็นประธำน ท ำหน้ำที่ศึกษำและแก้ไขร่ำงรัฐธรรมนูญเพ่ือน ำไปสู่
ควำมปรองดองของประเทศ 
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โดยกำรตั งคณะกรรมกำรในครั งนั นน ำมำสู่กำรปฏิรูปกำรเมืองและกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะกรรมกำรระบุ
อย่ำงชัดเจนว่ำ “ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และการน ารัฐธรรมนูญไปใช้ปฏิบัติ” 

 รวมทั งกำรแก้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องใน 6 ประเด็น 1.กำรยกเลิกกำรยุบพรรคแต่คงไว้ในประเด็นกำร เพิกถอน
สิทธิกรรมกำรบริหำรพรรค 2.กำรมี ส.ส.500คน (เขตเดียวคนเดียว400+บัญชีรำยชื่อ100คน) 3. ส.ว.มำจำกกำรเลือกตั ง 
200 คน ท ำหน้ำที่เป้นเสมือน “สภาพี่เลี้ยง” เท่ำนั น 
4.ประเด็นหนังสือสัญญำที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำ 5.กำรด ำรงต ำแหน่งของส.ส. และ 6.ประเด็นกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนและภำยหลังกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วไม่นำน “อภิสิทธิ์” ได้ประกำศยุบสภำ
เพ่ือเลือกตั งใหม่ในท้ำยที่สุด 

แม้จะมีกำรมองว่ำ "โมเดลสมานฉันท์เวอร์ชั่น53" ไม่ค่อยประสบผลส ำเร็จเท่ำที่ควร  แต่ผ่ำนไป10 ปีโมเดล
ดังกล่ำวถูกหยิบยกมำปัดฝุ่นอีกครั ง ซึ่งต้องยอมรับว่ำ ด้วยบริบททำงกำรเมืองที่เปลี่ยนไปท ำให้เกิดค ำถำมว่ำ โมเดล
ดังกล่ำวจะสำมำรถน ำมำใช้กับกำรเมืองยุคนี  ภำยใต้เงื่อนไข 3 ข้อเสนอ “ทะลุเพดาน” ของม็อบนักศึกษำได้หรือไม่ 

แม้จะมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่คือ “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ” และ “การไล่รัฐบาล” แต่ ณ เวลำนี  พล.อ.ประยุทธ์ ยัง
ยืนยันว่ำ “ไม่ลาออก” ขณะที่ข้อเรียกร้อง“ปฏิรูปสถาบัน” นั นไม่ปรำกฎภำพในลักษณะดังกล่ำวในกำรชุมนุมปี 53  

ยิ่งไปกว่ำนั นล่ำสุดมีท่ำทีมำจำกซีกฝ่ำยค้ำนอย่ำง "พรรคก้าวไกล"  โดย "ชัยธวัช ตุลาธน" เลขำธิกำรพรรค 
บอกว่ำ เงื่อนไขของคณะกรรมกำรครั งนี คือ "ต้องน าเอาข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันฯเข้าหารือเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัย
ด้วย"  

ดังนั นจำก “ความเหมือน” และ “ความต่าง” ที่เกิดขึ นนี เอง จึงถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ฝ่ำยต่ำงๆ จะต้องน ำมำฉุก
คิดเพ่ือหำทำงออกร่วมกัน 

ยิ่งตัวละครในวันนั นโดยเฉพำะ “พี่น้อง 3 ป.” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ครั งนั นเป็น รมว.กลำโหม พล.อ.อนุ
พงษ์ เผ่ำจินดำ เป็น ผบ.ทบ. และ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นรอง ผบ.ทบ.ในขณะนั น รวมถึงแกนน ำพรรคประชำธิปัตย์ หลำย
คนที่กลับมำมีบทบำทส ำคัญในวันนี ด้วยแล้ว  

การหาแนวทางฝ่าวิกฤตินับจากนี้ จึงถือเป็นจัวหวะก้าวย่างที่ต้องจับตาว่า จะเป็น “ทางออก” ของวิกฤติ
ครั้งนี้ได้หรือไม่ 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/905215 
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ศุกร์ที่ 30 ตุลำคม 2563 เวลำ 10.00 น. 

คกก.สมานฉันท์ฯอย่าพายเรือในอ่าง 
หวังว่าคณะกรรมการสมานฉันท์ฯ ที่จะตั้งขึ้นด้วยบารมีของประธานรัฐสภาที่ช่ือ ชวน หลีกภัย  จะเป็นทางออกหนึ่ง
ในการแก้ปัญหาวิกฤตประเทศ ไม่ใช่เป็นการ “ซื้อเวลา” หรือท าได้เพียงแค่บทสรุปของรายงาน 1 ชิ้น ที่พายเรืออยู่
ในอ่าง ซ้ าแล้วซ้ าเล่า 
 

 
 

ในกำรประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญวันที่ 26-27 ต.ค. ตำม มำตรำ165 เพ่ือดับร้อนหำทำงออกให้ประเทศจำก
สถำนกำรณ์ล่อแหลมจำกกำรชุมนุมทำงกำรเมืองอย่ำงกลุ่มรำษฎร  ซึ่งกำรประชุมตลอด 2 วัน “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม มีควำมชัดเจนใน 3 เรื่อง คือ 
1.กำรลำออกจำกต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี  คงเป็นไปได้ยำกที่สุด เพรำะถือว่ำเป็นนำยกรัฐมนตรีที่มำจำกกำรเลือกตั ง 
และยังมีอีกหลำยปัจจัย หลำยเงื่อนไข ที่จะท ำให้ลำออกจำกต ำแหน่งของนำยกรัฐมนตรี 
2.กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60 ที่วันนี สถำนกำรณ์เปลี่ยนไป ท ำให้ “บิ๊กตู่” ไฟเขียว“พรรคร่วมรัฐบำล-ส.ว.” เดินหน้ำ 
พร้อมประกำศไทมไลน์กลำงสภำว่ำแก้รัฐธรรมนูญทั ง 3 วำระเสร็จภำยใน ธ.ค.นี คู่ขนำนไปกับกำรจัดท ำร่ำงพ.ร.บ.ออก
เสียงประชำมติ เพ่ือให้สำมำรถออกเสียงประชำมติได้ในช่วงต้นปี64 ส่วนจะมีกำรตั งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)หรือ
โมเดลกำรร่ำงจะเป็นแบบไหน ยังเป็นเรื่องของอนำคต เพรำะสุดท้ำยเสียงข้ำงมำกของรัฐสภำจะเป็น “ค ำตอบสุดท้ำย” 
3.กำรตั งคณะกรรมกำรสมำนฉันท์เพ่ือแสวงหำทำงออกให้กับประเทศ  เพ่ือน ำประเด็นปัญหำต่ำงๆเข้ำมำสู่เวที
แลกเปลี่ยนอย่ำงเป็นทำงกำร เพ่ือให้เกิดข้อเสนออย่ำงเป็นรูปธรรมและจะได้ยุติกำรน ำประเด็นเกี่ยวกับสถำ บัน
พระมหำกษัตริย์ไปพูดนอกสภำในทำงที่ไม่เหมำะสม โดยทั ง“รัฐบำล- ส.ส.รัฐบำล – ส.ว.” ต่ำงสนับสนุนในแนวนี  เพ่ือ
ลดอุณหภูมิทำงกำรเมือง  ซึ่งขณะนี นำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำและประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  มอบหมำยให้ 
“สถำบันพระปกเกล้ำ”ไปศึกษำและก ำหนดโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรฯชุดนี ว่ำมีแนวทำงและหน้ำที่อะไรบ้ำง ถึงแม้ว่ำ
พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนประกำศไม่ร่วมสังฆกรรมเพรำะมองว่ำเป็นกำรซื อเวลำก็ตำม!!   

หำกย้อนกลับไปโมเดลกำรตั งคณะกรรมกำรสมำนฉันท์ ที่มีควำมพยำยำมในกำรดึงควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง
จำกนอกสภำ เข้ำสู่เวทีในสภำฯที่ปรำกฏชัดเจน ในปี37สมัยนำยมำรุต บุนนำค ประธำนรัฐสภำ ได้ตั งคณะกรรมกำร
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พัฒนำประชำธิปไตย (คพป.) มีนพ.ประเวศ วะสี เป็นประธำน  ซึ่ง คพป.มีบทบำทส ำคัญในกำรวำงแนวทำงและกรอบ
ควำมคิดส ำหรับกำรปฏิรูปกำรเมือง ในช่วง ปี35- 40 และส่งอิทธิพลส ำคัญต่อกระบวนกำรร่ำงรัฐธรรมนูญปี 40  ซึ่งถือ
ว่ำเป็นหนึ่งในรัฐธรรมนูญที่ได้รับกำรยอมรับว่ำดีที่สุดฉบับหนึ่ง 

ต่อมำภำยหลังจำกเกิดเหตุกำรณ์สลำยกำรชุมนุมเมื่อปี52 นำยชัย ชิดชอบ ประธำนรัฐสภำในขณะนั น ตั ง
คณะกรรมกำรสมำนฉันท์เพ่ือกำรปฏิรูปกำรเมืองและกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีนำยดิเรก ถึงฝั่ง ส.ว.นนทุบรี เป็นประธำน 
ซึ่งบทสรุปมีเพียงข้อเสนอกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญบำงประเด็น เช่น กำรยุบพรรคกำรเมือง กำรเลือกตั งส.ส. เป็นต้น 

มำในปี63 กำรเมืองที่ต้องเผชิญกับปัญหำควำมขัดแย้งที่มีรูปแบบที่แตกต่ำงจำกในอดีต เพรำะมี
ประเด็น อ่อนไหวที่คนไทยจ ำนวนมำกรับไม่ได้  เริ่มมีกำรปะทะและเผชิญหน้ำในประเด็นกำรสวมเสื อเหลืองมำกขึ น 
คู่ขนำนกับกำรเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลที่ดุเดือดขึ นเรื่อยๆเช่นกัน 

ก็หวังว่ำคณะกรรมกำรสมำนฉันท์ฯ ที่จะตั งขึ นด้วยบำรมีของประธำนรัฐสภำที่ชื่อ ชวน หลีกภัย  จะเป็น
ทำงออกหนึ่งในกำรแก้ปัญหำวิกฤตประเทศ ไม่ใช่เป็นกำร “ซื อเวลำ” หรือท ำได้เพียงแค่บทสรุปของรำยงำน 1 ชิ น ที่
พำยเรืออยู่ในอ่ำง ซ  ำแล้วซ  ำเล่ำ ก่อนที่จะถูกน ำไปวำงไว้บนหิ งและไม่เคยน ำมำปฏิบัติได้จริงเหมือนหลำยๆ ชุดในอดีตที่
ผ่ำนมำ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/article/803892 
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