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ข่าวประจ าวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ท่ี 
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขท่ี 

 
เรื่อง 

 
สื่อ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 /2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตัง้ 

จัดต้ังศูนย์บริหำร 
กำรหำเสียงทำง
อิเลก็ทรอนิกส์  

(E – War Room) 

The journalist club 
ออนไลน ์
 
โพสตท์ูเดย์ออนไลน์ 
 
ฐำนเศรษฐกิจออนไลน ์
 
แนวหน้ำออนไลน ์
 

กกต.เข้มจัดตั้งศูนย์บริหำรกำรหำ
เสียงทำงอิเล็กทรอนิกส์ คุมกำรหำ
เสียงเลือกตั้งท้องถ่ิน 
กกต.เข้มเลือกตั้งท้องถ่ินต้ังศูนย์คุมหำ
เสียงอิเล็กทรอนิกส์ 
เลือกตั้งท้องถ่ิน กกต.เข้ม ตั้งศูนย์คุม
หำเสียงทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
กกต.เข้ม! ตั้งศูนย์คุมหำเสียงเลือกตั้ง
นำยกอบจ.-สมำชิกสภำอบจ. 
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ข่าว กกต./ผู้บริหารส านกังาน กกต. ให้สัมภาษณ ์
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน ์ กกต.จัดตั้งศูนย์บริหำรกำรหำเสียงทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E - War Room) 9 
2 สยำมรฐัออนไลน ์ กกต.บุรีรัมย์ คุมเข้มชิง อบจ. เร่งรณรงค์เลือกตั้งเชิงสมำนฉันท์ 11 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ “นันทิยำ“ผู้สมัคร อบจ.เเม่ฮ่องสอนเเจงยิบหลังถูก กกต.ช้ีขำดอยู่ทะเบียน

บ้ำนไม่ครบ 1 ปีขำด 1วัน 
12 

2 MGR ออนไลน ์ ศึกเลือกตั้งนำยกอบจ.โครำชเดือด! “หมอแหยง”แฉกลโกงซือ้เสียงหัว
ละ 2-3 พัน จี้ กกต.ตรวจสอบ 

14 

3 มติชนออนไลน ์ ‘เสธ.อู้’ หนุน โมเดลส.ส.ร.จำกร่ำงรบ. เลอืกตั้ง150 สรรหำ 50 ช้ีเป็น
ธรรม หลำกหลำย 

16 

4 มติชนออนไลน ์ ‘ช ำนำญ’ ช้ี จัดเลอืกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค. สกัดคนใช้สิทธิ ปิดทำงคณะ
ก้ำวหน้ำ 

17 
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รวมข่าว กกต.  
     

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'ธนำธร' เยือนอีสำน 'ปิยบุตร' ข้ึนเหนือ หำเสียง 'ก้ำวหน้ำ' เลือกตั้งท้องถ่ิน 18 
6 มติชนออนไลน ์ ‘ทวี’ ช้ี กม.เข้ำช่ือแก้ไข รธน. จำก’สำยลมประชำธิปไตยเปลี่ยนเป็น

พำยุประชำธิปไตย’ 
20 

7 มติชนออนไลน ์ เทพไท แนะ น ำข้อดีร่ำงไอลอว์ บรรจุ รธน.ฉบับใหม่ ไม่ให้เจตนำรมณ์
ปชช.สูญเปล่ำ   

22 

บทความ  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน ์ 3 ข้ัวชิงนำยก อบจ.เมืองโอ่ง ขันอำสำพัฒนำรำชบุรี 24 
2 Business today

ออนไลน ์
สนำมเลือกตั้ง อบจ. คึกคักแต่อึดอัด พิสูจน์ภำรกิจรัฐกระจำยอ ำนำจ
ท้องถ่ิน 

26 

3 มติชนออนไลน ์ ด่ำนเบิ้ม-แก้รัฐธรรมนูญ 28 
4 สยำมรฐัออนไลน ์ "ทวี" ข้ีกม.เช้ำช่ือแก้ รธน. จำก "สำยลมประชำธิปไตยเปลี่ยนเป็นพำยุ

ประชำธิปไตย" 
30 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯ รวบรวมโดยฝ่ำยประชำสัมพนัธ์ 
ติดตอ่ 17920-17924 

3 

 

 
 
  

 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯ รวบรวมโดยฝ่ำยประชำสัมพนัธ์ 
ติดตอ่ 17920-17924 

4 

 

 
 
 
 

 
 
กกต.เข้มจัดตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ คุมการหาเสียงเลือกตั้งท้องถ่ิน 
By JNC Team - M -20 November 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 20 พ.ย.63 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรเลือกตั้ง(กกต.)ได้ออกเอกสำรข่ำวเผยแพร่ ที่มีข้อควำมว่ำ 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีหน้ำที่และอ ำนำจควบคุม ดูแล กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  จึงได้เตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง 
 โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จัดตั้งศูนย์บริหำรกำรหำเสียงทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E – War 
Room) ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์รวมกำรบูรณำกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรหำเสียงของสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำร
ท้องถ่ินโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวิเครำะห์ และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งกรณีกำร
กระท ำผิดเกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ินโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ล 
 โดยศูนย์บริหำรกำรหำเสียงทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E – War Room) ตั้งอยู่บริเวณ ช้ัน 6 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ท ำหน้ำที่ในกำรติดตำม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และรับรำยงำน จำกส่วนต่ำงๆ ได้แก่ รับ
รำยงำนจำกผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด สำยด่วนเลือกตั้ง 1444 ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง 
 รวมถึงกำรแสวงหำข้อมูลโดยศูนย์บริหำรกำรหำเสียงทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E – War Room) ซึ่งเมื่อได้รับ
ข้อมูล หรือ กำรรำยงำน ศูนย์บริหำรกำรหำเสียงฯ จะด ำเนินกำรรวบรวม วิเครำะห์ และเสนอต่อคณะท ำงำนติดตำม
เกี่ยวกับกำรหำเสียงทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็น และหำกเกิดกรณีที่มีกำรหำเสียงเลือกตั้งโดย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้องจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำและมีค ำสั่งให้ผู้สมัคร พรรค
กำรเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณีด ำเนินกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลต่อไป 
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 ทั้งนี้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน พ.ศ.2562 มำตรำ 
73 บัญญัติให้ ในกรณีที่มีกำรหำเสียงเลือกตั้งโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ และควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งไม่ว่ำโดยทำงใดว่ำ กำรหำเสียงเลือกตั้งนั้นฝ่ำฝืนหรือไม่ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือค ำสั่ง ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีหน้ำที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชำชนทรำบเป็นกำร
ทั่วไปโดยพลัน และมีอ ำนำจสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลโดยทันที 
 
อ้ ำ ง อิ ง   :  https://thejournalistclub.com/%e0 % b8 % 8 1 % e0 % b8 % 8 1 % e0 % b8 % 9 5 -
%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8
%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0
%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://thejournalistclub.com/%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4/
https://thejournalistclub.com/%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4/
https://thejournalistclub.com/%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4/
https://thejournalistclub.com/%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4/
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กกต.เข้มเลือกตั้งท้องถ่ินตั้งศูนย์คุมหาเสียงอิเล็กทรอนิกส์ 
วันที่ 20 พ.ย. 2563 เวลำ 17:17 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.เข้มเลือกต้ังท้องถิ่นตั้งศูนย์บริหารคุมการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้สมัครนายกอบจ.และสมาชิกอบจ.มี
อ านาจชี้แจง-ลบข้อมูลไม่ถูกต้องทันที 
 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้ออกเอกสำรข่ำวเผยแพร่ เมื่อ
วันที่ 20 พ.ย.63ว่ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีหน้ำที่และอ ำนำจควบคุม ดูแล กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงได้เตรียมควำมพร้อมด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จัดต้ังศูนย์บริหำรกำร
หำเสียงทำงอิเลก็ทรอนิกส์ (E - War Room) ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์รวมกำรบูรณำกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรหำเสียงของ
สมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ินโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวิเครำะห์ และเสนอควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งกรณีกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ินโดย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 โดยศูนย์บริหำรกำรหำเสียงทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E - War Room) ตั้งอยู่บริเวณ ช้ัน 6 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ท ำหน้ำที่ในกำรติดตำม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และรับรำยงำน จำกส่วนต่ำงๆ ได้แก่ รับ
รำยงำนจำกผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด สำยด่วนเลือกตั้ง 1444 ประชำชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง รวมถึงกำรแสวงหำข้อมูลโดยศูนย์บริหำรกำรหำเสียงทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E - War Room) ซึ่งเมื่อได้รับข้อมูล
หรือกำรรำยงำน ศูนย์บริหำรกำรหำเสียงฯ จะด ำเนินกำรรวบรวม วิเครำะห์ และเสนอต่อคณะท ำงำนติดตำมเกี่ยวกับ
กำรหำเสียงทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็น และหำกเกิดกรณีที่มีกำรหำเสียงเลือกตั้งโดยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้องจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำและมีค ำสั่งให้ผู้สมัคร พรรคกำรเมือง 
หรือผู้ใด แล้วแต่กรณีด ำเนินกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลต่อไป 
 ทั้งนี้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน พ.ศ.2562 มำตรำ 
73 บัญญัติให้ ในกรณีที่มีกำรหำเสียงเลือกตั้งโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ และควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งไม่ว่ำโดยทำงใดว่ำ กำรหำเสียงเลือกตั้งนั้นฝ่ำฝืนหรือไม่ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือค ำสั่ง ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีหน้ำที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชำชนทรำบเป็นกำร
ทั่วไปโดยพลัน และมีอ ำนำจสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลโดยทันที 
อ้ำงอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/638533 

https://www.posttoday.com/politic/news/638533
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เลือกตั้งท้องถ่ิน กกต.เข้ม ตั้งศูนย์คุมหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์  
20 Nov 2020 15:38 น. 
 
 
 
 
 
 
 
เลือกต้ังท้องถิ่น กกต.เข้ม จัดต้ังศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมการหาเสียงเลือกต้ัง นายกอบจ.-
สมาชิกสภาอบจ. 
 20 พฤศจิกำยน 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตั้ง ได้ออกเอกสำรข่ำวเผยแพร ่เมื่อวันที่ 20 พ.ย.
63ว่ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีหน้ำที่และอ ำนำจควบคุม ดูแล กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงได้เตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จัดต้ังศูนย์บริหำรกำรหำเสียงทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (E - War Room) ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์รวมกำรบูรณำกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรหำเสียงของสมำชิกสภำ
ท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ินโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวิเครำะห์ และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งกรณีกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ินโดยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 โดยศูนย์บริหำรกำรหำเสียงทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E - War Room) ตั้งอยู่บริเวณ ช้ัน 6 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ท ำหน้ำที่ในกำรติดตำม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และรับรำยงำน จำกส่วนต่ำงๆ ได้แก่ รับ
รำยงำนจำกผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด สำยด่วนเลือกตั้ง 1444 ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง 
 รวมถึงกำรแสวงหำข้อมูลโดยศูนย์บริหำรกำรหำเสียงทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E - War Room) ซึ่งเมื่อได้รับ
ข้อมูล หรือ กำรรำยงำน ศูนย์บริหำรกำรหำเสียงฯ จะด ำเนินกำรรวบรวม วิเครำะห์ และเสนอต่อคณะท ำงำนติดตำม
เกี่ยวกับกำรหำเสียงทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็น และหำกเกิดกรณีที่มีกำรหำเสียงเลือกตั้งโดย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้องจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำและมีค ำสั่งให้ผู้สมัคร พรรค
กำรเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณีด ำเนินกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลต่อไป 
 ทั้งนี้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน พ.ศ.2562 มำตรำ 
73 บัญญัติให้ ในกรณีที่มีกำรหำเสียงเลือกตั้งโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ และควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งไม่ว่ำโดยทำงใดว่ำ กำรหำเสียงเลือกตั้งนั้นฝ่ำฝืนหรือไม่ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือค ำสั่ง ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีหน้ำที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชำชนทรำบเป็นกำร
ทั่วไปโดยพลัน และมีอ ำนำจสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลโดยทันที 
อ้ำงอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/politics/457578 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/457578
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กกต.เข้ม! ตั้งศูนย์คุมหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.-สมาชิกสภาอบจ. 
วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563, 15.31 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.เข้มจัดตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมการหาเสียงเลือกต้ังนายกอบจ.-สมาชิกสภาอบจ. 
 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้ออกเอกสำรข่ำวเผยแพร่ เมื่อ
วันที่ 20 พ.ย.63ว่ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีหน้ำที่และอ ำนำจควบคุม ดูแล กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงได้เตรียมควำมพร้อมด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จัดต้ังศูนย์บริหำรกำร
หำเสียงทำงอิเลก็ทรอนิกส์ (E - War Room) ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์รวมกำรบูรณำกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรหำเสียงของ
สมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ินโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวิเครำะห์ และเสนอควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งกรณีกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ินโดย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 โดยศูนย์บริหำรกำรหำเสียงทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E - War Room) ตั้งอยู่บริเวณ ช้ัน 6 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ท ำหน้ำที่ในกำรติดตำม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และรับรำยงำน จำกส่วนต่ำงๆ ได้แก่ รับ
รำยงำนจำกผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด สำยด่วนเลือกตั้ง 1444 ประชำชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง รวมถึงกำรแสวงหำข้อมูลโดยศูนย์บริหำรกำรหำเสียงทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E - War Room) ซึ่งเมื่อได้รับข้อมูล
หรือกำรรำยงำน ศูนย์บริหำรกำรหำเสียงฯ จะด ำเนินกำรรวบรวม วิเครำะห์ และเสนอต่อคณะท ำงำนติดตำมเกี่ยวกับ
กำรหำเสียงทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็น และหำกเกิดกรณีที่มีกำรหำเสียงเลือกตั้งโดยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้องจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำและมีค ำสั่งให้ผู้สมัคร พรรคกำรเมือง 
หรือผู้ใด แล้วแต่กรณีด ำเนินกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลต่อไป 
 ทั้งนี้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน พ.ศ.2562 มำตรำ 
73 บัญญัติให้ ในกรณีที่มีกำรหำเสียงเลือกตั้งโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ และควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งไม่ว่ำโดยทำงใดว่ำ กำรหำเสียงเลือกตั้งนั้นฝ่ำฝืนหรือไม่ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือค ำสั่ง ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีหน้ำที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชำชนทรำบเป็นกำร
ทั่วไปโดยพลัน และมีอ ำนำจสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลโดยทันที 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.naewna.com/politic/533164 

https://www.naewna.com/politic/533164
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กกต.จัดตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - War Room) 
เผยแพร่: 21 พ.ย. 2563 09:25   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน ์
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

กาญจนบุรี - ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - War 
Room) หากสงสัย หรือพบผู้สมัครนายก-ส.อบจ. ทุจริต โทร.สายด่วน 1444            
  วันนี้ (21 พ.ย.) นำยขวัญเพชร ถนอมนำม ผอ.กกต.ประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี เปิดเผยว่ำ คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งมีหน้ำที่และอ ำนำจควบคุม ดูแลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงได้เตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำผิด
กฎหมำยเลือกตั้ง  
  โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจดัต้ังศูนย์บรหิำรกำรหำเสยีงทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E - War RoOm) ท ำ
หน้ำที่เป็นศูนย์รวมกำรบูรณำกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรหำเสียงของสมำชิกสภำท้องถ่ิน หรือผู้บริหำรท้องถ่ินโดย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวิเครำะห์ และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง กรณีกำรกระท ำผิด
เกี่ยวกับกำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ิน หรืผู้บริหำรท้องถ่ินโดย 
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส 
  ศูนย์บริหำรกำรหำเสียงทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E - War Rom) ตั้งอยู่บริเวณช้ัน 6 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง ท ำหน้ำที่ในกำรติดตำม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และรับรำยงำนจำกส่วนต่ำงๆ ได้แก่ รับรำยงำนจำก
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด สำยด่วนเลือกตั้ง 1444 ประชำชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมถึง
กำรแสวงหำข้อมูลโดยศูนย์บริหำรกำรหำเสียงทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E - War Room)  

เมื่อได้รับข้อมูลหรือกำรรำยงำน ศูนย์บริหำรกำรหำเสียงจะด ำเนินกำรรวบรวม วิเครำะห์ และเสนอต่อ
คณะท ำงำนติดตำมเกี่ยวกับกำรหำเสียงทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็น และหำกเกิดกรณีที่มีกำรหำ
เสียงเลือกตั้งโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้อง จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำและมีค ำสั่ง
ให้ผู้ สมัคร  พรรคกำรเมือง หรือผู้ ใด แล้วแต่กรณี ด ำ เนินกำรแก้ไข เปลี่ ยนแปลง หรือลบข้อมูลต่อไป   
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ทั้งนี้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรเลอืกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรอืผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 มำตรำ 73 บัญญัติให้ใน
กรณีที่มีกำรหำเสียงเลือกตั้งโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ และควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำรกำรเสือกตั้งไม่ว่ำโดยทำง
ใด ว่ำกำรหำเสียงเลือกตั้งนั้นฝ่ำฝืนหรือไม่ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือค ำสั่ง ระเบียบ หรือข้อบั งคับของ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีหน้ำที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไปโดยเร็ว 
และมีอ ำนำจสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลโดยทันที  เลือกตั้งท้องถ่ิน ร่วมกันใช้สิทธิ
อย่ำงสุจริตโปร่งใส สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเลอืกตั้งได้ที่สำยด่วน 1444 "ทุกค ำถำม มีค ำตอบ ทุกค ำตอบ เรำ
ติดตำมด้วยควำมใส่ใจ" นำยขวัญเพชร ถนอมนำม ผอ.กกต.ประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี เผย  

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับจังหวัดกำญจนบุรี มีผู้สมัครนำยก อบจ.จ ำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1.นำยสุรพงษ์ 
ปิยะโชติ หรือหมอหนุ่ย ผู้สมัครเบอร์ 1 หัวหน้ำทีมพลังกำญจน์ 2.นำยรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือเสี่ยสรรค์ ผู้สมัคร
เบอร์ 2 หัวหน้ำทีมพลังใหม่ 3.น.ส.สำวิกำ ประเสริฐผล ผู้สมัครเบอร์ 3 หัวหน้ำทีม NEXT กำญจนบุรี และ 4.พ.ต.ท.
กิตติพิชญ์ จันทร์สมบรูณ์ ผู้สมัครเบอร์ 4 ทีมกำญจน์ก้ำวใหม่ 
 
 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/local/detail/9630000120001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/local/detail/9630000120001
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กกต.บุรีรัมย์ คุมเข้มชิง อบจ. เร่งรณรงค์เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ 
สยำมรัฐออนไลน์  20 พฤศจิกำยน 2563 19:58 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นำยเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัดองค์กำรบริกำรส่วนจังหวัด(อบจ.)บุรีรัมย์ ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกำร
เลือกตั้งประจ ำ อบจ.บุรีรัมย์ กล่ำวว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ประจ ำ จ.บุรีรัมย์ และ กกต.อบจ.บุรีรัมย์ 
เตรียมจัดกำรเลอืกเลอืกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรสว่นจังหวัด(นำยก อบจ.)บุรีรัมย์ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรจงัหวัด
(ส.อบจ.)บุรีรัมย์ ทั้ง 42 เขต ใน 23 อ ำเภอ ที่จะจัดให้มีกำรเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่ 20 ธ.ค.ที่จะถึงนี้ 
 ขณะนี้ทำง กกต.จังหวัด ได้ส่งชุดป้องปรำมหำข่ำวพร้อมลงในพื้นที่จัดกำรเลือกตั้ง หำกพบว่ำผู้สมัครรำย
ใดกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งจะด ำเนินกำรตรวจสอบเอำผดิอย่ำงทันทีไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้น จึงเป็นเรื่องจ ำเป็นทีทุ่กฝำ่ย
ต้องร่วมมือร่วมใจในกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้สมัคร ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีควำมรู้ 
เกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบในกำรเลือกตั้ง วัฒนธรรมทำงกำรเมือง และกำรรู้จักแพ้ชนะ 
 นำยเศรษฐพร กล่ำวต่อว่ำ ตั้งแต่ กกต.บุรีรัมย์ และ กกต.อบจ.บุรีรัมย์ มีกำรจัดโครงกำรเลือกตั้งเชิง
สมำนฉันท์ในกำรเลือกตั้งระดับท้องถ่ินเป็นต้นมำ เรื่องร้องเรียนและคัดค้ำนในกำรเลือกตั้งลดลงอย่ำงมำก เพรำะ
ผู้สมัครมีควำมเข้ำใจในกระบวนกำร วิธีกำรหำเสียงเลือกตั้งที่ถูกต้องตำมกฎหมำยมำกขึ้น กำรกระท ำผิดกฎหมำยจึง
ลดลง ทั้งนี้ต้องกำรให้กำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมบริสุทธ์ิ ยุติธรรม และกำรเลือกตั้งของผู้สมัครทุกคนได้เกิดควำม
สมำนฉันท์ แบบเป็นกำรแข่งขันกันในเกมกีฬำให้มำกขึ้น 
 
อ้ำงอิง  :  https://siamrath.co.th/n/198747 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/198747
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“นันทิยา“ผู้สมัคร อบจ.เเม่ฮ่องสอนเเจงยิบหลังถูก กกต.ช้ีขาดอยู่ทะเบียนบ้านไม่ครบ 
1 ปีขาด 1วัน 
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 - 19:45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“นันทิยา“ ผู้สมัคร อบจ.เมืองสามหมอก ฉะ กกต.สองมาตรฐาน หลังถูกชี้ขาดคุณสมบัติอยู่ในทะเบียนไม่ครบ1ปี
ขาดไป1วัน ยันเป็นคนแม่ฮ่องสอนแต่ก าเนิดก่อนสมัครตรวจสอบคุณสมบัติผ่านเรียบร้อย ขอโอกาสท างานเพ่ือบ้าน
เกิดช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธ์ชูนโยบายทนายประจ าต าบล 
 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 63 นำงนันทิยำ วงศ์วำนิชย์ ผู้สมัครหมำยเลข 2 กลุ่มพลังแม่ฮ่องสอนและชำติ
พันธ์ุเปิดเผยว่ำภำยหลังคณะกรรมกำรกำรเลอืกตั้ง หรือ กกต.ประจ ำองค์กำรบรหิำรสว่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประกำศ
ว่ำ ตนไม่มีคุณสมบัติตำมมำตรำ 49 (3) แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลอืกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ิน พ.ศ.2562 ว่ำขำดคุณสมบัติ 
คืออำศัยอยู่ในพื้นที่ ไม่ครบ 1 ปี นั้น ตนเองเป็นคนจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยก ำเนิด เรียนหนังสือที่แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ช้ัน
อนุบำลจนจบ ม.6 จำกนั้นย้ำยทะเบียนบ้ำนไปเรียนที่กรุงเทพฯ เพื่อศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ เมื่อเรียนจบท ำงำนมี
ครอบครัว แล้วจึงย้ำยกลับมำเพื่อพัฒนำจงัหวัดบ้ำนเกดิ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562 นับถึงวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 
โดยทำงทะเบียนรำษฎร์ออกหนังสอืยืนยันว่ำตนเองมีช่ือในทะเบียนบำ้น ครบ 365 วันหรือ 1 ปีเต็ม แต่ทำง กกต.ท้วงติง
ว่ำ หำกจะครบ1 ปีต้องบวกกับอีก 1 วัน คือ 366 วัน ทั้งๆ ที่กำรเขียนก ำหนดคุณสมบัติในหมวด 5 ข้อ 3 ระบุว่ำ มีช่ือ
อยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลำติดต่อกันไม่
น้อยกว่ำ 1 ปี ถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 ทั้งนี้ก่อนกำรลงสมัคร นำยก อบจ.ตนเองได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วว่ำมีครบถ้วนตำมที่ กกต.
ระบุ และยังมีหลักฐำนเป็นหนังสือรับรองจำกนำยพงษ์พีระ ชูช่ืน นำยอ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ว่ำได้อำศัยอยู่ในทะเบียน
รำษฎร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ 1 ปี คือระยะเวลำ 365 วัน แต่ทำง กกต.กับอ้ำงอิงกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ตีควำมว่ำ 
1 ปีต้องบวกอีก 1 วัน ตนเองมองว่ำเป็นกำรตัดสิทธิควำมเป็นคนแม่ฮ่องสอนแท้ๆ ของคนที่เกิดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ซึ่งกำรก ำหนดว่ำ 1 ปีบวกอีก 1 วัน ควรใช้กับคนต่ำงถิ่นที่มำอำศัยอยู่ในจังหวัดอื่นมำกกว่ำน ำมำใช้กับคนพื้นที่ 
 ทั้งนี้ นำงนันทิยำ กล่ำวอีกว่ำ ตนเองไม่ใช่นักกำรเมือง แต่เป็นนักพัฒนำและกำรลงสมัครนำยก อบจ.ครั้ง
นี้เป็นเสียงเรียกร้องของชำวแม่ฮ่องสอนและ13กลุ่มชำติพันธ์ุ ที่อยำกจะพลิกโฉมแม่ฮ่องสอนให้ดีข้ึน อยำกเปลี่ยน
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คุณภำพชีวิตเดิมๆ ที่เป็นอยู่ และหำกตนเองได้รับเลือกนั้นเช่ือว่ำควำมรู้ประสบกำรณ์ที่มีอยู่สำมำรถพัฒนำจังหวัด
แม่ฮ่องสอนให้ดียิ่งๆ ข้ึน ทั้งนี้ก็เพื่อพี่น้องชำวแม่ฮ่องสอนและ13 กลุ่มชำติพันธ์ุซึ่งที่ผ่ำนมำก่อนที่จะลงสมัคร นำยก 
อบจ.แม่ฮ่องสอนน้ัน ตนเองได้ท ำงำนเพื่อสังคมมำโดยตลอด โดยเฉพำะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เป็นบ้ำนเกิด ตนเองเป็น
นักสังคมสงเครำะห์อำสำช่วยเหลือชำวบ้ำนและกลุ่มชำติพันธ์ุ นอกจำกนี้ยังด ำรงต ำแหน่งนำยกสมำคมสตรีจังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยเน้นพัฒนำควำมเป็นอยู่คุณภำพชีวิตของสตรีแม่ฮ่องสอนและ13 กลุ่มชำติพันธ์ุ ให้ได้มีระบบ
สำธำรณูปโภคให้ดีข้ึน บทบำทและหน้ำที่ขณะนี้ ได้ช่วยเหลือ13 กลุ่ม ชำติพันธ์ุ โดยแยกเป็น 2 ประเภทคือกลุ่มที่มีบัตร
ประชำชน หรือ สมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ซึ่งมีสิทธ์ิ ได้ รับเงินกู้ยืมเพื่อไปพัฒนำคุณภำพชีวิตสร้ำงอำชีพ วงเงิน
กู้ยืมสูงถึง 2 แสนบำท ส่วนกลุ่มชำติพันธ์ุที่ไม่มีบัตรประชำชน เรำไม่ได้ละเลย กลับเร่งช่วยเหลือ ผลักดันให้รับสิทธิเท่ำ
เทียมกับคนไทย ในเรื่องอำชีพเรำได้น ำลูกหมูด ำให้ชำวบ้ำนหมู่บ้ำนต่ำงๆ เลี้ยงโดยไม่คิดเงิน มอบทุนกำรศึกษำให้กับ
เด็กยำกจน รวมถึงกลุ่มชำติพันธ์ุ ทุนละ 1 พันบำท ต่อเนื่องเป็นเงินกว่ำล้ำนบำท รวมถึงกำรพัฒนำอำชีพ เช่น เสื้อผ้ำ
ทอมือ ให้ได้มีตลำดจ ำหน่ำยสินค้ำ ขณะนี้มีบูทจัดแสดงจ ำหน่ำยสินค้ำในงำน OTOP จ ำหน่ำยได้กว่ำ 7 ล้ำนบำท ตำม
ข้อมูลจำก กรมพัฒนำชุมชน นอกจำกนี้ ได้ผลักดันระบบสำธำรณูปโภค เช่น ได้ก่อสร้ำงถนนเข้ำหมู่บ้ำนไม้สะเป่ ได้
สัญจรสะดวกสบำย และจำกกำรตรวจสอบพบว่ำมี 101 หมู่บ้ำนไม่มีไฟฟ้ำใช้ ตนเองได้ขอควำมอนุเครำะห์จำกภำค
ภำครัฐ และหน่วยงำนต่ำงๆ ขณะนี้ได้เร่งด ำเนินกำรน ำระบบไฟฟ้ำเข้ำไปยังบำงหมู่บ้ำนแล้ว และขณะนี้จะเร่ง
ด ำเนินกำรให้ทุกหมู่บ้ำนมีไฟฟ้ำใช้” นำงนันทิยำ กล่ำว 
 นำงนันทิยำ กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ หำกทำง กกต. วินิจฉัยว่ำตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนและลงสมัครได้ 
นโยบำยสิ่งแรก ที่ต้องเร่งด ำเนินกำรคือ ไม่สองมำตรฐำน ประชำชนต้องได้รับสิทธิเท่ำเทียมกันไม่ว่ำจะเรื่องไหน 
ประชำชนจะต้องได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก และกำรคุ้มครองจำกภำครัฐ นอกจำก นี้จะจัดตั้งทนำยประจ ำต ำบล 
หรือที่ เรียกว่ำทนำยพลเมือง 1 ต ำบลจะต้องมีทนำย 1 คน ให้ค ำปรึกษำข้อกฎหมำย เนื่องจำกในพื้นที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีกลุ่มชำติพันธ์ุจ ำนวนไม่น้อยที่ไม่สำมำรถพูดภำษำไทยได้ ท ำให้กำรข้ึนศำลหรือกำรติดต่อรำชกำรจะเป็นไป
ด้วยควำมยำกล ำบำก หำกมีทนำยพลเมืองคอยให้ควำมรู้ จะท ำให้คนเหล่ำน้ีเข้ำถึงควำมยุติธรรมและไม่มีสองมำตรฐำน
อีกต่อไป นอกจำกนี้จะเร่งด ำเนิน ตำมกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชำวแม่ฮ่องสอน คือ น้ ำไหล ทุกพื้นที่ต้องมีระบบ
น้ ำประปำที่เข้ำถึง  ไฟสว่ำง ทุกหมู่บ้ำนจะต้องมไีฟฟ้ำ ทำงสะดวก ถนนทุกสำยจะต้องมีกำรมำตรฐำนเดียวกัน คนอยู่กับ
ป่ำ ประชำชนต้องมีพื้นที่ท ำกิน สร้ำงรำยได้ ชำวบ้ำนต้องมีรำยได้ทัดเทียมกันกับจั งหวัดอื่นๆ และมีช่องทำงหำกิน
เพิ่มเติม กำรศึกษำที่ทัดเทียม ชำวแม่ฮ่องสอนต้องมีระบบกำรศึกษำทัดเทียมกับชำวกรุงเทพฯ ยอดเยี่ยมเรื่องกีฬำ เร่ง
พัฒนำบุคคลกรด้ำนกีฬำให้มีศักยภำพ โดยที่ผ่ำนมำมีนักกีฬำระดับทีมชำติ ชำวแม่ฮ่องสอนหลำยคน และกำรรักษำ
วัฒนธรรมประเพณี ชำวแม่ฮ่องสอนนั้นมีกลุ่มชำติพันธ์ุถึง 13 กลุ่ม และมีวัฒนธรรมที่หลำกหลำยแตกต่ำงกันออกไป 
ตนเองมองว่ำจุดเด่นนี้จะสำมำรถพัฒนำเป็นกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ ขณะเดียวกัน หำก กกต.วินิฉัยว่ำตนเองขำด
คุณสมบัติ สิ่งดังกล่ำวจะเป็นเรื่องที่น่ำเศร้ำ และท ำลำยควำมหวังของ 13 กลุ่มพี่น้องชำติพันธ์ุ ซึ่งตนเองตั้งใจจะมำ
พัฒนำจังหวัดบ้ำนเกิดเมืองนอน โดยยืนยันว่ำตนเองนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนแน่นอน ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ใช่
บริษัทที่ใครจะเข้ำมำเพื่อแสวงหำผลก ำไร แต่ตนเองเข้ำมำในฐำนะนักพัฒนำและต้องกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้จังหวัด
แม่ฮ่องสอนดีข้ึน 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2451468 
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ศึกเลือกตั้งนายกอบจ.โคราชเดือด! “หมอแหยง”แฉกลโกงซื้อเสียงหัวละ 2-3 พัน  
จ้ี กกต.ตรวจสอบ 
เผยแพร่: 20 พ.ย. 2563 20:56   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สนามเลือกต้ังนายกอบจ.โคราชเดือด “หมอแหยง”แฉกลโกงซื้อเสียงหัวละ 2-3 พันบาท จี้ กกต.ตรวจสอบ เผยเร่ง
เดินหน้าพบชาวบ้านชูนโยบายตั้ง “สภาประชาชน” ตรวจสอบงบฯ อบจ.ปีละ 4,000 ล้าน พร้อมย้ายส านักงาน
อบจ.ผุดแลนด์มาร์กใหม่เพื่อคนรุ่นใหม่ 
 วันนี้ ( 20 พ.ย. ) ที่บริเวณลำนจอดรถ โรงแรมเฮอร์มิเทจ ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ นพ.ส ำเริง 
แหยงกระโทก ผู้สมัครรับเลือกตั้งนำยก อบจ.นครรำชสีมำ หมำยเลข 3 "กลุ่มรักษ์โครำช" ได้จัดกิจกรรม Kick Off 
ปล่อยขบวนรถแห่หำเสียง จ ำนวน 49 คัน เพื่อออกไปประชำสัมพันธ์ตำมพื้นที่เขตเลือกตั้งทั้ง 48 เขตใน 32 อ ำเภอ 
ก่อนถึงวันเลือกตั้งนำยก อบจ.ในวันที่ 20 ธันวำคม 2563 
 นพ.ส ำเริง แหยงกระโทก ผู้สมัครนำยก อบจ.นครรำชสีมำ หมำยเลข 3 กลุ่มรักษ์โครำช กล่ำวว่ำ ตนลง
พื้นที่พบปะประชำชนอย่ำงหนัก วันละกว่ำ 10 จุด เพื่อเสนอนโยบำยกำรจัดต้ังสภำประชำชน ให้ประชำชนทุกเขตทุก
อ ำเภอได้มีสิทธ์ิมีเสียงในกำรเข้ำมำตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ อบจ.ปีละ 4,000 ล้ำนบำท ให้สำมำรถใช้
พัฒนำจังหวัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใสที่สุด สลำยภำพลักษณ์ สภำฮั้ว ของกลุ่มผู้รับเหมำ จึงท ำให้เกิดแรงต้ำน
จำกนักกำรเมืองกลุ่มเดิมไม่มีใครเอำด้วย วันน้ีจึงต้องเดินคนเดียว แม้จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ไม่เคยย่อท้อ เพรำะเป็น
ควำมตั้งใจจริง เพรำะเรำไม่มีเงินถุงเงินถังเหมือนคู่แข่ง เดินสำยหำเสียงปำกเปล่ำ มีเพียงนโยบำยดี ๆ เสนอประชำชน
เท่ำนั้น 
 ส่วนที่มีกระแสข่ำวว่ำมีพรรคเพื่อไทย เข้ำมำสนับสนุนตนในกำรเลือกตั้งครั้งนี้น้ัน ขอยืนยันว่ำไม่มีพรรค
กำรเมืองใดมำสนับสนุน เพียงแต่ว่ำในวันรับสมัครเลือกตั้ง อบจ. ตนได้เข้ำไปจับมือกับนักกำรเมืองหลำยคน และมี
นักกำรเมืองฝั่งของพรรคเพื่อไทยด้วย ท ำให้สื่อไปตีควำมว่ำพรรคเพื่อไทยมำสนับสนุนตน ซึ่งเรื่องนี้ยืนยันว่ำไม่เป็นควำม
จริง ตนเองลงสมัครในนำมกลุ่มอิสระ ช่ือกลุ่มรักษ์โครำชเท่ำนั้น และพร้อมที่จะร่วมมือกับนักกำรเมืองทุกพรรคที่มี
อุดมกำรณ์เดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบำยพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ ให้มีควำมเจริญในทุกด้ำน 
 ขณะเดียวกันจำกกำรลงพื้นที่หำเสียง มีพลเมืองดีมำแจ้งว่ำ ตอนนี้มีกำรจ่ำยเงินให้กับผู้ที่ไปฟังกำร
ปรำศรัยหำเสียงกันแล้ว โดยให้หัวหน้ำ 3,000 บำท รองหัวหน้ำ 2,000 บำท ส่วนประชำชนทั่วไปให้ 200 บำท แต่
ตนเองก็ไม่ได้ไปจับผิดอะไรและไม่มีหลักฐำนเป็นเพียงข่ำวที่ เขำบอกต่อกันมำ มีแต่ตนเองที่ถูกร้องเรียน และตอนที่
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ตนเองลงพื้นที่เงียบมำกไม่มีคนกล้ำออกมำ เมื่อเข้ำไปเคำะประตูพบปะชำวบ้ำนก็บอกว่ำสนับสนุนตนเต็มที่ แต่ที่ไม่กล้ำ
ออกไปฟังตนปรำศรัย เพรำะถูกผู้น ำชุมชนห้ำมไว้ ดังนั้นจึงอยำกฝำกให้ทำง กกต.จังหวัดนครรำชสีมำ จัดชุดหำข่ำวใน
เรื่องนี้ด้วย 
 นอกจำกนี้ นพ.ส ำเริง ยังกล่ำวถึงนโยบำยที่จะท ำส ำหรับคนรุ่นใหม่ว่ำ ทันทีที่ได้รับต ำแหน่งนำยกอบจ.จะ
ย้ำยส ำนักงำนฯเป็นสิ่งแรกและจะปรับพื้นที่เดินหน้ำวัดสุทธจินดำ ท ำเป็นแลนด์มำร์คใหม่เมืองโครำชมีพื้นที่ให้เยำวชน
มำแสดงควำมสำมำรถและหนุนกีฬำเพื่อคนรุ่นใหม่จะท ำกำรแข่งขันอี-สปอร์ตให้คนรุ่นใหม่ได้มำใช้ควำมสำมำรถและ
ควำมคิดของตัวเอง เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของสภำประชำชนและผลักดันงบด้ำนกำรศึกษำผ่ำนสภำ
ดังกล่ำวด้วย 
 
อ้ำงอิง  :  https://mgronline.com/local/detail/9630000119943 
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‘เสธ.อู้’ หนุน โมเดลส.ส.ร.จากร่างรบ. เลือกตั้ง150 สรรหา 50 ช้ีเป็นธรรม หลากหลาย 
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 - 16:48 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“เสธ.อู้” หนุน โมเดลส.ส.ร.จากร่างรบ. เลือกต้ัง 150 สรรหา 50 ชี้เป็นธรรม หลากหลาย 
 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวำนิช ส.ว. กล่ำวถึงกำรประชุมกมธ.พิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนญู
แห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม นัดแรกในวันที่ 24 พ.ย.ว่ำ คนที่จะมำน่ังเป็นประธำนกมธ.มีแนวโน้มสูงว่ำจะเป็น
นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยช่ือ พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะเจ้ำของญัตติพรรคร่วมรัฐบำล ดูแล้วมีควำม
เหมำะสม เช่ือว่ำคงไม่มีใครคัดค้ำน ส่วนกรอบกำรพิจำรณำของกมธ.นั้น จะยึดร่ำงของพรรคร่วมรัฐบำลเป็นหลักในกำร
ยกร่ำง แต่จะไม่ทิ้งร่ำงของไอลอว์ที่ถูกตีตกไปในช้ันรับหลักกำร จะน ำเนื้อหำของไอลอว์ที่เสนอให้ ส.ส.ร.พิจำรณำยกรำ่ง
รัฐธรรมนูญให้เสร็จใน 1 ปี มำร่วมเปรียบเทียบกับเนื้อหำของพรรคร่วมรัฐบำล และพรรคฝ่ำยค้ำนด้วย เพื่อพิจำรณำหำ
แนวทำงที่เหมำะสมที่สุด ส่วนที่มำของ ส.ส.ร.นั้น คงต้องยึดจำกร่ำงที่พรรคร่วมรัฐบำลเสนอคือ มี ส.ส.ร.200 คน มำ
จำกกำรเลือกตั้ง 150 คน และกำรสรรหำ 50 คน ดูแล้วน่ำจะเกิดประโยชน์ที่สุด เพรำะถึงจะมีโควตำจำกกำรสรรหำ 50 
คน เปิดโอกำสให้ทุกฝ่ำยทั้งฝ่ำยรัฐบำล ฝ่ำยค้ำน ส.ว. ที่ประชุมอธิกำรบดี นักวิชำกำร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษำ ได้มี
ส่วนร่วมสรรหำบุคคลเข้ำมำเป็น ส.ส.ร. ท ำให้ ส.ส.ร.มีควำมหลำกหลำย มีควำมเป็นธรรมเพรำะได้ตัวแทนจำกทุกฝ่ำย 
ไม่จ ำเป็นต้องมำจำกกำรเลือกตั้งทั้งหมด 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2451089 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2451089


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯ รวบรวมโดยฝ่ำยประชำสัมพนัธ์ 
ติดตอ่ 17920-17924 

17 

 

 
 
‘ช านาญ’ ช้ี จัดเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค. สกัดคนใช้สิทธิ ปิดทางคณะก้าวหน้า 
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 - 15:07 น. 
 
 
 
 
 
 
 
‘ช านาญ’ ชี้ จัดเลือกต้ัง อบจ. 20 ธ.ค. สกัดคนใช้สิทธิ ปิดทางคณะก้าวหน้า หลังปชช. ตื่นตัวกระจายอ านาจ 
 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน นำยช ำนำญ จันทร์เรือง กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ ให้สัมภำษณ์ถึงกำร
เลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันที่ 20 ธันวำคม ซึ่ง
ไม่ใช่วันหยุดยำว จะท ำให้ประชำชนที่อยู่กรุงเทพมหำนคร ไม่สะดวกกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ เพรำะไม่มีกำรให้ใช้
สิทธิล่วงหน้ำด้วย ว่ำ ที่ผ่ำนมำสนำมกำรเลือกตั้งท้องถ่ินไม่เคยจัดให้เลือกตั้งล่วงหน้ำ เพรำะไม่ส่งเสริมให้มีกำรใช้สิทธิ 
ทั้งที่ สำมำรถจัดเลือกตั้งวันที่ 13 ธันวำคม ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยำว แต่ก็ประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง 20 ธันวำคม และก็คง
ไม่มีใครกลับบ้ำนเพื่อไปเลือกตั้งแค่วันเดียว เป็นกำรเจตนำให้คนไม่ไปใช้สิทธ์ิ และท ำไปเพื่อเอื้อต่อฐำนเสียงเดิม และ
เอื้อบ้ำนใหญ่ในพื้นที่ ถือเป็นกำรกีดกันคนรุ่นใหม่ และมุ่งสกัดคณะก้ำวหน้ำ ที่ผ่ำนมำคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ควำมสนใจ
กำรเลือกตั้งท้องถ่ิน แต่คนที่ต้องกำรเลือกอนำคตท้องถ่ินของตัวเองกค็งจะกลบัไปใช้สิทธิ แต่ครำวนี้ที่ไม่ได้จัดเลือกตั้งมำ
นำนหลำยปี ประกอบกับมีกำรปรำกฏตัวของคณะก้ำวหน้ำ คนรุ่นใหม่ให้ควำมส ำคัญเยอะ เพรำะเกี่ยวข้องกับกำร
กระจำยอ ำนำจ ประชำชนรู้สึกว่ำ กำรเลือกตั้งอบจ. ครั้งนี้ ก็เปรียบเหมือนกำรเลือกตั้งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เพรำะนำยก
อบจ. มีงบประมำณในมือที่ใช้ในกำรบริหำรมำกกว่ำผู้ว่ำฯ ที่มำจำกกำรแต่งตั้งจำกกระทรวงมหำดไทยเสียอีก 
 เมื่อถำมว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) จะแก้ปัญหำเรื่องควำมไม่สะดวกกำรใช้สิทธิเลื อกตั้งของ
ประชำชนหรือไม่ นำยช ำนำญกล่ำวว่ำ กกต. คงไม่ตั้งใจที่จะแก้ หำกตั้งใจแก้จริง ใช้วันที่ 13 ธันวำคมเป็นวันเลือกตั้ง
แล้ว 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2450747 
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'ธนาธร' เยือนอีสาน 'ปิยบุตร' ข้ึนเหนือ หาเสียง 'ก้าวหน้า' เลือกตั้งท้องถ่ิน 
20 พฤศจิกำยน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
'ธนาธร-ปิยบุตร' แยกเดินสายหาเสียงเลือกต้ังท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์การเมืองร้อน หวัง เป็นจุดเริ่มต้นแห่ง
การเอาชนะความหวาดกลัว 
 เมื่อวันที่ 20 พ.ย.นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธำนคณะก้ำวหน้ำ เดินทำงไปยังจังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วย
นำยมำนพ แสงด ำ ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรินทร์ (อบจ.) เบอร์ 2 และทีมผู้สมัครสมำชิกสภำจังหวัด 
(ส.อบจ.) ในนำมคณะก้ำวหน้ำ รณรงค์หำเสียงเลือกตั้งท้องถ่ินที่จะเกิดข้ึนในวันที่ 20 ธ.ค.  
 นำยธนำธร กล่ำวตอนหนึ่งขณะเดินช่วยหำเสียง โดยระบุว่ำ ที่ตนมำในวันน้ีต้องกำรรณรงค์ให้ประชำชน
ชำวสุรินทร์ทุกคนออกไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง เพรำะหนึ่งสิทธ์ิหนึ่งเสียงของทุกคนมีควำมหมำย เพรำะควำมส ำคัญของกำร
เลือกตั้งท้องถ่ิน คือ กำรก ำหนดอนำคตของประเทศ และกำรเลือกตั้งยั งเป็นกำรส่งเสียงให้ผู้มีอ ำนำจรู้ว่ำ ขณะนี้
ประชำชน จะไม่ยอมถูกกดข่ีอีกต่อไป 20 ธันวำคมนี้ เรำต้องออกไปแสดงให้พวกเขำเห็น ว่ำพวกเรำประชำชนในฐำนะ
คนธรรมดำ ที่ไม่มีปืน มีแต่มือเปล่ำกับบัตรเลือกตั้ง ท ำให้เขำเห็นว่ำบัตรเลือกตั้งแข็งแกร่งกว่ำลูกปืน  
 "กลไกกำรเลือกตั้ง คือกลไกที่สันติและสงบสุขที่สุดในกำรจัดกำรควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง กำรเลือกตั้งคือ
กลไกที่ดีที่สุดในกำรส่งเสียงไปถึงผู้มีอ ำนำจ เสียงของประชำชนผู้ไม่ยอมจ ำนน เสียงของประชำชนที่ไม่ทนอีกแล้ว ขอให้
ทุกท่ำนอย่ำเช่ือว่ำเสียงขอทุกท่ำนไม่มีอ ำนำจ เพรำะอ ำนำจมำถึงมือพวกท่ำนแล้ว 20 ธันวำ ใช้อ ำนำจของพวกเรำ ใช้
บัตรเลือกตั้งของพวกเรำ ใช้เสรีภำพของพวกเรำ ส่งเสียงดังๆว่ำเรำต้องกำรควำมเปลี่ยนแปลง และผมขอให้ทุกท่ำนกลำ้ 
กล้ำที่จะออกไปใช้สิทธ์ิของท่ำน เพรำะที่ผ่ำนมำเขำข่มขู่ให้เรำกลัว ผมเช่ือว่ำไม่มีใครอยำกส่งต่อสังคมแห่งควำม
หวำดกลัวแบบนี้ ส่งต่อให้กับลูกหลำนของเรำ" นำยธนำธร กล่ำว  
 ด้ำน นำยมำนพ กล่ำวว่ำ ตนมีควำมมุ่งหวังที่จะพัฒนำจังหวัดสุรินทร์ ตนมีควำมตั้งใจที่จะท ำงำนกำรเมือง
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตนต้องกำรพัฒนำพื้นที่ที่อยู่ในควำมดูแลของ อบจ. เป็นพื้นที่ของคนสุรินทร์อย่ำงแท้จริง  
นอกจำกนี้ตนให้ค ำมั่นสัญญำได้ว่ำ หำกได้รับควำมไว้วำงใจจำกพี่น้องประชำชน ตนจะน ำภำษีของประชำชน มำพัฒนำ
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชำชน 
 ขณะที่ อีกด้ำนหนึ่งนำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ ลงพื้นที่หำเสียงที่จงัหวัดพะเยำ โดย
ที่ตลำดเทศบำล อ.เชียงค ำ จ.พะเยำได้หำเสียงให้กับ นำยชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
(อบจ.) พะเยำ เบอร์ 1 พร้อมด้วยทีมผู้สมัครสมำชิกสภำ อบจ.พะเยำ ซึ่งส่งครบทั้ง 24 เขต  
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 นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ กำรเมืองท้องถ่ินที่ผ่ำนมำ ถูกผู้ขำดโดยบ้ำนใหญ่ หำเสียงกันผ่ำนระบบหัวคะแนน 
ไม่เคยมีใครชูนโยบำยว่ำงบประมำณของ อบจ.พะเยำ ปีละกว่ำ 500 ล้ำนบำท และอยู่ในวำระ 4 ปี ตกรำว 2,000 ล้ำน
บำทนั้น จะถูกน ำไปใช้ท ำอะไรบ้ำง คณะก้ำวหน้ำเรำต้ังใจท ำกำรเมืองท้องถ่ินแบบใหม่ เรำรณรงค์หำเสียงครั้งนี้ด้วยกำร
ชูนโยำย โดยมีทีมงำนจำกส่วนกลำงและในพื้นที่ร่วมกันออกแบบผ่ำนหลัก 3 ข้อคือ พื้นที่จริง พี่น้องประชำชนจริง และ
สถำนกำรณ์จริง ดังนั้น อยำกให้มำแข่งขันกันที่นโยบำย 
 "ส ำหรับพื้นที่ จ.พะเยำ เรำได้คนที่มีควำมมุ่งมั่น จริงจัง ตั้งใจที่จะเข้ำมำเปลี่ยนกำรเมอืงทอ้งถ่ิน นั่นคือคุณ
ชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ซึ่งรู้ตัวดีว่ำในกำรเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้เขำต้องเจอศึกหนัก รู้ว่ำสู้กับอะไรอยู่ แต่คุณชัยประพันธ์
ยืนยันแล้วว่ำมั่นใจ ไม่กลัว และจะแข่งขันกับกำรเมืองแบบเก่ำด้วยนโยบำย ไม่ซื้อสิทธ์ิขำยเสียง ร่วมพลิกมิติกำรเมือง
ท้องถ่ินอีกครั้ง อย่ำงที่พวกเรำเคยประสบควำมส ำเร็จมำแล้วกับกำรเลือกตั้งระดับประเทศ" นำยปิยบุตร กล่ำว 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/908849 
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‘ทวี’ ชี้ กม.เข้ำชื่อแก้ไข รธน. จำก’สำยลมประชำธิปไตยเปลี่ยนเป็นพำยุประชำธิปไตย’ 
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563 - 11:57 น. 
 

 

 

 

 

 

 

  

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขำธิกำรพรรคและส.ส.บัญชีรำยช่ือพรรคประชำชำติ(ปช.)โพสต์เฟซบุ๊ก
ถึงกำรประชุมกำรลงมติรับหลักกำรร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ฉบับหรือไม่รับ เมื้อวันที่ 17-18 พฤศจิกำยนที่ผ่ำนมำว่ำ 
แม้’รัฐสภำ’ เสียงข้ำงมำกจะมีมติไม่รับร่ำงแก้ไขเพิ่มเติม รธน 60 ของประชำชนที่ร่วมลงช่ือจ ำนวน 100,732 คน ที่
เรียกว่ำ “กฏหมำยเข้ำช่ือ” เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกำยน 2563 โดยมีตัวแทนประชำชน 3 ท่ำน คืออำจำรย์จอน อึ้ง
ภำกร คุณจีรนุช เปรมชัยพร และคุณยิ่งชีพ อัชณำนนท์ น ำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภำ ด้วยบุคลิกภำพที่มีภำวะผู้น ำเต็ม
เปี่ยมด้วยควำมรับผิดชอบที่ต้องกำรให้เกิดประชำธิปไตยข้ึนในประเทศไทย น ำควำมหวังและเจตจ ำนงของประชำชน
มอบให้รัฐสภำที่เปลี่ยบเสมือน “สำยลมแห่งประชำธิปไตย”ที่พัดเข้ำสู่รัฐสภำซึ่งเป็นฝ่ำยนิติบัญญัติและเป็นจุดก ำเนิด
ของกฏหมำยด้วยข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ช่ือย่อว่ำ “5 ยกเลิก 5 แก้ไข” และเปิดทำงให้เกิดกำร “ร่ำง” รัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ จำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชน คือ 

ย ก เ ลิ ก  1 ช่ อ ง ท ำ ง น ำ ย ก ฯ  ค น น อ ก ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม ำ จ ำ ก ก ำ ร เ ลื อ ก ตั้ ง  
ย ก เ ลิ ก  2 แ ผ น ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์  20 ปี  ที่  ค ส ช .  เ ขี ย น ข้ึ น  คิ ด แ ท น อ น ำ ค ต  ก ด ทั บ รั ฐ บ ำ ล ทุ ก ชุ ด  
ย ก เ ลิ ก  3 แ ผ น ป ฏิ รู ป ป ร ะ เ ท ศ  ที่  ค ส ช .  เ ขี ย น ข้ึ น 
ย ก เ ลิ ก  4 ท้ อ ง ถ่ิ น พิ เ ศ ษ  ที่ เ ปิ ด ช่ อ ง ผู้ บ ริ ห ำ ร ไ ม่ ต้ อ ง ม ำ จ ำ ก ก ำ ร เ ลื อ ก ตั้ ง  
ยกเลิก 5 นิรโทษกรรม คสช. ที่ช่วยคนท ำรัฐประหำร ท ำอะไรไว้ไม่มีทำงผิด 

แ ก้ ไ ข  1 แ ก้ ร ะ บ บ บั ญ ชี ว่ ำ ที่ น ำ ย ก ฯ  เ ขี ย น ใ ห้ ชั ด  น ำ ย ก ฯ  ต้ อ ง เ ป็ น  ส . ส . 
แ ก้ ไ ข  2 เ ป ลี่ ย น  ส . ว .  ชุ ด พิ เ ศ ษ ค น ข อ ง เ ข ำ  เ ป็ น  ส . ว .  จ ำ ก ก ำ ร เ ลื อ ก ตั้ ง ข อ ง ป ร ะ ช ำ ช น  
แก้ไข 3 เปลี่ยนที่มำองค์กรที่ไม่ท ำงำน สร้ำงระบบสรรหำองค์กรอิสระแบบใหม่ ให้คนที่นั่งอยู่พ้นจำกต ำแหน่ง  
แก้ ไ ข  4 ปล ดล็ อก วิ ธี แก้ ไ ขรั ฐ ธ ร รมนูญ  ใ ช้ เ สี ย ง ครึ่ ง หนึ่ ง ขอ งสภำ  ไม่ ต้ อ ง มี อ ำน ำจพิ เ ศษขอ ง  ส . ว . 
แก้ ไข 5 ตั้ ง  ส .ส .ร .  ชุดใหม่จำกกำรเลือกตั้ งทั้ งหมด เปิดทำงสร้ ำงกำร เมืองแบบใหม่  สั งคมแบบใหม่  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/11/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5.jpg
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และสุดท้ำย เปิดทำงตั้ง ส.ส.ร. จำกกำรเลือกตั้ง 100% ใช้ประเทศเป็นเลขเลือกตั้งร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ เป็นรัฐธรรมนูญ
ของประชำชน ข้ึนมำใช้บังคับ 

พ.ต.อ.ทวี กล่ำวว่ำ ส่วนตัวในฐำนะสมำชิกรัฐสภำได้ลงมติเห็นชอบ(เสียงข้ำงน้อย) ให้รับร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของ
ประชำชนในวำระที่ 1 เพื่อพิจำรณำต่อไป ท ำไหมต้องแก้ไข รธน. 60 ? “คนยำกจนจะรู้ถึงควำมล ำบำกเป็นอย่ำงไร คน
หิวจะรู้คุณค่ำของอำหำร ข้ำวทุกเมล็ดและน้ ำทุกหยด คนเจ็บป่วยจะรู้ถึงคุณค่ำของสุขภำพดี คนติดคุกจะรู้ถึงคุณค่ำของ
อิสระภำพ ‘คนไม่มีสิทธิถึงควำมเป็นคน’ จะรู้คุณค่ำของประชำธิปไตย” ด้วยควำมเช่ือว่ำ ประเทศเป็นประชำธิปไตย จะ
เปิดโอกำสให้คนทุกคนมีชีวิตที่ดีข้ึน มีสิทธิเสรีภำพในควำมเป็นคนเสมอกัน มีหลักประกันควำมปลอดภัย ไม่ให้มีกำรข่ม
เหงรังแกกัน ที่ส ำคัญมีสิทธิทำงกำรเมืองที่เรียนว่ำหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิ หรือ 1 Men 1 Voted ทั้งนี้ ประชำธิปไตยเป็น
ระบบกำรปกครองที่ยึดระบบคุณธรรมต่ำงกับระบอบเผด็จกำรมีมักใช้ระบบพวกพ้องหรือระบบอุปถัมภ์ กำรเปลี่ยนให้
ประเทศเป็นประชำธิปไตยจึงมีกลุ่มคนเพียงหยิบมือเดียวไม่เห็นด้วยเพรำะเสียผลประโยชน์จำกต ำแหน่ง อ ำนำจ และ
โครงสร้ำงสังคมที่มีอยู่เดิมเห็นว่ำหำกปล่อยให้ประเทศชำติเป็นประชำธิปไตยจะท ำให้คนกลุ่มนี้ไม่สำมำรถเสวยสุขต่อ
จำกอ ำนำจ 

“ข้อเสนอของประชำชนด้วยควำมหวังจะมีอนำคตที่ดี สร้ำงยุคสมัยที่คนต้องเท่ำกับคน ด้วยกำรมีสิทธิ เสรีภำพ ควำม
เสมอภำค ศักดิ์ศรี ควำมยุติธรรม และสำมำรถก ำหนดชะตำกรรมของตนเองภำยใต้ระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข กำรที่รัฐสภำเสียงข้ำงมำกจำก ส.ว.แต่งตั้ง และจำก ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลไม่รับร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญแล้วก็ตำม จะไม่สำมำรถหยุดควำมหวังและควำมฝันของประชำชนไปได้ แต่จะยิ่งเพิ่มพลังควำมมุ่งมั่นที่
แกร่งกล้ำด้วยควำมรู้และควำมจริงกระจำยทั่วไปเต็มพื้นที่ของประเทศและทั่วโลก โดยไม่มีอ ำนำจใดหยุดพลังศรัทธำ
ของประชำชนได้ ตำมกฏธรรมชำติที่”เลขำธิกำรพรรค ปช.กล่ำว และว่ำ มนุษย์ไม่สำมำรถจะสู้กับกำลเวลำ และสังคม
ไม่สำมำรถจะสู้กับยุคสมัย กำรไม่รับร่ำง “กฎหมำยเข้ำช่ือ” ของประชำชนจึงเหมือนกำรท ำให้’สำยลมประชำธิปไตยเป
ลี่นเป็นพำยุประชำธิปไตย’ ที่ไม่อำจหยุดประชำชนได้ เนื่องจำกโอกำส ควำมหวังที่จะกำรมีอนำคตและคุณภำพชีวิตที่ดี
ของคนสังคมไทยสำมำรถทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนำอื่นได้ 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2451836 
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เทพไท แนะ น าข้อดีร่างไอลอว์ บรรจุ รธน.ฉบับใหม่ ไม่ให้เจตนารมณ์ปชช.สูญเปล่า   
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563 - 11:16 น. 

 

 

 

 

 

 

 

  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์(ปชป.)กล่ำวว่ำ เป็นที่
น่ำเสียดำยส ำหรับร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับประชำชน ที่เสนอโดยไอลอว์ ที่ไม่ผ่ำนมติข้ันรับหลักกำร ซึ่งเป็นกำรปฎิเสธ
กระบวนกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองภำคประชำชน แม้ว่ำสำระในร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่ำวอำจจะมีข้อบกพร่องอยู่
บ้ำง แต่ก็ยังมีจุดที่น่ำสนใจในหลำยประเด็นซึ่งคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ฉบับ
เพิ่มเติม ที่รัฐสภำต้ังข้ึนก็ควรจะน ำรำยละเอียดที่เป็นจุดเด่นในร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับประชำชนไปศึกษำ ซึ่งมีสำระส ำคัญ
ดังนี ้
  1.ยกเลิกช่องทำงนำยกฯ คนนอก ที่ไม่ได้มำจำกกำรเลือกตั้ง 
  2.ยกเลิกแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี ที่ คสช. เขียน และกดทับรัฐบำลทุกชุด 
  3.ยกเลิกแผนปฏิรูปประเทศที่คนของคสช. เป็นคนเขียน  

4.ยกเลิกที่มำของผู้บริหำรท้องถ่ินแบบพิเศษที่ไม่ต้องมำจำกกำรเลือกตั้ง  
5.ยกเลิกกำรนิรโทษกรรม คสช. ที่ช่วยให้คสช. ลอยนวลพ้นผิด 
6.แก้ไขที่มำ นำยกฯ ยกเลิกบัญชีว่ำที่นำยกฯ  
7.ให้นำยกฯ ต้องเป็น ส.ส.แก้ไขที่มำของ ส.ว. ให้มำจำกกำรเลือกตั้ง และลดอ ำนำจพิเศษของ ส.ว.  
8.แก้ไขที่มำองค์กรอิสระและศำลรัฐธรรมนูญพร้อมสรรหำใหม่ยกชุด  
9.แก้ไขวิธีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ง่ำย ใช้แค่เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภำก็พอ และ 
10.แก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีกำรร่ำงใหม่ทั้งฉบับโดย ส.ส.ร. ที่มำจำกกำรเลือกตั้ง 
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 นำยเทพไท กล่ำวว่ำ ตนเห็นว่ำจำกสำระส ำคัญของร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับประชำชน 10 ข้อ มีประเด็นที่น่ำสนใจ
ตรงกับหลักกำรประชำธิปไตยสำกล ที่คนส่วนใหญ่น่ำจะยอมรับได้เกินครึ่ง เช่น ประเด็นที่มำของนำยกฯ ต้องมำจำก 
ส.ส.เท่ำนั้น ปิดช่องทำงให้คนนอกเข้ำมำเป็นนำยกฯได้ ประเด็นที่มำของส.ว.ให้มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรง ประเด็นกำร
กระจำยอ ำนำจสู่ท้องถ่ิน ประเด็นกำรแก้ไขที่มำและกำรได้มำขององค์กรอิสระ ประเด็นวิธีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้เสียง
เกินครึ่งของรัฐสภำ และประเด็น ส.ส.ร.มำจำกกำรเลอืกตั้งทัง้หมด ฯลฯ ตนจึงขอเสนอให้คณะกรรมำธิกำรฯ และส.ส.ร.
ที่จะมีข้ึนในอนำคต ได้รับข้อเสนอและสำระส ำคัญในร่ำงรัฐธรรมนูญฉบบัประชำชน น ำไปศึกษำและบรรจุในรัฐธรรมนญู
ฉบับใหม่ด้วย เพื่อไม่ให้เจตนำรมณ์ของประชำชน สูญเปล่ำ หรือถูกละเลยไปอย่ำงไร้ควำมหมำยทำงกำรเมือง 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2451809 
 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/533304 
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3 ข้ัวชิงนายก อบจ.เมืองโอ่ง ขันอาสาพัฒนาราชบุรี 
ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 11.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ราชบุรี" เป็นสนามเลือกตั้ง มีผู้ท่ีสนใจลงสมัครลงรับเลือกตั้ง นายก อบจ.ราชบุรี จ านวน 3 คน ล้วนมีชื่อเสียง 
เป็นท่ีรู้จักของประชาชนเป็นอย่างดี 
 
  จังหวัดรำชบุรี เป็นสนำมเลือกตั้ง มีผู้ที่สนใจลงสมัครลงรับเลือกตั้ง นำยก อบจ.รำชบุรี จ ำนวน 3 คน ล้วน
มีช่ือเสียง เป็นที่รู้จักของประชำชนเป็นอย่ำงดี มีทั้งอดีต ส.ส. ทิ้งสนำมใหญ่น ำทีมลงสนำมเลือกตั้งในกลุ่มพัฒนำรำชบุรี 
และมี อดีต ส.อบจ. เป็นผู้น ำกลุ่มสตรีในพื้นที่น ำทีมกลุ่มก้ำวหน้ำลงแข่งขัน ทุกคนต่ำงน่ำจับตำมองกลุ่ม “New Gen” 
เพรำะประชำชนจ ำนวนมำกคำดหวังกำรเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นกำรเมืองท้องถ่ินที่ใกล้ชิดประชำชน มุ่งหวังนักกำรเมืองทีด่มีี
คุณภำพมีควำมจริงใจ เข้ำมำดูแลชีวิตท้องถ่ินให้ดีข้ึน พร้อมทั้งแก้ใขปัญหำสำธำรณูปโภคพื้นฐำน ปัญหำปำกท้อง และ
ไม่โกงกิน 
  โดยผู้สมัครนำยก อบจ.รำชบุรี เบอร์ 1 นำยอรรถพงศ์ ห้องริ้ว หรือที่รู้จักกันในนำม “ไก่ห้องริ้ว” ในนำม
กลุ่ม “New Gen” มีผู้ร่วมแนวคิดลงสมัคร ส.อบจ.รำชบุรี รวม 8 เขต อำศัยฐำนเสียง พล.ท.มีชัย ห้องริ้ว อดีตรองแม่
ทัพภำคที่ 1 และอดีตผู้อ ำนวยกำร ททบ.5 หรือที่หลำยคนรู้จักกันในนำม “เสธ.โก๋” คนดังแห่งเมืองรำชบุรี ซึ่ง “ไก่ห้อง
ริ้ว” เป็นหลำนชำยหัวแก้วหัวแหวน พร้อมประกำศจุดยืน ไม่ได้เป็นตัวแทนของพรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ส่งผู้สมัครสมำชิก ส.อบจ. จ ำนวน 8 เขต เป็นเพียงกลุ่มคนที่มีควำมตั้งใจที่จะร่วมกันพัฒนำ จ.
รำชบุรี อำศัยควำมหลำกหลำยของคนในกลุ่มและแนวร่วม เน้นกำรหำเสียงแบบเข้ำถึงชุมชน พูดคุยให้ควำมรู้กับ
เยำวชน พร้อมชูสโลแกน “พัฒนำคุณภำพชีวิต ผลักดันเศรษฐกิจ ให้ชีวิตคน จ.รำชบุรี ดีข้ึนกว่ำเดิม” 
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 ส ำหรับผู้สมัครนำยก อบจ.รำชบุรี เบอร์ 2 นำงภรมน นรกำรกุมพล หรือ “ส.จ.นก” อดีต ส.อบจ.รำชบุรี 
เขต อ.สวนผึ้ง ประธำนคณะกรรมกำรสตรี จ.รำชบุรี และหัวหน้ำคณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ลง
สมัครในนำม “คณะก้ำวหน้ำ” มีผู้ร่วมอุดมกำรณ์ลงสมัคร ส.อบจ.รำชบุรี จ ำนวน 19 เขต อำศัยฐำนเสียงจำกกำร
ท ำงำนร่วมกับชุมชนคลุกคลีชำวบ้ำนมำกกว่ำ 20 ปี และฐำนเสียงจำกคนรุ่นใหม่ ที่ใช้สื่อสังคมโซเชียลเป็นตัวผลักดัน 
เน้นกำรเดินหำเสียงแบบเคำะประตูบ้ำน แบบเรียบง่ำยแต่เข้ำถึง พร้อมชูสโลแกน “เรำจะร่วมเปลี่ยนแปลงกำรเมือง
ท้องถ่ิน ให้โปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิ ขำยเสียง” 
  ส่วนของผู้สมัครนำยก อบจ.เบอร์ 3 นำยวิวัฒน์ นิติกำญจนำ “ก ำนันตุ้ย” มีดีกรีเป็น อดีต ส.ส.รำชบุรี 
อดีตที่ปรึกษำ รมว.ยุติธรรม สำมี นำงบุญยิ่ง นิติกำญจนำ ส.ส.รำชบุรี เขต 2 พรรคพลังประชำรัฐ มีฐำนเสียงในพื้นที่อยู่
ไม่น้อย ด้ำนกีฬำ ผลักดันให้ รำชบุรี มิตรผล เอฟซี ประสบควำมส ำเร็จผงำดในไทยลีก ตั้งใจกลับมำท ำงำนให้สังคมอีก
ครั้งในฐำนะคนรำชบุรี ลงสู้ศึกสนำมเลือกตั้งลงชิงต ำแหน่ง นำยก อบจ.รำชบุรี ในครั้งนี้ ในนำม “กลุ่มพัฒนำรำชบุรี” 
พร้อมรวบรวมทีมผู้สมัคร ส.อบจ.รำชบุรี ที่มีทั้งหน้ำเก่ำหน้ำใหม่ ในทีมครบทั้ง 30 เขต อำศัยควำมได้เปรียบที่มีผู้สมัคร
ลงครบทุกเขตที่เป็นก ำลังส ำคัญ เน้นกำรหำเสียงแบบสร้ำงสรรค์ ยึดนโยบำย “เช่ือมั่น มั่นใจ เรำจะขับเคลื่อนรำชบุรีไป
ด้วยกัน” 
  อย่ำงไรก็ตำม ผู้สมัครทุกคนล้วนมีควำมตั้งใจออกเดินหำเสียงเพื่อเก็บคะแนนให้มำกที่สดุ ประเด็นที่น่ำจับ
ตำของสนำมเลือกตั้งซึ่งมี อดีต ส.ส.เจ้ำของพื้นที่ที่มีฐำนเสียงที่มั่นคงอยู่ไม่น้อย ซึ่งจะต้องพบกับกระแสควำมแรงของ
กลุ่มสตรีที่มีพลัง พร้อมทั้งคนรุ่นใหม่เข้ำมำสนับสนุน อีกทั้งคนหนุ่มไฟแรงเป็นน้องใหม่ที่มีสำยเลือดทหำรเข้ำมำ
เกี่ยวข้อง จึงเป็นที่น่ำจับตำมอง ทั้ง 3 คน จะประมำทกันไม่ได้ ใครจะยึดครองต ำแหน่งแย่งเก้ำอี้ นำยก อบจ.รำชบุรี  
ครั้งนี้เอำไว้ได้ ประชำชนชำวรำชบุรีเท่ำนั้นจะเป็นผู้ตัดสินใจ ในวันที่ 20 ธันวำคม 2563 รู้กัน ใครจะเข้ำวินในสนำม 
อบจ.เมืองโอ่ง แห่งนี้ 
 
อ้ำงอิง :  https://www.dailynews.co.th/regional/807985 
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20 November 2020 
สนามเลือกตั้ง อบจ. คึกคักแต่อึดอัด พิสูจน์ภารกิจรัฐกระจายอ านาจท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สนำมเลือกตั้งท้องถ่ินอย่ำงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) ก ำลังขับเค้ียวหำเสียงหำคะแนนกันอย่ำงคึกคักยิ่ง บำงจังหวัดมีคนลงชิงนำยกฯอบจ.มำกถึง 8 คน 
5-7 คนบ้ำง แต่บำงจังหวัดในเบื้องต้นกลับมำผู้สมัครเพียงคนเดียว เช่นเดียวกับ ส.อบจ.ที่แต่ละเขตมีคนลงชิง 3-4 คน 
เอำเพียงเขตละ 1 คน กกต. สรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ 8,521 คน 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) รำยงำนสรุปผลกำรรับสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่มีกำรเปิดรับสมัครระหว่ำงวันที่ 2 -6 พฤศจิกำยน ที่
ผ่ำนมำ โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศ 76 จังหวัด รวมจ ำนวน 8,521 คน แบ่งออกเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนำยก 
อบจ. จ ำนวน 335 คน ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิก อบจ.จ ำนวน 8,186 คน จังหวัดที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนำยกและ
สมำชิกฯ มำกที่สุด คือ จังหวัดบุรีรัมย์ จ ำนวน 352 คน ประกอบด้วย นำยก อบจ. จ ำนวน 8 คน และสมำชิก อบจ.
จ ำนวน 344 คน ส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งน้อยที่สุด คือ จังหวัดเพชรบุรี จ ำนวน 34 คน ประกอบด้วย นำยกฯ 
จ ำนวน 1 คน และสมำชิก จ ำนวน 33 คน 
 กำรเลือกตั้งท้องถ่ินอย่ำง อบจ. ก ำลังคึกคักยิ่ง บำงจังหวัดก็เป็นสนำม ‘ช้ำงชนช้ำง’ เป็นกำรต่อสู้ขับเค้ียว
กันของผู้ยิ่งใหญ่ในระดับจังหวัด หรือบำงคนบอกว่ำ ต่ำงคนต่ำงแพ้ไม่ได้ 
 แต่กำรประเดิมกำรเลือกตั้งท้องถ่ินอย่ำง อบจ. ก็ได้สร้ำงกระแสกำรเมืองให้พุ่งสูงข้ึนไป และกระแส
เศรษฐกิจ เกิดกำรหมุนเวียนเปลี่ยนมือของเงิน ท ำให้เกิดสภำพคล่องในชุมชน อันเกิดจำกกำรใช้จ่ำยของผู้สมัครแต่ละ
คน ทั้งใช้จ่ำยเพื่อท ำป้ำย ค่ำรถแห่ ค่ำเช่ำเวที–เครื่องเสียง ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับคนช่วยหำเสียง เหล่ำน้ีเป็นต้น อันน้ียังไม่นับ
รวมเงินหมุนเวียนนอกระบบอีกต่ำงหำก 
 แต่กำรเลือกตั้งท้องถ่ินครั้งครำนี้ ผู้สมัครแต่ละคนก็ต้องระวังตัวเต็มที่เหมือนกัน เนื่องจำกกฎหมำย
เลือกตั้งท้องถ่ินมีข้อห้ำมอยู่มำกมำย ใครสุ่มเสี่ยงก็อำจจะพลำดได้ 
 ข้อห้ำมส ำคัญอย่ำงหนึ่ง คือห้ำมผู้มีต ำแหน่งทำงกำรเมืองไปช่วยใครในกำรหำเสียง ไม่ว่ำจะในหรือนอก
เวลำรำชกำรก็ตำม ห้ำมแม้กระทั่งผู้ช่วย สส. ถือได้ว่ำเป็นกฎหมำยที่ล้ำหลังมำก ในข้อเท็จจริง ใครจะช่วยใครหำเสียง
ควรจะเป็นสิทธิของคนน่ัน ท ำไมเขำจึงถูกตัดสิทธ์ิไม่ให้บอกใครว่ำคนน่ันดี คนน้ีไม่ดี แล้วให้ประชำชนใช้ดุลยพินิจเอำเอง 
หลังได้รับข้อมูลอย่ำงรอบด้ำนว่ำจะเลือกใครเข้ำไปท ำหน้ำที่แทนพวกเขำ 
 เดิมกฎหมำยห้ำมแค่ ‘ห้ำมใช้ต ำแหน่งหน้ำที่’ เพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อต่อผู้สมัครรำยใด แต่ครำวนี้ห้ำมไป
หมด ท ำให้เสียบรรยำกำศ เสียอำรมณ์ในกำรเสพข้อมูลทำงกำรไปไม่น้อย 
 กฎหมำยที่มำจำกครำบไครของ คสช. ทึ่ควรได้รับกำรแก้ไข สส.เองที่ถูกตัดสิทธ์ิเรื่องนี้ควรแหกปำกร้อง
ดังๆ และเสนอญัตติแก้ไขกฎหมำยเลือกตั้งท้องถ่ินด้วยตัวเอง รวมถึงกำรลดจ ำนวนส.อบต.ลง จำกเดิมหมู่บ้ำนละ 2 คน 
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เหลือหมู่บ้ำนละ 1 คน เพียงแค่หวังลดงบประมำณค่ำตอบแทนลงครึ่งหนึ่ง รวมถึงกำรตัดสมำชิกสภำเขต (สข.) ออกไป 
ก็ไม่รู้ว่ำคนร่ำงกฎหมำยเลือกตั้งท้องถ่ินคิดอะไรอยู่ และเข้ำใจค ำว่ำ ‘ท้องถ่ิน’ ค ำว่ำ ‘กระจำยอ ำนำจ’ มำกน้อยแค่ไหน 
 7-8 ปีผ่ำนมำ รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับท้องถ่ินน้อยมำก โครงกำรต่ำงๆของรัฐบำลส่วนใหญ่จะผ่ำนไปทำง
จังหวัด อ ำเภอ รวมถึงก ำนัน–ผู้ใหญ่บ้ำน แต่มีนโยบำยของรัฐบำลหลำยนโยบำยที่ออกมำแล้วให้ท้องถ่ินไปด ำเนินกำร 
ง่ำยๆคือ รัฐบำลไปเบียดบังงบประมำณท้องถ่ินผ่ำนนโยบำยจำกรัฐบำลกลำง โดยไม่ถำมท้องถ่ินสักค ำว่ำพร้อมหรือไม่ 
เป็นกำร ‘สั่งกำร’ แทน ‘กำรก ำกับดูแล’ 
 รัฐบำลกลำงยังห่วงอ ำนำจ ไม่ยอมกระจำยอ ำนำจ ไม่ยอมถ่ำยโอนภำรกิจตำมแผนแม่บทกระจำยอ ำนำจ 
ซึ่งตำมหลักต้องกระจำยทั้งคน งบประมำณ และอุปกรณ์–เครื่องมือ 
 
20 ปีผ่ำนไปส ำหรับกำรกระจำยอ ำนำจ พินิจดูแล้ว ‘เดินถอยหลัง’ ไม่รู้จะลงคลองเมื่อไหร่ 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.businesstoday.co/politics/20/11/2020/54569/ 
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ด่านเบิ้ม-แก้รัฐธรรมนูญ 

 

วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563 - 12:13 น. 
 
 
 
 
 
ฐสภำมีมตริับหลักกำร ญัตติแก้ไขเพิม่เติมรัฐธรรมนญู 2 ฉบับ 
ปลดล็อกมำตรำ 256 เปิดทำงตั้ง ส.ส.ร.ยกร่ำงใหม ่
ด่านแรกผ่านไป แต่เส้นทาง กว่าจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังอีกยาวไกล ต้องฝ่าการตรวจสอบ ท้ังแง่มุมกฎหมาย 
การต่อสู้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งเน้ือหาท่ีเป็นประชาธิปไตย 
ทุกฝ่ำยให้กำรยอมรบั 
ทั้งนี้หำกดูจำกกำร อภิปรำย ของ ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำล และ ส.ว. 
เสียงส ำคัญ ช้ีเป็นช้ีตำย ในรัฐสภำ 
เรื่อยมำตั้งแต่ปลำยกันยำยน ครั้งแรกญัตติแก้ไขเข้ำสภำ ตำมมำด้วยกำรเตะถ่วง ยื้อโหวต ตั้งกรรมำธิกำรข้ึนมำศึกษำ 6 
ร่ำง กระทั่งกำรอภิปรำยครัง้ล่ำสุด ก่อนลงมตริับหลักกำร 2 ร่ำง 
จะเห็นสญัญำณบำงประกำร 
สื่อว่ำ เส้นทำง แก้ไขต่อจำกนี้ไม่น่ำรำบรื่นเท่ำใดนัก 
เพรำะข้อที่อภิปรำยมำนั้น สะท้อนว่ำ ลึกๆ แล้ว ผูท้ี่โหวตรบัร่ำง ไม่เห็นด้วยกับกำรแก้ไข 
แต่อำจ มีควำมจ ำเป็นทำงกำรเมืองบำงประกำร 
โดยเฉพาะต้องการ ลดแรงกดดัน ม็อบชุมนุมเรียกร้อง 
จึงจ ำใจ ลงมติเห็นชอบ ร่ำงแก้ไข 2 ฉบับ 
ไม่เพียงแต่เรื่องเสียงโหวตเท่ำนั้น ที่ช้ีชะตำ กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญจะส ำเรจ็ ลุล่วงหรือไม่ 
หำกยังมเีรือ่งของกำรส่งศำลรัฐธรรมนญู ตรวจสอบควำมถูกต้อง ขอให้วินิจฉัย อ ำนำจรฐัสภำ ที่ว่ำด้วย กำรตั้ง ส.ส.ร.ยก
ร่ำงใหม่ทั้งฉบับ ท ำได้หรือไม่ ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนญูหรือไม่ 
ขณะนี้ญัตติของ 84 ส.ว./ส.ส.รัฐบำลรอบรรจเุป็นวำระสภำ 
ให้สมำชิกโหวตลงมติ ตัดสิน สมควรสง่ศำลหรือไม่ 
เมื่อไหร่ก็ตำมที่ถึงศำล ก็ย่อมต้องได้-เสีย 
กล่ำวคือ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ไม่ก็ต้องออกตรงข้ำม 
โมฆะแก้ไม่ได ้
นี่ยังไม่นับรวม ถึงกระบวนกำรท ำประชำมติในข้ันตอนสุดท้ำย เรื่องรับ และไม่รบั 
ที่จรงิเรื่องนี้ ไม่ควรเป็นประเด็นแม้แต่น้อย 
แต่ภำพจ ำ กำรท ำประชำมติ รัฐธรรมนญูฉบับ 2560 ได้ก่อให้เกิดข้อสงสัย ในผลกำรรับ 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Farticle%2Fthinkstation-12%2Fnews_2451277
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Farticle%2Fthinkstation-12%2Fnews_2451277
https://www.matichon.co.th/columnist/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-12
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กระทัง่ตำมมำหลอกหลอน เกิดเป็นค ำถำม 
การท าประชามติครั้งน้ี จะมีความโปร่งใส ตรงไปตรงมามากน้อยเพียงใด 
โดยสรปุแล้ว กำรแก้ไขไม่ง่ำยเลย 
ดีไซน์ให้เนื้อหำออกมำดี ได้รับกำรยอมรับ มิใช่สักแต่ว่ำได้แก้แล้ว ก็ยิ่งยำกใหญ่ 
ช็อตนับต่อจำกนี้ จงึยังคงมีควำมไม่แน่ไม่นอนสงู 
เนื่องจำกต้องผ่ำนด่ำนอีกหลำยด่ำน 
ทั้งใน และนอกสภำ แต่ละด่ำนล้วนแต่ เบิม้ๆ ทั้งนั้น 
อดีตเมื่อไม่ช้ำ ไม่นำนมำนี ้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย การแก้ไขรฐัธรรมนูญ เรื่องท่ีมา ส.ว. มไิด้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และเป็น
การล้มล้างการปกครอง การตัดสินเมื่อปลายปี 2556 ก็มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้ว 
แม้จะเป็นคนละฉบับ คนละเนื้อหำก็ตำม 
ในสภำก็มีเรื่องให้ฮือฮำในยุค พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชำ มำแล้วเช่นกัน 
สภำปฏิรูปแห่งชำติ แต่งตั้งโดยหัวหน้ำ คสช.ช่ือ พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชำ คว่ ำร่ำงรฐัธรรมนูญ ฉบบับวรศักดิ์ อุวรรณ
โณ เมื่อปี 2558 
เหล่ำน้ีคือ ลำยแทงวิบำกกรรมรัฐธรรมนญู 
กำรแก้ กำรร่ำงทกุครั้งไม่ง่ำย 
ครั้งนี้อำจยิง่ยำกกว่ำเป็นเท่ำทวีคูณ 
รัฐธรรมนูญเป็นกล่องดวงใจ ป้อมปราการสุดท้ายของการต่อสู้รักษาอ านาจ 

จ าลอง ดอกปิก 
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"ทวี" ข้ีกม.เช้าช่ือแก้ รธน. จาก "สายลมประชาธิปไตยเปลี่ยนเป็นพายุประชาธิปไตย" 
 
 สยำมรัฐออนไลน์  21 พฤศจิกำยน 2563 11:33 น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “กฎหมำยเข้ำช่ือ” เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ จำก ‘สำยลมประชำธิปไตยเปลี่ยนเป็นพำยุประชำธิปไตย’ 
แม้’รัฐสภำ’ เสียงข้ำงมำกจะมีมติไม่รับร่ำงแก้ไขเพิ่มเติม รธน 60 ของประชำชนที่ร่วมลงช่ือจ ำนวน 100,732 คน ที่
เรียกว่ำ “กฏหมำยเข้ำช่ือ” เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกำยน 2563 โดยมีตัวแทนประชำชน 3 ท่ำน คืออำจำรย์จอน อึ้ง
ภำกร คุณจีรนุช เปรมชัยพร และคุณยิ่งชีพ อัชณำนนท์ น ำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภำ ด้วยบุคลิกภำพที่มีภำวะผู้น ำเต็ม
เปี่ยมด้วยควำมรับผิดชอบที่ต้องกำรให้เกิดประชำธิปไตยข้ึนในประเทศไทย น ำควำมหวังและเจตจ ำนงของประชำชน
มอบให้รัฐสภำที่เปลี่ยบเสมือน “สำยลมแห่งประชำธิปไตย” ที่พัดเข้ำสู่รัฐสภำซึ่งเป็นฝ่ำยนิติบัญญัติและเป็นจุดก ำเนิด
ของกฏหมำยด้วยข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ช่ือย่อว่ำ "5 ยกเลิก 5 แก้ไข" และเปิดทำงให้เกิดกำร "ร่ำง" รัฐธรรมนูญฉบบั
ใหม่ จำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชน คือ 

ยกเลิก 1 ช่องทำงนำยกฯ คนนอกที่ไม่ได้มำจำกกำรเลือกตั้ง 
ยกเลิก 2 แผนยุทธศำสตร์ 20 ปี ที่ คสช. เขียนข้ึน คิดแทนอนำคต กดทับรัฐบำลทุกชุด 
ยกเลิก 3 แผนปฏิรูปประเทศ ที่ คสช. เขียนข้ึน 
ยกเลิก 4 ท้องถ่ินพิเศษ ที่เปิดช่องผู้บริหำรไม่ต้องมำจำกกำรเลือกตั้ง 
ยกเลิก 5 นิรโทษกรรม คสช. ที่ช่วยคนท ำรัฐประหำร ท ำอะไรไว้ไม่มีทำงผิด 

แก้ไข 1 แก้ระบบบัญชีว่ำที่นำยกฯ เขียนให้ชัด นำยกฯ ต้องเป็น ส.ส. 
แก้ไข 2 เปลี่ยน ส.ว. ชุดพิเศษคนของเขำ เป็น ส.ว. จำกกำรเลือกตั้งของประชำชน 
แก้ไข 3 เปลี่ยนที่มำองค์กรที่ไม่ท ำงำน สร้ำงระบบสรรหำองค์กรอิสระแบบใหม่ ให้คนที่นั่งอยู่พ้นจำกต ำแหน่ง  
แก้ ไ ข  4 ป ล ดล็ อก วิ ธี แก้ ไ ขรั ฐ ธร รมนูญ  ใ ช้ เ สี ย งค รึ่ ง หนึ่ ง ขอ งสภำ  ไม่ ต้ อ ง มี อ ำ นำจพิ เ ศษขอ ง  ส . ว . 
แก้ไข 5 ตั้ง สสร. ชุดใหม่จำกกำรเลือกตั้งทั้งหมด เปิดทำงสร้ำงกำรเมืองแบบใหม่ สังคมแบบใหม่ 
และสุดท้ำย เปิดทำงตั้ง สสร. จำกกำรเลือกตั้ง 100% ใช้ประเทศเป็นเลขเลือกตั้งร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ เป็นรัฐธรรมนูญ
ของประชำชน ข้ึนมำใช้บังคับ 
ส่วนตัวในฐำนะสมำชิกรัฐสภำได้ลงมติเห็นชอบ(เสียงข้ำงน้อย) ให้รับร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชำชนในวำระที่ 1 
เพื่อพิจำรณำต่อไป 
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ท ำไหมต้องแก้ไข รธน 60 ? 
“คนยำกจนจะรู้ถึงควำมล ำบำกเป็นอย่ำงไร 
คนหิวจะรู้คุณค่ำของอำหำร ข้ำวทุกเมล็ดและน้ ำทุกหยด 
คนเจ็บป่วยจะรู้ถึงคุณค่ำของสุขภำพดี 
คนติดคุกจะรู้ถึงคุณค่ำของอิสรภำพ 
‘คนไม่มีสิทธิถึงควำมเป็นคน’ จะรู้คุณค่ำของประชำธิปไตย” 
ด้วยควำมเช่ือว่ำ ประเทศเป็นประชำธิปไตย จะเปิดโอกำสให้คนทุกคนมีชีวิตที่ดีข้ึน มีสิทธิเสรีภำพในควำมเป็นคนเสมอ
กัน มีหลักประกันควำมปลอดภัย ไม่ให้มีกำรข่มเหงรังแกกัน ที่ส ำคัญมีสิทธิทำงกำรเมืองที่เรียนว่ำหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิ 
หรือ 1 Men 1 Voted 
ประชำธิปไตยเป็นระบบกำรปกครองที่ยึดระบบคุณธรรมต่ำงกับระบอบเผด็จกำรมีมักใช้ระบบพวกพ้องหรือระบบ
อุปถัมภ์ กำรเปลี่ยนให้ประเทศเป็นประชำธิปไตยจึงมีกลุ่มคนเพียงหยิบมือเดียวไม่เห็นด้วยเพรำะเสียผลประโยชน์จำก
ต ำแหน่ง อ ำนำจ และโครงสร้ำงสังคมที่มีอยู่เดิมเห็นว่ำหำกปล่อยให้ประเทศชำติเป็นประชำธิปไตยจะท ำให้คนกลุ่มนี้ไม่
สำมำรถเสวยสุขต่อจำกอ ำนำจ งบประมำณ ทรัพยำกรและผลประโยชน์อื่น ที่ได้สร้ำงกลไกระบบกองทัพ รำชกำรรวม
ศูนย์ องค์กรอิสระ หน่วยงำนควำมมั่นคงอื่น และในรูปกฎหมำยเพื่อสืบทอดอ ำนำจกำรตีควำมกฎหมำยก็อยู่ในอุ้งมือ
ของคนกลุ่มน้อยจนกรำยเป็นสมบัติส่วนตัวสร้ำงอิทธิพลและพวกพ้องเป็นช่องทำงน ำไปสู่กำรทุจริต คอรัปช่ัน รวมถึง
กำรผูกขำด กำรให้สัมปทำน โควต้ำ โดยไม่ต้องแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คนกลุ่มนี้แม้มีจ ำนวนน้อยแต่ มีอ ำนำจมำกจึง
ต่อต้ำนไม่ให้บ้ำนเมืองเป็นประชำธิปไตย 
ข้อเสนอของประชำชนด้วยควำมหวังจะมีอนำคตที่ดี สร้ำงยุคสมัยที่คนต้องเท่ำกับคน ด้วยกำรมีสิทธิ เสรีภำพ ควำม
เสมอภำค ศักดิ์ศรี ควำมยุติธรรม และสำมำรถก ำหนดชะตำกรรมของตนเองภำยใต้ระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
กำรที่รัฐสภำเสียงข้ำงมำกจำก ส.ว.แต่งตั้ง และจำก ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลไม่รับร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ตำม จะไม่สำมำรถ
หยุดควำมหวังและควำมฝันของประชำชนไปได้ แต่จะยิ่งเพิ่มพลังควำมมุ่งมั่นที่แกร่งกล้ำด้วยควำมรู้และควำมจริง
กระจำยทั่วไปเต็มพื้นที่ของประเทศและทั่วโลก โดยไม่มีอ ำนำจใดหยุดพลังศรัทธำของประชำชนได้ ตำมกฏธรรมชำติที่ 
“มนุษย์ไม่สำมำรถจะสู้กับกำลเวลำ และสังคมไม่สำมำรถจะสู้กับยุคสมัย “ 
กำรไม่รับร่ำง “กฎหมำยเข้ำช่ือ” ของประชำชนจึงเหมือนกำรท ำให้’สำยลมประชำธิปไตยเปลี่นเป็นพำยุประชำธิปไตย’ 
ที่ไม่อำจหยุดประชำชนได้ เนื่องจำกโอกำส ควำมหวังที่จะกำรมีอนำคตและคุณภำพชีวิตที่ดีของคนสังคมไทยสำมำรถ
ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนำอื่นได้ 
พันต ำรวจเอกทวี สอดส่อง 

 
เลขำธิกำรพรรคประชำชำติ 
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