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 ข่าวประจ าวันที่ 2 ธันวาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 146/2564 นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 

ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จ.เพชรบุรี  2 – 3 ธ.ค. 2564 
2 147/2564 การสร้างพลเมืองคุณภาพ  

3 148/2564 กกต. แจ้ง 10 อันดับจังหวัดที่มีจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต. มากท่ีสุด 
(อย่างไม่เป็นทางการ) 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ เตรียมรับรองผลเลือกตั้ง อบต. ใน 28 ธ.ค. ย้ าแจ้งไม่ไปใช้สิทธิได้ถึง 5 ธ.ค. 15 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ การสร้างพลเมืองคุณภาพ เพ่ือผลักดันระบอบประชาธิปไตยเข้มแข็ง 16 
2 NNT ออนไลน์ กกต. ล าปาง ย้ า 5 ช่องทางแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.  

ได้ถึง 5 ธันวาคม นี้เท่านั้น 
18 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘เรืองไกร’ ร้อง กกต. สอบ มีพรรคใดจะถูกยุบ ตามผลค าวินิจฉัย 

กรณีคดีล้มล้างการปกครองหรือไม่ 
19 

2 มติชนออนไลน์ ผู้สมัครนายก อบต. หงาว จ.ระนอง ร้อง กกต. นับคะแนนใหม่  

หลังพบบัตรเสียมากสุด 44 ใบ หวั่นไม่เป็นธรรม 

20 

3 ข่าวสดออนไลน์ ผู้สมัคร นายก อบต. หงาว ร้อง กกต. ระนอง ตรวจบัตรเสีย-นับคะแนนใหม่ 21 

4 มติชนออนไลน์ สีสันครบรส ศึกชิงเก้าอ้ี อบต. 22 
5 MGR ออนไลน์ ดังกระหึ่มโซเชียล ! ว่าที่นายก อบต. ที่สาวและสวยที่สุดแถมพ่วงปริญญาโท 

ม.ขอนแก่น 

24 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 7 HD ออนไลน์ คลัสเตอร์เลือกตั้งโผล่ ! สั่งปิด อบต. เสาเภา หลังพบเจ้าหน้าที่ติดโควิด 

13 คน แจ้งชาวบ้านที่มาใช้สิทธิเฝ้าสังเกตอาการ 
25 

7 ไทยพีบีเอสออนไลน์ สลดแพ้เลือกตั้ง ผู้สมัครนายก อบต. ห้วงน้ าขาว ฆ่าตัว 26 
8 มติชนออนไลน์ “เทพไท” เตือน “บิ๊กป้อม” ส่อผิดกฎหมาย กลับค า อบต. 4,500 คน 

สมาชิก พปชร. ชนะเลือกตั้ง 
27 

9 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เทพไท" เตือน "บิ๊กป้อม" กลับค า สมาชิก พปชร. ชนะ อบต. 4,500 คน 
ถ้าเป็นเท็จ ระวังผิด กม. 

28 

10 สยามรัฐออนไลน์ "วิษณุ" เผยรอเลือกตั้ง อบต. ครบ 1 เดือน คิวต่อไปเลือกตั้ง "ผูว้่าฯ กทม."  
รอ มท. ชงเรื่องเข้า ครม. 

29 

11 มติชนออนไลน์ ‘วิษณุ’ แย้มคิวต่อไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. แจงปมจับสลากมีมานานแล้ว 
ย้อนถามแก้ยังไง เสี่ยงเซียมซี ? 

30 

12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "วิษณุ" ส่งซิกเลือกตั้ง" ผู้ว่าฯ กทม. "คิวต่อไป ชี้ เกี่ยวพันพรรคการเมืองได้ 32 
13 บ้านเมืองออนไลน์ "วิษณุ" โยน "บิ๊กป๊อก" ชงวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 33 
14 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ปชป. เชื่อเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เป็นไปตามไทม์ไลน์ 34 
15 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปชป.' ตีเส้นให้เลือกผู้ว่าฯ กทม. ไม่เกิน มี.ค. 2565 35 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ ข่าวลึกปมลับ : ม้าเต็ง-สายแข็ง คั่วเก้าอ้ีเลขาฯ กกต. 36 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ บทเรียน อบต. “พิธา-ธนาธร” แยกทัพ “ระดับชาติ-ท้องถิ่น” 38 

3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “ไพรมารี่” ที่พรรคไม่ต้องการ ลุ้นถอดสลัก“คุมนักการเมือง” 40 
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อาลัยยิ่ง...นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.อ.ชนะทัพ อินทามระ ประธาน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด และนายทรงศัก สายเชื้อ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ 
นางสิริญา อินทามระ อดีตอธิบดีอัยการส านักงานคดีปราบปรามการทุจริต ภริยา พล.อ.ชนะทัพ อินทามระ ประธาน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่วัดเทพศิรินทราวาส 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ อดีตอธิบดีอัยการส านักงานคดีปราบปรามการทุจริต 
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 วนัพธุที่ 1 ธนัวำคม 2564, 10.59 น. 

 

 

 

คนจ ำนวนไม่น้อยตัง้ค ำถำมว่ำ เหตุใดกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยของไทยที่มีอำยุเกอืบจะ 90 ปี แต่ยงัคงเดินหน้ำ
ถอยหลังอยูอ่ยำ่งนี้ ไม่ได้ก้ำวพ้นภำวะตั้งไข่ล้มต้มกินเสียที ท ำไมยงัไม่สำมำรถปักหลกัยนืได้อยำ่งม่ันคง และก้ำวเดิน 

ไปข้ำงหน้ำได้โดยไม่ล้มลุกคลุกคลำน มีสำเหตุมำจำกอะไร และต้องท ำอยำ่งไร 

  หลำยปีที่ผ่ำนมำ สถำนกำรณท์ำงกำรเมืองไทยมีปัญหำควำมขดัแยง้  กำรแตกแยกทำงควำมคิดของคนในชำติ แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ำย 

เกิดจำกอะไร มีปัจจัยอะไรบ้ำงที่เข้ำมำเก่ียวข้อง ยิ่งในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน มีกลุ่มคนที่สับสนไม่เข้ำใจ ขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจ  

ในสถำนะและบทบำทของสถำบนัพระมหำกษัตรยิใ์นระบอบประชำธิปไตย 

  คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ มีเจตจ ำนงมุ่งหมำยที่จะช่วยสรำ้งเสริมใหก้ำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 

อนัมีพระมหำกษัตรยิท์รงเป็นประมขุ ไดห้ยั่งรำกลกึในกำรเมืองกำรปกครองไทย  และโดยเหตทุี่พระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญู

ว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ฉบับปี 2560 มำตรำ 22 ไดก้ ำหนดหนำ้ที่และอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ส่งเสริม 

สนบัสนนุใหห้นว่ยงำนของรฐั สถำบนักำรศกึษำและองคก์รเอกชนในกำรสรำ้งควำมเขำ้ใจที่ถกูตอ้งแก่ประชำชนเก่ียวกบักำรปกครอง

ในระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตรยิท์รงเป็นประมขุ  กำรมีสว่นรว่มของประชำชน 

  คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ อยำกจะเห็นกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตริยท์รงเป็นพระประมุข 

เป็นหลกัชยัของประเทศ ประชำธิปไตยและสถำบนัพระมหำกษัตริยไ์ม่มีอะไรที่ขดัแยง้กนั เนื่องจำกพระมหำกษัตรยิท์รงเป็นองคพ์ระประมขุ

อยู่ภำยใตร้ฐัธรรมนญู  พระมหำกษัตรยิท์รงปกครองประเทศภำยใตก้ฎหมำยตำมค ำกรำบบงัคมทลูของผูน้  ำฝ่ำยบริหำร นิติบญัญตัิ

และตุลำกำร  และผูม้ีอ  ำนำจทัง้นัน้ลงนำมสนองพระบรมรำชโองกำร มิไดท้รงมีพระรำชอ ำนำจใดๆ  นอกเหนือจำกที่กฎหมำย

ก ำหนดใหอ้ ำนำจเลย  

 อำ้งอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/260794 

การสร้างพลเมืองคุณภาพ เพื่อผลักดนัระบอบประชาธิปไตยเข้มแข็ง 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/260794
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วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  รักษาการแทนเลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 8/2564 โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  

รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 8/2564 
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ปิดฉากภารกิจสุดท้ายในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไปเป็นที่เรียบร้อย ส าหรับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
กับการจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ทั่วประเทศที่ผ่านมา ขณะนี้ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. 
ได้เซ็นแต่งตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. อาวุโสอันดับหนึ่ง ท าหน้าที่รักษาการจนกว่ากระบวนการสรรหา
เลขาธิการ กกต. คนใหม่จะแล้วเสร็จ ส าหรับขั้นตอนการสรรหาเลขาธิการ กกต. คนใหม่ ได้ระบุไว้  ว่า "ให้คณะกรรมการ 
ออกประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ..." ขณะนี้ยังต้องรอดูว่าที่ประชุม กกต. จะมีมติ 
และออกประกาศเม่ือใด  
 

ข่าวลึกปมลับ 
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ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อีกครั้ง เมื่อ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ตัดสินใจ
ยื่นหนังสือลาออกจากต าแหน่งเลขาธิการ กกต. แล้วผันตัวไปด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มีรายชื่อในบัญชีส ารอง
ล าดับที่ 8 ซึ่งมีสิทธิ์เลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่ง ส.ว. โดยอัตโนมัติ ท าให้ต าแหน่งเลขาธิการ กกต. ต้องว่างลงโดยปริยาย 
ดังนั้น กกต. จึงต้องตั้งบุคคลขึ้นมารักษาการแทน ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก แสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต.  
ที่จะได้ขึ้นมารักษาการแทนเลขาธิการ กกต. ชั่วคราว เนื่องจากต าแหน่งนี้จะต้องเปิดรับสมัครเพ่ือเฟ้นหาผู้ที่มีความ
เหมาะสมที่สุดขึ้นมานั่งแทน

 รักษาการเลขาฯ กกต. 
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ข่าวอ้างอิง 
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เตรียมรับรองผลเลือกตั้ง อบต. ใน 28 ธ.ค. ย ำ้แจ้งไม่ไปใชส้ิทธิได้ถงึ 5 ธ.ค. 

1 ธ.ค. 2564 13:01 น. 

 

กกต. เตรียมประกำศรับรองผลเลือกตั้ง ส.อบต. และนำยก อบต. ภำยใน 28 ธ.ค. 64 อยำ่งช้ำที่สุด 28 ม.ค. 65 ย ำ้ แจ้ง
เหตุไมไ่ปใช้สทิธิได้ถงึ 5 ธ.ค.นี ้

วนัที่ 1 ธ.ค. 2564 ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) ชีแ้จงถึงกำรประกำศผลกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำองคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล หรอื เลอืกตัง้ อบต. วำ่ ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ไดป้ระกำศก ำหนดให้

มีกำรเลอืกตัง้ ส.อบต. และนำยก อบต. โดยจดัใหม้ีกำรเลอืกตัง้เมื่อวนัท่ี 28 พ.ย. 2564 ที่ผำ่นมำ 

 กำรประกำศผลกำรเลือกตัง้ ส.อบต. และนำยก อบต. สำมำรถประกำศผลได้เมื่อผูอ้  ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดั

ไดร้บัรำยงำนผลกำรนบัคะแนนเลือกตัง้ จำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินแลว้เห็นว่ำกำรเลือกตัง้

และกำรนบัคะแนนเลอืกตัง้เป็นไปโดยสจุรติและเที่ยงธรรม ใหร้ำยงำนตอ่ กกต. เมื่อ กกต. ตรวจสอบเบือ้งตน้แลว้มีเหตอุนัควรเช่ือวำ่

ผลกำรเลือกตัง้เป็นไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม ใหป้ระกำศผลกำรเลือกตัง้ภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัเลือกตัง้ คือ ภำยในวนัองัคำรท่ี 

28 ธ.ค. 2564 

 กรณีมีเหตอุนัควรเช่ือไดว้ำ่กำรเลือกตัง้มิไดเ้ป็นไปโดยสจุรติหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่ำจะมีผูร้อ้งเรยีนกลำ่วโทษหรือไม ่ให ้กกต. 

สืบสวนหรือไต่สวนใหแ้ลว้เสร็จและประกำศผลกำรเลือกตัง้ หรือจดัใหม้ีกำรเลือกตัง้ใหม่ หรือด ำเนินกำรอื่นที่จ  ำเป็น แลว้แต่กรณี 

โดยเรว็ แตต่อ้งไมช่ำ้กวำ่ 60 วนันบัแตว่นัเลอืกตัง้ 

ดงันัน้ วนัสดุทำ้ยที่จะประกำศผลกำรเลือกตัง้ หรือรบัรองผลกำรเลือกตัง้ คือ ภำยในวนัพฤหสับดีที่ 27 ม.ค. 2565 โดย

ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตัง้หรือกรรมกำรกำรเลือกตัง้ที่ไดร้บัมอบหมำยจำกที่ประชมุ กกต. ลงนำมในประกำศผลกำรเลือกตัง้ ส.

อบต. และนำยก อบต. 

 อยำ่งไรก็ตำม ในกำรประกำศผลกำรเลอืกตัง้ดงักลำ่วจะไมเ่ป็นกำรตดัหนำ้ที่และอ ำนำจของ กกต. ที่จะด ำเนินกำรสบืสวน 

ไตส่วน หรอืวินิจฉยั เมื่อมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่กำรเลอืกตัง้ไมไ่ดเ้ป็นไปโดยสจุรติหรอืเที่ยงธรรม 

 อยำ่งไรก็ตำม กกต. ยงัไดเ้นน้ย ำ้ใหผู้ท้ี่ไม่ไดไ้ปใชส้ทิธิลงคะแนนเลอืกตัง้ อบต. แจง้เหตจุ ำเป็นท่ีไมไ่ปใชส้ทิธิภำยในวนัที่ 5 

ธ.ค.นี ้โดยสำมำรถแจ้งดว้ยตัวเอง หรือมอบหมำยให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ ผ่ำนทำงเว็บ

อิเล็กทรอนิกส ์คือ เว็บไซต ์www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th และแอปพลิเคชัน Smart Vote หวัขอ้ กำรแจง้เหตุ

จ ำเป็นท่ีไมอ่ำจไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ทำงอิเลก็ทรอนิกส ์

อำ้งอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2255067 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2255067
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กำรสร้ำงพลเมืองคุณภำพ เพือ่ผลักดนัระบอบประชำธิปไตยเข้มแข็ง 

วนัพธุ ท่ี 01 ธนัวำคม พ.ศ. 2564, 10.59 น. 

 

 

 

 

คนจ ำนวนไม่น้อยตัง้ค ำถำมว่ำ เหตุใดกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยของไทยที่มีอำยุเกอืบจะ 90 ปี แต่ยงัคงเดินหน้ำ
ถอยหลังอยูอ่ยำ่งนี้ ไม่ได้ก้ำวพ้นภำวะตั้งไข่ล้มต้มกินเสียที ท ำไมยงัไม่สำมำรถปักหลกัยนืได้อยำ่งม่ันคง และก้ำวเดินไป
ข้ำงหน้ำได้โดยไม่ล้มลุกคุกคลำน มีสำเหตุมำจำกอะไร และต้องท ำอยำ่งไร 

  หลำยปีที่ผำ่นมำ สถำนกำรณท์ำงกำรเมืองไทยมปัีญหำควำมขดัแยง้  กำรแตกแยกทำงควำมคิดของคนในชำต ิแบง่เป็นฝัก

เป็นฝ่ำย เกิดจำกอะไร มีปัจจยัอะไรบำ้งที่เขำ้มำเก่ียวขอ้ง ยิ่งในสถำนกำรณปั์จจุบนั มีกลุม่คนที่สบัสนไม่เขำ้ใจ ขำดควำมรูค้วำม

เขำ้ใจในสถำนะและบทบำทของสถำบนัพระมหำกษัตรยิใ์นระบอบประชำธิปไตย 

  คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้มีเจตนจ์ ำนงมุง่หมำยที่จะช่วยสรำ้งเสริมใหก้ำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอนัมี

พระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมขุไดห้ยั่งรำกลกึในกำรเมืองกำรปกครองไทย  และโดยเหตทุี่พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่ำ

ดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ฉบบัปี 2560 มำตรำ 22 ไดก้ ำหนดหนำ้ที่และอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้สง่เสรมิ สนบัสนนุ

ใหห้น่วยงำนของรฐั สถำบนักำรศึกษำและองคก์รเอกชนในกำรสรำ้งควำมเขำ้ใจที่ถูกตอ้งแก่ประชำชนเก่ียวกับกำรปกครองใน

ระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตรยิท์รงเป็นประมขุ  กำรมีสว่นรว่มของประชำชน 

  คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้อยำกจะเห็นกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตริยท์รงเป็นพระ

ประมขุเป็นหลกัชยัของประเทศ ประชำธิปไตยและสถำบนัพระมหำกษัตริยไ์ม่มีอะไรที่ขดัแยง้กนั เนื่องจำกพระมหำกษัตริยท์รงเป็น

เป็นองคพ์ระประมขุอยูภ่ำยใตร้ฐัธรรมนญู  พระมหำกษัตรยิท์รงปกครองประเทศภำยใตก้ฎหมำยตำมค ำกรำบบงัคมทลูของผูน้  ำฝ่ำย

บรหิำร นิติบญัญตัิและตลุำกำร  และผูม้ีอ  ำนำจทัง้นัน้ลงนำมสนองพระบรมรำชโองกำร มิไดท้รงมีพระรำชอ ำนำจใดๆนอกเหนือจำก

ที่กฎหมำยก ำหนดใหอ้ ำนำจเลย   

  คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้มีควำมตัง้ใจที่จะใหก้ำรเมืองกำรปกครองของไทยมีควำมเขม้แข็ง  และมีควำมเช่ือว่ำ หำก

สำมำรถที่จะท ำใหป้ระชำชนมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจมำกขึน้ จะสำมำรถสรำ้งพลเมืองคณุภำพขึน้มำได ้ ซึ่งพลเมืองคณุภำพนีจ้ะเป็น

แกนหลกัในกำรผลกัดนักำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยใหม้ีควำมเขม้แข็ง คดัสรรนกักำรเมืองที่มีคณุภำพเขำ้สูร่ะบบ

กำรเมืองไทย 

  พลเมืองคณุภำพคือ กำรท่ีประชำชนมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจกำรเมืองกำรปกครอง รูเ้ทำ่ทนักำรเปลีย่นแปลง สรำ้งพลเมืองที่มี

วฒันธรรมกำรเมืองที่ดี ไม่ซือ้สิทธิ ไม่ขำยเสียง ขจดันกักำรเมืองโกงกินออกจำกเวทีกำรเมือง มีควำมกระตือรือรน้ในกำรมีสว่นรว่ม
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ทำงกำรเมือง ซึง่หวัใจหลกัของกำรแกปั้ญหำในครัง้นี ้ จึงอยูท่ี่กำรสรำ้งตน้น ำ้ใหใ้สสะอำด ปลกูฝังจิตส ำนกึใหเ้ยำวชนและประชำชน

ในฐำนะเจำ้ของอ ำนำจอธิปไตยใหม้ีคณุลกัษณะของพลเมืองคณุภำพ 

  ในหว้งเวลำที่ผำ่นมำ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ไดไ้ดล้งนำมในควำมรว่มมือกบักรมกำรปกครอง กรมสง่เสรมิกำรปกครอง

ทอ้งถ่ิน กรมกำรพฒันำชุมชน กรมสนบัสนุนบริกำรสุขภำพและกรมกิจกำรผูส้งูอำยุ จับมือกันในกำรพฒันำหลกัสตูร “พลเมือง

คณุภำพ” ควบคูก่บักำรสรำ้งวิทยำกรประชำธิปไตยเพื่อท ำหนำ้ที่เป็น “วิทยำกรตวัคณู”  นกำรขยำยควำมรูค้วำมเขำ้ใจที่ถูกตอ้งแก่

ประชำชน 

  วิทยำกรประชำธิปไตยหน่วยงำนของรฐั  เป็นกำรน ำตวัแทนเครือข่ำยระดบัจงัหวดัจำกหน่วยงำนพนัธมิตร 5 หน่วยงำน 

และบคุลำกรทำงกำรศกึษำของส ำนกังำนสง่เสริมกำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยั (กศน.) รว่มเป็นวิทยำกรหลกัใน

กำรถ่ำยทอดควำมรูใ้หแ้ก่วิทยำกรขยำยผลภำคประชำชนซึ่งจะมำจำกกรรมกำรศนูยส์ง่เสริมพฒันำประชำธิปไตย (ศส.ปชต.)และ

เครือข่ำยพนัธมิตร อำทิ กรรมกำรหมู่บำ้น คณะกรรมกำรพฒันำสตรีประจ ำหมูบ่ำ้น อำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ ำหมูบ่ำ้น สมำชิก

ชมรมผูส้งูอำย ุ(เกณทจ์ ำนวน ศส.ปชต. 7,517 แห่ง)  ที่มีควำมพรอ้มและมีทกัษะในกำรเป็นวิทยำกรในกำรถ่ำยทอดควำมรูใ้นพืน้ท่ี

ต ำบล  ทัง้นี ้วิทยำกรประชำธิปไตยภำคประชำชนจะมีกำรฝึกปฏิบตัิในกำรเป็นวิทยำกรและผำ่นกำรประเมินก่อนท ำหนำ้ที่ใหค้วำมรู ้

หรือสอดแทรกควำมรูเ้ก่ียวกบักำรปกครองประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตริยท์ำงเป็นประมขุใหแ้ก่ประชำชนในพืน้ที่หมู่บำ้นและ

ต ำบล 

  นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งยังได้รับร่วมมือกับสถำบันพระปกเกลำ้ในกำรเผยแพร่ชุดควำมรูเ้ก่ียวกับ

ประชำธิปไตยผำ่น Application Civic เพื่อสนบัสนนุช่องทำงกำรถ่ำยทอดควำมรูใ้หแ้ก่วิทยำกรภำคประชำชนอีกทำงหนึง่ดว้ย 

 คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้มีควำมคำดหวงัว่ำ  กำรด ำเนินกำรรว่มมือกบัสว่นรำชกำรองคก์รในระดบัหมู่บำ้น ต ำบลและ

สถำบนักำรศกึษำในครัง้นี ้ จะไดช้่วยในกำรหยั่งรำกประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริยเ์ป็นหลกัชยั  และลดควำมขดัแยง้ตำ่งในพืน้ที่

และน ำไปสู ่

กำรสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจที่ถกูตอ้งเก่ียวกบักำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อนัมีพระมหำกษัตรยิท์รงเป็นประมขุอยำ่ง

แทจ้รงิ 

 

อำ้งอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/260794 

  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/260794
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กกต. ล ำปำง ย ำ้ 5 ช่องทำงแจ้งเหตุไม่สำมำรถไปใช้สทิธิเลอืกตั้ง อบต. ได้ถงึ 5 ธันวำคม นี้เทำ่น้ัน 

02 ธ.ค. 2564 icon views 66 

     

 

 

 

 

 

 

นำยเกรียงไกร พำนดอกไม ้ผูอ้  ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจังหวดัล ำปำง เปิดเผยว่ำ ตำมที่มีกำรเลือกตัง้สมำชิกสภำ

องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลและนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล เมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 ที่ผ่ำนมำ ผูม้ีสิทธิเลือกตัง้สำมำรถ

แจง้เหตทุี่ท  ำใหไ้มส่ำมำรถไปใชส้ทิธิเลือกตัง้ ไดถ้ึงวนัท่ี 5 ธนัวำคม 2564 เทำ่นัน้ เพ่ือปอ้งกนักำรเสยีสทิธ์ิ โดยแจง้เหตไุด ้5 ช่องทำง 

ดงันี ้1.แจง้เหตุดว้ยตนเองที่นำยทะเบียนอ ำเภอที่ท่ำนมีช่ืออยู่ 2.ท ำหนงัสือมอบอ ำนำจใหผู้อ้ื่นด ำเนินกำรแทน ตำมขอ้ที่หนึ่ง 3.

ก ร อ ก แ บ บ แ จ้ ง เ ห ตุ ฯ แ ล้ ว น ำ ส่ ง ท ำ ง ไ ป ร ษ ณี ย์ ล ง ท ะ เ บี ย น  4.แ จ้ ง ผ่ ำ บ เ ว็ บ ไ ซ ด์  

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main และ 5.แจง้ผำ่นทำงแอพ "Smart Vote" 

 ทัง้นี ้สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ำง www.ect.go.th Application Smart Vote ส ำนกังำนคณะกรรมกำร

กำรเลอืกตัง้ประจ ำจงัหวดั และบรกิำรขอ้มลูสำยดว่น กกต. หมำยเลข 1444 

 

อำ้งองิ : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211202091649506 

 

  

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211202091649506
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‘เรืองไกร’ ร้อง กกต. สอบ มีพรรคใดจะถกูยุบ 

ตำมผลค ำวนิิจฉัยกรณีคดลี้มล้ำงกำรปกครองหรือไม่ 

วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2564 - 14:40 น. 

 

เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวำคม นำยเรอืงไกร ลกิีจวฒันะ สมำชิกพรรคพลงัประชำรฐั (พปชร.) กลำ่ววำ่ ตำมที่มีกำรเผยแพรค่  ำวินิจฉยั

ศำลรฐัธรรมนญูที่ 19/2564 ในเว็บไซตร์ำชกิจจำนเุบกษำ แลว้นัน้ ค ำวินิจฉยัดงักลำ่วเป็นเด็ดขำดมีผลผกูพนั กกต. เก่ียวกบักรณีที่

หำกมีพรรคกำรเมืองใดกระท ำกำรหรือสนบัสนนุหรือช่วยเหลอืกำรใชส้ทิธิหรือเสรีภำพของผูถ้กูรอ้งที่ 1-3 ซึง่ศำลรฐัธรรมนญูวินิจฉยั

แลว้ว่ำ “กำรกระท ำของผูถู้กรอ้งที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เป็นกำรใชส้ิทธิหรือเสรีภำพเพื่อลม้ลำ้งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอนัมี

พระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมขุ ตำมรฐัธรรมนญู มำตรำ 49 วรรคหนึ่ง และสั่งกำรใหผู้ถ้กูรอ้งที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 รวมทัง้กลุม่องคก์ร

เครอืขำ่ยเลกิกระท ำกำรดงักลำ่วที่จะเกิดขึน้ตอ่ไปในอนำคตดว้ย ตำมรฐัธรรมนญู มำตรำ 49 วรรคสอง” 

 นำยเรืองไกรกลำ่วว่ำ ค ำวินิจฉยัที่ 19/2564 จึงมีผลผกูพนัถึงกำรกระท ำของพรรคกำรเมืองบำงพรรคที่อำจมีกำรกระท ำ

ดงักลำ่วอนัฝ่ำฝืนพระรำชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง พ.ศ.2560 มำตรำ 92 (1) (2) ซึง่บญัญตัิวำ่ “มำตรำ 92 

เมื่อคณะกรรมกำรมีหลกัฐำนอนัควรเช่ือไดว้ำ่พรรคกำรเมืองใดกระท ำกำร อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ใหย้ื่นศำลรฐัธรรมนญูเพื่อสั่ง

ยบุพรรคกำรเมืองนัน้ (1) กระท ำกำรลม้ลำ้งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตรยิท์รงเป็นประมขุ หรอืเพื่อใหไ้ดม้ำ

ซึง่อ ำนำจในกำรปกครองประเทศโดยวิธีกำรซึง่มิไดเ้ป็นไปตำมวิถีทำงที่บญัญตัิไว ้ในรฐัธรรมนญู (2) กระท ำกำรอนัอำจเป็นปฏิปักษ์

ตอ่กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตรยิท์รงเป็นประมขุ” 

 นำยเรืองไกรกล่ำวต่อว่ำ ดว้ยปรำกฏขอ้เท็จจริงทัง้ในสื่อมวลชน ในเฟซบุ๊กของพรรคกำรเมืองบำงพรรค และในกำรท ำ

หนำ้ที่ของสมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎรในฐำนะคณะกรรมำธิกำรบำงคณะ ที่สอ่ไปในลกัษณะอำจกระท ำกำรเขำ้ข่ำยอนัเป็นกำรฝ่ำฝืน

พระรำชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูว่ำดว้ยพรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 มำตรำ 92 (1) (2) จึงขอให ้กกต.เรียกพยำนหลกัฐำนจำก

สภำผูแ้ทนรำษฎรกรณีที่ ส.ส.ขอใบรบัรองเงินเดือนไปประกนัตวับคุคลตำ่งๆ ตำมเหตกุำรณแ์ละวนัเวลำตำ่งๆ ที่ระบไุวใ้นค ำวินิจฉยั 

รำยละเอียดกำรประกันตัวผูชุ้มนุมที่ถูกกล่ำวหำบนฐำนควำมผิดที่เก่ียวเนื่องกับกำรชุมนุมจำกศำลยุติธรรม มำประกอบกำร

พิจำรณำ ทัง้นี ้หำก กกต.เห็นว่ำมีพรรคกำรเมืองใดกระท ำกำรดังกล่ำวบ้ำง และกำรกระท ำนัน้เขำ้ข่ำยฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนญูวำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง พ.ศ.2560 มำตรำ 92 (1) (2) หรือไม่ และหำกมีหลกัฐำนอนัควรเช่ือไดว้ำ่พรรคกำรเมือง

ใดกระท ำกำร อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ดงักลำ่ว ขอใหย้ื่นศำลรฐัธรรมนญูเพื่อสั่งยบุพรรคกำรเมืองนัน้ตอ่ไป ซึ่งวนันีไ้ดส้ง่ค ำรอ้งไปให ้กกต.

ทำงไปรษณียแ์ลว้ 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3066973 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3066973
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ผู้สมัครนำยก อบต.หงำว จ.ระนอง ร้อง กกต.นับคะแนนใหม่ หลังพบบตัรเสียมำกสุด 44 ใบ หวั่นไม่เป็นธรรม 

วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2564 - 15:49 น. 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัที่ 1 ธันวำคม นำยมศัยำ ภำยหลงั ผูส้มคัรนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหงำว อ.เมือง จ.ระนอง ยื่นหนงัสือขอ

ควำมเป็นธรรมถึงผูอ้  ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ ำจงัหวดัระนอง เพื่อขอใหต้รวจสอบบตัรเลือกตัง้ ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้นำยก อบต.

หงำว และขอใหน้บับตัรลงคะแนนผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้นำยก อบต.หงำว ทกุเขต และทกุหนว่ยเลอืกตัง้ใหมท่ัง้หมด 

 นำยมศัยำกลำ่วว่ำ สืบเนื่องจำกกำรเลือกตัง้นำยกและสมำชิก อบต.ทั่วประเทศ เมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกำยนที่ผ่ำนมำ หลงั

เวลำปิดหีบบตัรเลอืกตัง้และนบัคะแนน มีประชำชน ญำติพี่นอ้งของตนเขำ้รว่มสงัเกตกำรณน์บัคะแนนของกรรมกำรประจ ำหนว่ย ที่

เขตเลอืกตัง้ที่ 3 หนว่ยเลอืกตัง้ที่ 2 หมู ่3 ต.หงำว อ.เมือง จ.ระนอง สงัเกตเห็นวำ่กรรมกำรประจ ำหนว่ยเลอืกตัง้ดงักลำ่วมีกำรวินิจฉยั

อ่ำนบตัรเลือกตัง้หลำยบตัรที่ลงคะแนนใหต้นเป็นบตัรเสีย โดยไม่ชดัเจนถกูตอ้งตำมจริง แมม้ีกำรทกัทว้งในขณะนัน้ แต่กรรมกำร

ประจ ำหนว่ยยืนยนัวำ่เป็นบตัรเสยี และทำงเจำ้หนำ้ที่ไมไ่ดด้  ำเนินกำรลงรำยงำนแบบทกัทว้ง หรอืคดัคำ้นกำรนบัคะแนนให้ 

 นำยมศัยำกลำ่ววำ่ อีกทัง้ระหวำ่งนบัคะแนน กรรมกำรประจ ำหนว่ยไดห้ยดุนับคะแนนเป็นเวลำ 10-15 นำที โดยอำ้งวำ่จะ

ไปเขำ้หอ้งน ำ้ แตป่รำกฏวำ่กรรมกำรทกุคนยงัอยูภ่ำยในเขตกำรนบัคะแนนไมไ่ดไ้ปไหน ซึง่ตนคิดวำ่พฤตกิำรณด์งักลำ่วอำจสง่ผลเสยี

ตอ่คะแนนของตน จึงไดย้ื่นหนงัสอืขอควำมเป็นธรรมตอ่ กกต.ประจ ำจงัหวดัไวแ้ลว้เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกำยนที่ผ่ำนมำ 

 “เมื่อนบัคะแนนเสรจ็สิน้ทกุเขต ทกุหนว่ยเลอืกตัง้ ผมพยำยำมรวบรวมขอ้เท็จจรงิ พบวำ่หนว่ยเลอืกตัง้ที่ 2 ของเขตเลอืกตัง้

ที่ 3 ดงักลำ่ว เป็นหนว่ยที่พบบตัรเสยีมำกที่สดุคือ 44 ใบ ผมมีคะแนนหำ่งจำกผูม้ีคะแนนสงูสดุเพียง 12 คะแนน หำกกำรวินิจฉยับตัร

เสยีคลำดเคลือ่น ไมถ่กูตอ้งชดัเจนตำมจรงิ จะเกิดผลเสยีหำยตอ่คะแนนท่ีไดร้บั อำจเป็นเหตใุหก้ำรเลอืกตัง้ครัง้นีเ้ป็นไปโดยไม่สจุริต

เที่ยงธรรม จึงขอให ้กกต.โปรดพิจำรณำ ใหม้ีกำรตรวจสอบบตัรลงคะแนนผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้นำยก อบต.หงำว ใหมท่กุหนว่ยเลอืกตัง้ 

เพื่อควำมเป็นธรรม” นำยมศัยำกลำ่ว 

อำ้งองิ : https://www.matichon.co.th/politics/news_3067405 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3067405


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

21 

 

 

ผู้สมัคร นำยก อบต. หงำว ร้อง กกต. ระนอง ตรวจบตัรเสีย-นับคะแนนใหม่ 

1 ธ.ค. 2564 -16:05 น. 

 

 

 

ผู้สมัคร นำยก อบต.หงำว อ.เมือง จ.ระนอง ร้องกกต.จังหวดั ขอตรวจบตัรเสีย นับคะแนนใหม่ หลังพบบัตรเสียมำกสุด 
44 ใบ หวั่นไม่เป็นธรรม 

เมื่อวนัที่ 1 ธ.ค.2564 ที่จ.ระนอง นำยมศัยำ ภำยหลงั ผูส้มคัรนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล(อบต.) หงำว อ.เมือง จ.

ระนอง ยื่นหนงัสือขอควำมเป็นธรรม ต่อผอ.กกต.ระนอง ขอใหต้รวจสอบบตัรเลือกตัง้ผูส้มคัร นำยก อบต.หงำว และขอใหน้บับตัร

ลงคะแนนผูส้มคัร นำยก อบต.หงำว ทกุเขต และทกุหนว่ยเลอืกตัง้ใหมท่ัง้หมด 

 นำยมศัยำ กลำ่ววำ่ จำกกำรเลอืกตัง้ นำยกและสมำชิกสภำ อบต.ทั่วประเทศ เมื่อ 28 พ.ย.ที่ผำ่นมำ หลงัปิดหีบบตัรและมี

กำรนับคะแนน มีประชำชน ญำติ พ่ีนอ้งของตนเขำ้ร่วมสงัเกตกำรนบัคะแนนของกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ (กปน.) ท่ีเขต

เลอืกตัง้ที่ 3 หนว่ยเลอืกตัง้ที่ 2 ม.3 ต.หงำว อ.เมือง จ.ระนอง 

 สงัเกตเห็นวำ่ กปน.ดงักลำ่ว มีกำรวินิจฉยัอ่ำนบตัรเลือกตัง้หลำยบตัรที่ลงคะแนนใหต้นเป็นบตัรเสีย โดยไม่ชดัเจนถกูตอ้ง

ตำมจรงิ แมม้ีกำรทกัทว้งในขณะนัน้ แตก่ปน. ยืนยนัวำ่เป็นบตัรเสยี และเจำ้หนำ้ที่ไมไ่ดล้งรำยงำนท่ีมีกำรทกัทว้งหรอืคดัคำ้นกำรนบั

คะแนน อีกทัง้ระหวำ่งนบัคะแนน กปน.ไดห้ยดุนบัคะแนนเป็นเวลำ 10-15 นำที อำ้งวำ่จะไปเขำ้หอ้งน ำ้ แตป่รำกฎวำ่กรรมกำรทกุคน 

ยงัอยูภ่ำยในเขตกำรนบัคะแนนไมไ่ดไ้ปไหน 

 ตนคิดว่ำพฤติกำรณด์งักลำ่ว อำจสง่ผลเสียต่อคะแนนของตน จึงยื่นหนงัสือขอควำมเป็นธรรมต่อกตต.ประจ ำจงัหวดั ไว้

แลว้เมื่อวนัท่ี 30 พ.ย.ที่ผำ่นมำ 

  “เมื่อนบัคะแนนเสรจ็สิน้ทกุเขต ทกุหนว่ยเลอืกตัง้ ผมพยำยำมรวบรวมขอ้เท็จจรงิ พบวำ่หนว่ยเลอืกตัง้ที่ 2 ของเขตเลอืกตัง้

ที่ 3 เป็นหน่วยที่พบบตัรเสียมำกที่สดุ คือ 44 ใบ ผมมีคะแนนห่ำงจำกผูม้ีคะแนนสงูสดุเพียง 12 คะแนน หำกกำรวินิจฉัยบตัรเสีย

คลำดเคลื่อน ไม่ถกูตอ้งตำมจริง จะเกิดผลเสียหำยต่อคะแนนที่ไดร้บั อำจเป็นเหตใุหก้ำรเลือกตั้งครัง้นีไ้ม่สจุริตเที่ยงธรรม จึงขอให้

กกต.พิจำรณำ ตรวจสอบบตัรลงคะแนนผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ นำยก อบต.หงำว ใหมท่กุหนว่ยเลอืกตัง้ เพื่อควำมเป็นธรรม” นำยมศัยำ 

กลำ่ว 

อำ้งองิ : https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6761312 
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สีสันครบรส ศึกชิงเก้ำอี ้อบต. 

วนัท่ี 2 ธนัวำคม 2564 - 07:10 น. 

 

 

 

 

ควันหลงกำรเลือกตั้งนำยกและสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล หรือ อบต. เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกำยนที่ผ่ำนมำ เป็น
กำรเลือกตั้งคร้ังแรกในรอบ 7-8 ปี หลังกำรรัฐประหำร ท ำให้เกิดบรรยำกำศเก่ำๆ แต่ละพืน้ที่กลับมำอีกคร้ัง 

 มีประชำชนตื่นตวัออกมำใชส้ิทธิเลือกตัง้คึกคกัแทบทกุต ำบล ไม่เวน้แมก้ระทั่งผูส้งูวยั ยงัมีลกูหลำนพำมำลงคะแนน ผล

กำรเลือกตัง้นอกจำกจะไดน้ำยกคนเก่ำนั่งบริหำรต ำบลต่อไป หลำยพืน้ที่ก็ไดน้ำยก “ป้ำยแดง” เขำ้มำ แชมป์เก่ำหลำยสมยัหลำย

พืน้ท่ีไมส่ำมำรถกลบัเขำ้มำรกัษำเกำ้อีต้วัเดิม ผลคะแนนก็มีทัง้ทิง้หำ่งขำดลอย คะแนนสสู ีและชนะกนัแบบเฉียดฉิวไปจนถึงขัน้ตอ้ง

จบัสลำกหำผูช้นะ 

 กำรเลอืกตัง้นำยก อบต.วงัน ำ้คู ้อ.เมือง จ.พิษณโุลก เรยีกเสยีงฮือฮำจำกคนในพืน้ท่ี จ่ำสบิเอก พินิจ อำจคิดกำร หรอืลงุอีด๊ 

อำย ุ68 ปี ผูส้มคัรนำยก อบต.หมำยเลข 1 กบั นำยวิเศษ ยำคลำ้ย อดีตนำยกคนลำ่สดุ หมำยเลข 2 ได ้1,213 คะแนนเทำ่กนัอยำ่ง

เหลอืเช่ือ กกต.ตอ้งจบัสลำกหำหนึง่เดียวที่จะมำบรหิำรพืน้ท่ี จ่ำสบิเอกพินิจมำกบัดวงจบัสลำกเป็นผูช้นะ ถกูบันทกึใน พ.ศ.นีว้ำ่เป็น

กำรจบัสลำกหำนำยก อบต.แหง่แรกของพิษณโุลก และของประเทศไทย 

 ลงุอีด๊ไม่ปิดบงัเคล็ดหลงัรูต้วัว่ำตอ้งจบัสลำกวดัดวง เลยไปบนบำนสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิสงูสดุในจงัหวดั ทัง้พระพทุธชินรำช ศำล

สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ศำลหลกัเมือง และศำลพระเจำ้ตำกที่บำ้นปำกพิงตะวนัตกและไปไหวเ้จำ้ที่เจำ้ทำงใน อบต.วงัน ำ้คูก้่อน

ถือเคลด็เดินไปเหยียบหอ้งท ำงำน นำยก อบต. ก่อนเขำ้จบัสลำกและก็เป็นผูโ้ชคดีในท่ีสดุ 

 มำดกูำรเลือกตัง้ อบต.ที่ จ.อทุยัธำนี ทัง้ 49 แห่ง มีคนไปใชส้ิทธิสงูถึง 74.5 เปอรเ์ซ็นต ์หรือประมำณ 151,921 คน จำก

ยอดผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ทัง้หมด 203,922 คน มีผูส้มคัรรบัเลือกตัง้นำยก อบต. 94 คน และผูส้มคัรรบัเลือกตัง้เป็นสมำชิก 1,155 คน 

แตท่ี่เกิดปัญหำคือกำรเลอืกตัง้ อบต.เกำะเทโพ อ.เมืองอทุยัธำนี ผูท้ี่ชนะกำรเลอืกตัง้ไดค้ะแนนเหนือกวำ่ผูแ้พเ้พียงโหวตเดียวเทำ่นัน้ 

โดย น.ส.มะลิ อินทรเ์อม อำย ุ65 ปี ได ้698 คะแนน เหนือกว่ำ น.ส.จุฑำภคั หนองไผ่ อำย ุ53 ปี ที่ได ้697 คะแนน สว่น

ผูส้มคัรอีก 2 รำย ไม่มีลุน้ใดๆ ผลเลือกตัง้ที่ออกมำ ท ำให ้น.ส.จุฑำภคัเดินหนำ้รอ้งแจง้ควำมขอใหน้บัคะแนนใหมท่นัที และยงัหอบ

หลกัฐำนถกูใบปลวิโจมตีจนเสยีช่ือเสยีงที่โรงพกัเมืองอทุยัธำนีดว้ย 

หำกขอ้รอ้งเรยีนไมบ่งัเกิดผลใดๆ น.ส.มะลจิะกลำยเป็นนำยก อบต.เกำะเทโพ คนแรกที่ชนะกำรเลอืกตัง้ 2 สมยั 

 น.ส.จฑุำภคัเผยวำ่ นอกจำกขอนบัคะแนนใหมแ่ลว้ ยงักงัวลวำ่หีบบตัรเลอืกตัง้ถกูเก็บไวท้ี่ อบต.เกำะเทโพ อยำกใหม้ำเก็บ

ไวท้ี่ศนูยด์  ำรงธรรมจงัหวดัอทุยัธำนี แตท่ำง อบต.แจง้วำ่ เป็นสทิธิของ กกต.จงัหวดัที่จะด ำเนินกำร ก่อนจะไปรอ้งที่ กกต.จงัหวดั แต่ 
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กกต.จังหวดั บอกว่ำตรงนีเ้ป็นสิทธิของ กกต.ต ำบลที่จะด ำเนินกำร ท ำใหต้อ้งเขำ้แจง้ควำมกับต ำรวจโดยตรง บอกว่ำมีหลกัฐำน

ยืนยนัแตข่อเก็บไวเ้ป็นควำมลบัก่อน 

 ขณะที่นครพนมก็ตกเป็นข่ำว พิชญำ โพชรำษฎร อำย ุ47 ปี หรือแพนตำ้ สำวขำ้มเพศเบียดแทรกเป็นผูช้นะกำรเลือกตัง้

นำยก อบต.ทำ่คอ้ อ.เมืองนครพนม 

 เจำ้ตวัเผยวำ่ ก่อนหนำ้นีเ้ป็นสำรวตัรก ำนนัช่วงปี 2561-62 อยำกท ำงำนเพื่อสงัคม ท ำใหร้บัรูปั้ญหำชมุชนมำตลอด รวมถึง

ควำมตอ้งกำรจนกระทั่งมีกำรเลือกตัง้ อบต. แรงหนนุชำวบำ้น อสม. และผูน้  ำทอ้งที่ต่ำงก็เชียรใ์หล้งแข่งขนั สว่นตวัจึงตดัสินใจลง

สมคัรเพรำะที่ผ่ำนมำก็ทุ่มเทไม่หวงัผลประโยชนอ์ยู่แลว้ จึงตดัสินใจเป็นทำงเลือกใหช้ำวบำ้นพิจำรณำ เพรำะตัง้ใจมุ่งมั่นอยำก

พฒันำทอ้งถ่ินใหด้ีขึน้ 

 “กำรขอคะแนนเสียงก็ใชว้ิธีเดินเขำ้หำชำวบำ้นทกุหลงัใหม้ำกที่สดุ ใหรู้ว้่ำไดล้งสมคัรนำยก อบต.แลว้ ท ำอย่ำงนีท้กุวนั หำ

เสยีงไมม่ีวนัหยดุ กระทั่งผลกำรลงคะแนนก็ไดร้บัควำมไวว้ำงใจอยำ่ลน้หลำม จนชนะกำรเลอืกตัง้ แมด้ว้ยชีวิตสว่นตวัที่เป็นสำวขำ้ม

เพศจะเป็นอปุสรรคหรอืไม ่สดุทำ้ยเสยีงจำกมหำชนก็พิสจูนใ์หเ้ห็นวำ่ ไมม่ีเสน้กัน้ระหวำ่งเพศ หำกมุง่มั่นจรงิใจท ำงำนเพื่อสว่นรวม  

 “หำกเขำ้ไปบริหำรงำนจะขอท ำหนำ้ที่ใหด้ีที่สดุ ตำมนโยบำยที่วำงไว ้เนน้กำรดแูลทกุขส์ขุของประชำชน เขำ้ถึงประชำชน 

และมีควำมใกลชิ้ด ท ำงำนไมห่วงัผลตอบแทน ควบคูก่บักำรพฒันำกำรกีฬำแกปั้ญหำยำเสพติด สง่เสรมิวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 

ที่ส  ำคญัจะใชท้รพัยำกรทอ้งถ่ินท่ีมีมำเป็นปัจจยัพืน้ฐำนในกำรพฒันำใหม้ำกที่สดุ” แพนตำ้กลำ่ว 

หลงัจำกนีต้อ้งมำดกูนัตอ่วำ่ ไมว่ำ่พืน้ท่ี อบต.ไหนจะไดแ้ชมป์เก่ำหรอืคนใหมม่ำแทนที่ ผูบ้รหิำรเหลำ่นีจ้ะท ำตำมนโยบำยที่

ใชห้ำเสยีงหรอืไม่ 

 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3068067 
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ดังกระหึ่มโซเชียล! ว่ำที่นำยกอบต.ที่สำวและสวยที่สุดแถมพ่วงปริญญำโท ม.ขอนแกน่ 

2 ธ.ค. 2564 11:14    

 

 

 

 

มุกดำหำร- เปิดใจว่ำที่ นำยก อบต.ที่ทั้งสวยและสำวที่สุดที่เพิ่งได้รับแรงหนุนจำกชำวต ำบลโชคชัย อ.นิคมค ำสร้อยอยำ่ง
ท่วมท้นแถมพว่งดกีรีปริญญำโทจำกคณะสำธำรณสุขศำสตร ์ม.ขอนแกน่ ประกำศงำนแรกหลงัเข้ำท ำงำนคอืกำรจัดกำร
ด้ำนสิง่แวดล้อม-ก ำจดัขยะอยำ่งถกูวิธีเพื่อสุขอนำมัยชำวต ำบลโชคชัย 

พูดถึงกันมำกในโลกโซเชียล ว่ำที่นำยก อบต.สำวสวยอำยุยังนอ้ย นำงสำวปิยธิดำ บุตรกำล หรือนอ้งปุ๋ ย อำยุ 36 ปี 

ชำวบำ้นหนองแวงเหนือ หมู ่8 ต.โชคชยั อ.นิคมค ำสรอ้ย จ.มกุดำหำร ไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกชำวต ำบลนิคมค ำสรอ้ยอยำ่งท่วมทน้ 

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่ำนมำ ที่ส  ำคัญเธอจบกำรศึกษำถึงระดับปริญญำโท จำกมหำวิทยำลยัขอนแก่นคณะสำธำรณสุขศำสตร์

มหำบณัฑิต สำขำสขุศกึษำและกำรสง่เสรมิสขุภำพ 

 นำงสำวปิยธิดำ บุตรกำล หรือนอ้งปุ๋ ย ว่ำที่ นำยก อบต. โชคชัย เล่ำว่ำ หลงัจำกเรียนจบปริญญำโท ไดต้ิดตำมคุณพ่อ

ช่วยงำนกำรเมืองของผูใ้หญ่ท่ำนหนึ่ง คณุพ่อชอบเลน่กำรเมืองก็เลยซึมซบัช่ืนชอบงำนดำ้นกำรเมืองไปดว้ย และไดจ้งัหวะพอดีที่มี

คณุลงุญำติทำงพ่อ มำแนะน ำใหล้งสมคัรรบัเลือกตัง้นำยก อบต.ก็เลยตดัสินใจทนัที เพื่อที่จะน ำควำมรูค้วำมสำมำรถที่เรียนมำมำ

พฒันำบำ้นเกิดตวัเอง ยอมรบัวำ่เป็นยำ่งกำ้วของชีวิตในทำงกำรเมืองที่เกิดขึน้เรว็มำก ตนเองไมเ่คยเลน่กำรเมืองมำก่อน และก็ทำ้ทำย 

“สว่นนโยบำยในกำรหำเสียงของดิฉนัมีอยู่ 12 ดำ้น สำมำรถจบัตอ้งไดแ้ละท ำไดจ้รงิ และหำกเขำ้ไปท ำงำนที่ อบต.โชคชยั 

งำนแรกที่จะท ำคือ กำรจัดกำรเรื่องของควำมสะอำด เรื่องขยะมูลฝอยที่จะต้องก ำจัด ให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อสิ่งแวดลอ้ม ถูก

สขุลกัษณะ และสขุอนำมยัของชำวต ำบลโชคชยั 

ส่วนในโลกโซเชียลที่กล่ำวถึง ปุ๋ ย เป็นว่ำที่ นำยก อบต. ท่ียงัสำวและสวยที่สดุนัน้ ปุ๋ ยไม่ทรำบว่ำจะสวยที่สดุอย่ำงที่โลก

โซเซียลวำ่หรือเปลำ่ ตอ้งขอขอบคณุทกุท่ำนที่เป็นแรงเชียรแ์รงใจและใหค้วำมสนใจในตวัปุ๋ ย ขอขอบคณุ ขอท ำงำนใน อบต.โชคชยั

ตรงนีใ้หด้ีที่สดุ และอยำกใหโ้ลกโซเซียลติดตำมผลงำนของปุ๋ ย มีอะไรชีแ้นะ แนะน ำ ยินดีนอ้มรบัน ำมำพิจำรณำใหเ้กิดประโยชนต์อ่

กำรบรหิำรงำนอบต.ใหม้ำกที่สดุ 

“ส ำหรบักำรเมืองระดบัประเทศ สว่นตวัแลว้ยงัเป็นนกักำรเมืองหนำ้ใหม ่ตวัเลก็ ๆ ยงัไมอ่ยำกจะกำ้วกระโดดไปเลน่กำรเมอืง

สนำมใหญ่ ขอท ำงำนเพื่อพี่นอ้งประชำชนชำวต ำบลโชคชยั ที่ใหค้วำมไวว้ำงใจ ใหปุ้๋ ยมำท ำงำนมำเป็นนำยกอบต.” นำงสำวปิยธิดำกลำ่ว 

อำ้งอิง : https://mgronline.com/local/detail/9640000119403 
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คลัสเตอรเ์ลือกตัง้โผล่!สั่งปิด อบต.เสำเภำ หลังพบเจ้ำหน้ำที่ตดิโควิด 13 คน แจ้งชำวบ้ำนที่มำใช้สิทธิเฝ้ำสังเกตอำกำร 

วนัท่ี 1 ธ.ค. 2564 

 

 

 

 

(1 ธ.ค.64)  นำยสรุศกัดิ ์วงษ์อ ำไพวรรณ ปลดัองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (อบต.) เสำเภำ ปฏิบตัิหนำ้ท่ีนำยก อบต.เสำเภำ 

อ.สิชล จ.นครศรีธรรมรำช มีค ำสั่งและประกำศองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเสำเภำเป็นกำรชั่วครำวในสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของ

โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (Covid-19) ระบวุำ่ 

 ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื ้อโวรัสโคโรนำ 2019 ในพื ้นที่  อบต.เสำเภำ อ ำเภอสิชล จังหวัด

นครศรธีรรมรำชพบผูต้ิดเชือ้รำยใหมเ่พิ่มขึน้และกกัตวัจ ำนวนมำกเพื่อสงัเกตอำกำร ประกอบกบัมีพนกังำนสว่นต ำบลเสำเภำติดเชือ้

ไวรสัโคโรนำ 2019 ดงันัน้เพื่อเป็นกำรปอ้งกนั และควบคมุกำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 และเพื่อสรำ้งควำมมั่นใจ

ใหแ้ก่ประชำชนผู ้มำติดต่อรำชกำรที่จะมีควำมเสี่ยงต่อกำรแพรร่ะบำดของโรคอย่ำงรวดเร็ว อำศยัอ ำนำจตำมควำมมำตรำ 4 แห่ง

พระรำชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเภำจึงใหปิ้ดสถำนที่ท  ำงำนและใหข้ำ้รำชกำร ลกูจำ้งประจ ำ 

พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจและพนกังำนจำ้งทั่วไปพนกังำนจำ้งเหมำ หยดุปฏิบตัิหนำ้ที่เป็นเวลำ 3 วนั ตัง้แต่วนัพธุที่ 1 ธันวำคม 2564 

ถึงวนัศกุรท์ี่ 3 ธนัวำคม และจะเปิดท ำงำนในวนัองัคำรท่ี 7 ธ.ค.นี ้

 ส ำหรบักำรติดเชือ้โควิด19 จนสั่งปิด อบต.เสำเภำ  เนื่องจำกมีกำรจดักำรเลอืกตัง้ อบต.เมื่อวนัท่ี 28 พ.ย. หลงัจำกนัน้มีกำร

ตรวจพบว่ำเจำ้หนำ้ที่ติดเชือ้โควิด-19 จ ำนวน 13 คน จึงเช่ือว่ำน่ำจะติดในช่วงของกระบวนกำรจดักำรเลือกตัง้ จึงขอใหป้ระชำชนผู้

ไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้เฝำ้สงัเกตอำกำรอยำ่งใกลชิ้ด. 

 

อำ้งอิง : https://news.ch7.com/detail/533473 
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สลดแพ้เลอืกตั้ง ผู้สมัครนำยก อบต.ห้วงน ้ำขำว ฆำ่ตัว 

 11:47 |  30 พฤศจิกำยน 2564  

 

 

 

 

ผู้สมัครนำยก อบต.หว้งน ้ำขำว จ.ตรำด เครียดแพ้เลือกตัง้ฆำ่ตัวในบ้ำนพัก เขียนจดหมำยตัดพอ้ “กำรเลือกตั้งไม่เป็น
ธรรม” 

 วนัที่ 29 พ.ย.2564 เจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจ สภ.อ่ำวช่อ อ.เมือง จ.ตรำด ต ำรวจพิสจูนห์ลกัฐำนจังหวดัตรำด พรอ้มแพทยเ์วร

โรงพยำบำลตรำด และกูภ้ยัหลกัเกำะจงัหวดัตรำด รว่มตรวจสอบผูเ้สียชีวิต ที่บ้ำนเลขที่ 138 หมู่ 1 บำ้นแหลมโป๊ะ ต.หว้งน ำ้ขำว อ.

เมือง จ.ตรำด 

 ที่เกิดเหตเุป็นบำ้นพกัตำกอำกำศรมิทะเล มีญำติและชำวบำ้นเดินทำงมำมงุดเูหตกุำรณจ์ ำนวนมำก หนำ้บำ้นดงักลำ่ว พบ

ศพ นำยสทุศัน ์ปัญจะกลู อำย ุ64 ปี ผูส้มคัรนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้งน ำ้ขำว  

 เจำ้หนำ้ที่น  ำศพลงมำตรวจสอบตำมร่ำงกำย เบือ้งตน้ไม่พบร่องรอยถูกท ำรำ้ย แต่พบจดหมำยอยู่ในกระเป๋ำเสือ้ โดยมี

ขอ้ควำมสั่งเสียลกูหลำน และทิง้ทำ้ยดว้ยประโยคว่ำ “กำรเลือกตัง้ไม่เป็นธรรม” นอกจำกนีภ้ำยในบำ้นไม่พบรอ่งรอยกำรรือ้คน้แต่

อยำ่งใด 

 นำยเจษฎำ กิตติยศกัดิ ์ผูใ้หญ่บำ้น หมู่ 1 ซึ่งเป็นลกูเขยผูเ้สียชีวิต ใหก้ำรวำ่ หลงัจำกผูเ้สียชีวิตแพก้ำรเลือกตัง้เมื่อวนัที่ 28 

พ.ย.ที่ผ่ำนมำ เริ่มมีอำกำรเครียด กระทั่งช่วงเย็นวนันี ้ผูเ้สียชีวิตหำยตวัไป จึงไดช้่วยกันออกตำมหำ ก่อนจะพบว่ำเสียชีวิต ส่วน

สำเหตนุัน้คำดวำ่ มำจำกผลกำรเลอืกตัง้ นำยก อบต.ที่ผูเ้สยีชีวิต พำ่ยแพค้ะแนนคูแ่ขง่ไป 52 คะแนน 

 เจำ้หนำ้ที่จึงน ำศพนำยสทุศันไ์ปยงัโรงพยำบำลตรำด เพื่อสง่ศพผ่ำพิสจูนอ์ีกครัง้ ก่อนที่จะมอบศพใหญ้ำติน ำไปบ ำเพ็ญ

กศุลตอ่ไป 

 ส ำหรบักำรเลอืกตัง้ นำยก อบต.หว้งน ำ้ขำว มีผูส้มคัรทัง้หมด 3 รำย โดยนำยสทุศัน ์ปัญจะกลู ไดค้ะแนนเป็นอนัดบัท่ี 2 แพ้

คะแนนผูท้ี่ไดอ้นัดบัท่ี 1 52 คะแนน 

 

อำ้งอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/310230 
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“เทพไท” เตือน “บิ๊กป้อม” ส่อผิดกฎหมำย กลับค ำ อบต. 4,500 คน สมำชิก พปชร. ชนะเลือกตั้ง 

วนัท่ี 2 ธนัวำคม 2564 - 11:46 น. 

 

 

 

 

“เทพไท” เตือน “บิ๊กป้อม”กลบัค ำ อบต. 4,500 คนชนะลต. เป็นแค่สมำชิกพปชร.ถำ้เป็นเทจ็ ส่อผิดกฎหมำยฐำนยุง่
เกี่ยวกับ กำรเลอืกตั้งท้องถิน่ 

 เมื่อวนัที่ 2 ธ.ค.นำยเทพไท เสนพงศ ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ไดโ้พสตเ์ฟสบุ๊คว่ำ จำกกรณีที่พล.อ.

ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนำยกฯและหวัหนำ้พรรคพลงัประชำรฐั พดูกบัสือ่มวลชนวำ่ ในกำรเลอืกตัง้ผูบ้รหิำร อบต.และสมำชิก อบต.

ที่ผำ่นมำได ้อบต. 4,500 ที่นั่ง ขอบคณุที่เลอืกพลงัประชำรฐั นัน้ กำรออกมำพดูเช่นนี ้จะหวงัผลทำงกำรเมืองในดำ้นใดก็ตำม แตเ่ป็น

กำรสุม่เสี่ยงต่อกำรกระท ำผิดกฎหมำย ที่พรรคกำรเมืองไปยุ่งเก่ียว หรือสนบัสนนุกำรเลือกตัง้ทอ้งถ่ิน ซึ่งก่อนหนำ้นีพ้ล.อ.ประวิตร 

ออกมำปฎิเสธเรือ่งกำรเลอืกตัง้ทอ้งถ่ิน วำ่พรรคพลงัประชำรฐัไมส่ง่สมคัรในทกุต ำแหนง่หวั่นผิดกฎหมำยเลอืกตัง้ 

 “กำรพูดของพล.อ.ประวิตร อำจจะพูดไปโดยควำมเผลอเรอ รูเ้ท่ำไม่ถึงกำรณ ์หรือเป็นกำรพูดแบบกลอนพำไปก็ตำม 

หลงัจำกนัน้อำจจะมีผูท้ว้งติงว่ำ กำรพูดของพล.อ.ประวิตร อำจจะเป็นหลกัฐำนเขำ้ข่ำยกำรกระท ำผิดกฏหมำยเลือกตัง้ได ้จึง

จ ำเป็นตอ้งออกมำพดูแกต้วัอีกครัง้หนึ่งวำ่ จ ำนวนผู้ที่ไดร้บัเลือกตัง้ 4,500 คนนัน้ เป็นสมำชิกพรรคพลงัประชำรฐั ไม่เก่ียวกบักำรสง่

ลงสมคัรแต่อย่ำงใด ซึ่งกำรออกมำพดูเช่นนีอ้ำจจะหวงัวำ่ เป็นกำรพดูเพื่อแกต้วัใหพ้น้ผิดได ้แต่ในควำมเป็นจริง ถำ้หำกเรื่องนี ้นำย

ศรีสวุรรณ จรรยำ นำยเรืองไกร ลีกิจวฒันะ นำยสนธิญำ สวสัดี หรือนำยวชัระ เพชรทอง ไดย้ินและตอ้งกำรพิสจูน์ควำมจริงวำ่ กำรที่

พล.อ.ประวิตรพดูนัน้ เป็นขอ้เท็จจรงิหรอืเป็นกำรเบี่ยงเบนประเด็นใหพ้น้ผิด ก็สำมำรถกระท ำได”้ นำยเทพไท กลำ่ว 

 นำยเทพไท กลำ่วต่อว่ำ จำกตรวจสอบขอ้มลูผ่ำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้(กกต.)โดยกำรยื่นรำยช่ือผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็น 

อบต.ทัง้หมด ตรวจสอบว่ำเป็นสมำชิกของพรรคพลงัประชำรฐัก่ีคน ครบตำมจ ำนวน 4 ,500 คนจริงหรือไม่ ถำ้หำก อบต.ที่ไดร้บั

เลือกตัง้ เป็นสมำชิกพรรคพลงัประชำรฐัไม่ครบ 4,500 คนตำมที่พล.อ.ประวิตรกล่ำวอำ้ง ก็ส่อใหเ้ห็นถึงค ำพูดของพล.อ.ประวิตร 

กระท ำผิดกฏหมำยทนัที ท่ีไปยุง่เก่ียวกบักำรเลอืกตัง้ทอ้งถ่ิน 

 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3068350 
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"เทพไท" เตอืน "บิ๊กป้อม" กลบัค ำ สมำชกิ พปชร.ชนะ อบต. 4,500 คน ถำ้เป็นเท็จ ระวังผิดกม. 

วนัท่ี 02 ธ.ค. 2564 เวลำ 09:26 น. 

 

 

 

 

อดตีส.ส.นครศรีธรรมรำช ปชป. เตือน "บิ๊กป้อม" กลับค ำ สมำชิก พปชร.ชนะ อบต. 4,500 คน ถำ้เป็นเท็จ ระวังผิด

กฎหมำยเลือกตั้ง 

เมื่อวนัท่ี 2 ธ.ค. 64 นำยเทพไท เสนพงศ ์อดีตส.ส.นครศรธีรรมรำช พรรคประชำธิปัตย ์โพสต ์Facebook สว่นตวั ขอ้ควำม

วำ่ จำกกรณีที่"บิก๊ปอ้ม" พลเอกประวิตร วงษ์สวุรรณ ไดพ้ดูกบัสือ่มวลชนวำ่ ในกำรเลอืกตัง้ผูบ้รหิำร อบต.และสมำชิก อบต.ที่ผำ่นมำ

ได ้อบต. 4,500 ที่นั่ง ขอบคณุที่เลอืกพลงัประชำรฐั กำรออกมำพดูเช่นนี ้จะหวงัผลทำงกำรเมืองในดำ้นใดก็ตำม แตเ่ป็นกำรสุ่มเสีย่ง

ตอ่กำรกระท ำผิดกฎหมำย ที่พรรคกำรเมืองไปยุง่เก่ียว หรอืสนบัสนนุกำรเลอืกตัง้ทอ้งถ่ิน ซึง่หลงัก่อนหนำ้นีพ้ลเอกประวิตร ในฐำนะ

หวัหนำ้พรรค ออกมำปฎิเสธเรือ่งกำรเลอืกตัง้ทอ้งถ่ิน วำ่ไมส่ง่สมคัรในทกุต ำแหนง่หวั่นผิดกฎหมำยเลอืกตัง้ 

 กำรพูดของพลเอกประวิตรอำจจะพูดไปโดยควำมเผลอเรอ รูเ้ท่ำไม่ถึงกำรณ์ หรือเป็นกำรพูดแบบกลอนพำไปก็ตำม 

หลงัจำกนัน้อำจจะมีผูท้ว้งติงว่ำ กำรพูดของพลเอกประวิตร อำจจะเป็นหลกัฐำนเขำ้ข่ำยกำรกระท ำผิดกฏหมำยเลือกตัง้ได ้จึง

จ ำเป็นตอ้งออกมำพดูแกต้วัอีกครัง้หนึ่งวำ่ จ ำนวนผูท้ี่ไดร้บัเลือกตัง้ 4,500 คนนัน้ เป็นสมำชิกพรรคพลงัประชำรฐั ไม่เก่ียวกบักำรสง่

ลงสมคัรแตอ่ยำ่งใด 

กำรออกมำพูดเช่นนีอ้ำจจะหวงัว่ำ เป็นกำรพูดเพื่อแกต้วัใหพ้น้ผิดได ้แต่ในควำมเป็นจริง ถำ้หำกเรื่องนี ้นำยศรีสวุรรณ 

จรรยำ นำยเรืองไกร ลีกิจวฒันะ นำยสนธิญำ สวสัดี หรือนำยวชัระ เพชรทอง ไดย้ินและตอ้งกำรพิสจูนค์วำมจริงว่ำ กำรที่พลเอก

ประวิตรพดูนัน้ เป็นขอ้เท็จจรงิหรอืเป็นกำรเบี่ยงเบนประเด็นใหพ้น้ผิด ก็สำมำรถกระท ำได ้จำกตรวจสอบขอ้มลูผำ่น กกต.โดยกำรยื่น

รำยช่ือผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็น อบต.ทัง้หมด ตรวจสอบวำ่เป็นสมำชิกของพรรคพลงัประชำรฐัก่ีคน ครบตำมจ ำนวน 4,500 คนจรงิหรอืไม่ 

ถำ้หำก อบต.ที่ไดร้บัเลือกตัง้ เป็นสมำชิกพรรคพลงัประชำรฐัไมค่รบ 4 ,500 คนตำมที่พลเอกประวิตรกลำ่วอำ้ง ก็สอ่ใหเ้ห็นถึงค ำพดู

ของพลเอกประวิตร หวัหนำ้พรรคพลงัประชำรฐั กระท ำผิดกฏหมำยทนัที ท่ีไปยุง่เก่ียวกบักำรเลอืกตัง้ทอ้งถ่ิน 

อำ้งอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/669647  
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"วิษณุ" เผยรอเลือกตั้ง อบต. ครบ 1เดอืน คิวต่อไปเลือกตั้ง "ผู้ว่ำฯกทม." รอมท. ชงเร่ืองเข้ำ ครม. 

  สยำมรฐัออนไลน ์ 1 ธนัวำคม 2564 12:35 น.   

 

 

 

 

วันที่ 1 ธ.ค.64 ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณถ์งึควำมชดัเจนกำรเลอืกตั้งผู้ว่ำ
รำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ผู้วำ่ฯกทม.) จะเกดิขึน้ในช่วงเวลำใดว่ำ กค็วรตอ้งถงึเวลำ 

 ผูส้ือ่ขำ่วถำมวำ่ รฐับำลยงัไมม่ีกำรพดูคยุกนัในเรือ่งนีใ้ช่หรอืไม ่นำยวิษณ ุกลำ่ววำ่ ไมท่รำบ ตอ้งถำมกระทรวงมหำดไทยที่
จะเป็นผูเ้สนอเรื่องมำถึงคณะรฐัมนตรี (ครม.) หำกมำถึงและ ครม.เห็นชอบ จะแจง้เรื่องไปที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) 
จำกนัน้จึงจะก ำหนดวนัและเวลำ ซึ่งไลไ่ปตำมปฏิทินคือจะเสรจ็กำรเลือกตัง้ทอ้งถ่ินระดบัองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (อบต.) จำกนัน้
จะเป็นกำรเลอืกตัง้ผูว้ำ่ฯกทม. 
 ผูส้ื่อข่ำวถำมวำ่ กระทรวงมหำดไทยยงัไมไ่ดเ้สนอเรื่องขึน้มำเพื่อใหพ้ิจำรณำใช่หรือไม่ นำยวิษณ ุพยกัหนำ้พรอ้มกลำ่ววำ่ 
ตอ้งรอเลือกตัง้ อบต.ใหค้รบ 1 เดือน เพื่อจะดวูำ่มีเรื่องเก่ียวกบัเรื่องรอ้งเรยีนและกำรเลอืกตัง้ซ่อมหรอืไม ่และตอ้งรอใหป้ระกำศผล
ออกมำเป็นทำงกำรก่อน 

 เมื่อถำมกรณีที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนำยกรฐัมนตรแีละหวัหนำ้พรรคพลงัประชำรฐั (พปชร.) ระบวุำ่พรรค พปชร.
ไดม้ำ 4,500 ที่นั่ง และมำเปลี่ยนภำยหลงัว่ำเป็นสมำชิกพรรค พปชร.ที่ออกไปช่วยกำรเลือกตัง้ กำรระบเุช่นนีจ้ะขดักบัมำตรำ 34 
พ.ร.บ.กำรเลือกตัง้สมำชิกสภำทอ้งถ่ินและผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 ไม่ใหพ้รรคกำรเมืองเขำ้ไปยุ่งเก่ียวกับกำรเลือกตัง้ทอ้งถ่ิน
หรือไม่ นำยวิษณ ุกลำ่วว่ำ ไม่ทรำบ และกฎหมำยเขียนไวไ้ม่ให ้ส.ส.ไปช่วยหำเสียง แต่ไม่ไดห้ำ้มยุ่งเก่ียว และหำ้มไม่ใหข้้ำรำชกำร
กำรเมืองไปช่วยหำเสยีง 
 เมื่อถำมย ำ้ว่ำ พรรคกำรเมืองจะเขำ้ไปยุ่งเก่ียวกบักำรเลือกตัง้ทอ้งถ่ินไดห้รือไม่ นำยวิษณ ุกลำ่วว่ำ ได ้เพรำะคนไปสมคัร
เป็นสมำชิกพรรคกำรเมือง และเป็นกรรมกำรบรหิำรพรรคได ้

ผูส้ื่อข่ำวถำมวำ่ หำก ส.ส.จะไปสมคัรรบัเลือกตัง้ผูว้ำ่ฯกทม. จะตอ้งลำออกจำกต ำแหน่ง ส.ส.ใช่หรือไม่ นำยวิษณกุลำ่ววำ่ 
ใช่ แตไ่มท่รำบวำ่จะตอ้งทิง้ช่วงเวลำก่อนที่จะลงสมคัรนำนเทำ่ไหร ่เช่นเดียวกบัผูส้มคัร อบต. เมื่อมีกำรประกำศเลอืกตัง้ คนเก่ำตอ้ง
พน้จำกต ำแหนง่ไปก่อน 

 เมื่อถำมถึงเสียงวิจำรณเ์รื่องกำรจบัสลำก กรณีที่ผูส้มคัรรับเลือกตัง้ อบต.ไดค้ะแนนเท่ำกนั นำยวิษณกุลำ่ววำ่ เป็นแบบนี ้
มำนำนแลว้ ตัง้แตต่นเกิดมำก็ใชว้ิธีจบัสลำกกนั 

 เมื่อถำมย ำ้วำ่ ควรปรบัแกเ้รือ่งนีอ้ยำ่งไร นำยวิษณกุลำ่ววำ่ จะใหท้ ำอยำ่งไร จะใชว้ิธีเสีย่งเซียมซีหรอือยำ่งไร  

 

อำ้งอิง : https://siamrath.co.th/n/302111 
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‘วิษณุ’ แยม้ควิตอ่ไปเลอืกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. แจงปมจับสลำกมีมำนำนแลว้ ยอ้นถำมแก้ยงัไง เสี่ยงเซียมซี? 

วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2564 - 11:47 น. 

 

 

 

 

‘วิษณุ’ แยม้ควิตอ่ไปเลอืกตั้งผู้ว่ำฯกทม. รอผล อบต.น่ิง แจง กม.ห้ำม ส.ส.ช่วยหำเสียงท้องถิน่ แต่ปฏิเสธไม่ไดท้ี่ผู้สมัคร
เป็นสมำชิกพรรคกำรเมือง 

เมื่อเวลำ 10.35 น. วนัท่ี 1 ธนัวำคม ที่ท ำเนียบรฐับำล นำยวิษณ ุเครอืงำม รองนำยกรฐัมนตร ีใหส้มัภำษณถ์ึงควำมชดัเจน

กำรเลอืกตัง้ผูว้ำ่รำชกำรกรุงเทพมหำนคร (กทม.) จะเกิดขึน้ในช่วงเวลำใดวำ่ ก็ควรตอ้งถึงเวลำ 

 ผูส้ื่อข่ำวถำมวำ่ รฐับำลยงัไม่มีกำรพดูคยุกนัในเรื่องนีใ้ช่หรือไม ่นำยวิษณกุลำ่ววำ่ ไม่ทรำบ ตอ้งถำมกระทรวงมหำดไทยที่

จะเป็นผูเ้สนอเรื่องมำถึงคณะรฐัมนตรี (ครม.) หำกมำถึงและ ครม.เห็นชอบ จะแจง้เรื่องไปที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) 

จำกนัน้จึงจะก ำหนดวนัและเวลำ ซึ่งไลไ่ปตำมปฏิทินคือจะเสรจ็กำรเลือกตัง้ทอ้งถ่ินระดบัองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (อบต.) จำกนัน้

จะเป็นกำรเลอืกตัง้ผูว้ำ่ฯกทม. 

 ผูส้ื่อข่ำวถำมว่ำ กระทรวงมหำดไทยยงัไม่ไดเ้สนอเรื่องขึน้มำเพื่อใหพ้ิจำรณำใช่หรือไม่ นำยวิษณพุยกัหนำ้พรอ้มกลำ่ววำ่ 

ตอ้งรอเลือกตัง้ อบต.ใหค้รบ 1 เดือน เพื่อจะดวูำ่มีเรื่องเก่ียวกบัเรื่องรอ้งเรยีนและกำรเลอืกตัง้ซอ่มหรอืไม ่และตอ้งรอใหป้ระกำศผล

ออกมำเป็นทำงกำรก่อน 

 เมื่อถำมกรณีที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนำยกรฐัมนตรี และหวัหนำ้พรรคพลงัประชำรฐั (พปชร.) ระบวุ่ำพรรค พป

ชร.ไดม้ำ 4,500 ที่นั่ง และมำเปลีย่นภำยหลงัวำ่เป็นสมำชิกพรรค พปชร.ท่ีออกไปช่วยกำรเลอืกตัง้ กำรระบเุช่นนีจ้ะขดักบัมำตรำ 34 

พ.ร.บ.กำรเลือกตัง้สมำชิกสภำทอ้งถ่ินและผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 ไม่ใหพ้รรคกำรเมืองเขำ้ไปยุ่งเก่ียวกับกำรเลือกตัง้ทอ้งถ่ิน

หรือไม่ นำยวิษณกุลำ่วว่ำ ไม่ทรำบ และกฎหมำยเขียนไวไ้ม่ให ้ส.ส.ไปช่วยหำเสียง แต่ไม่ไดห้ำ้มยุ่งเก่ียว และหำ้มไม่ใหข้ำ้รำชกำร

กำรเมืองไปช่วยหำเสยีง 

 เมื่อถำมย ำ้ว่ำ พรรคกำรเมืองจะเขำ้ไปยุ่งเก่ียวกบักำรเลือกตัง้ทอ้งถ่ินไดห้รือไม่ นำยวิษณกุลำ่วว่ำ ได ้เพรำะคนไปสมคัร

เป็นสมำชิกพรรคกำรเมือง และเป็นกรรมกำรบรหิำรพรรคได ้

 ผูส้ื่อข่ำวถำมวำ่ หำก ส.ส.จะไปสมคัรรบัเลือกตัง้ผูว้ำ่ฯกทม. จะตอ้งลำออกจำกต ำแหน่ง ส.ส.ใช่หรือไม่ นำยวิษณกุลำ่ววำ่ 

ใช่ แตไ่มท่รำบวำ่จะตอ้งทิง้ช่วงเวลำก่อนที่จะลงสมคัรนำนเทำ่ไหร ่เช่นเดียวกบัผูส้มคัร อบต. เมื่อมีกำรประกำศเลอืกตั้ง คนเก่ำตอ้ง

พน้จำกต ำแหนง่ไปก่อน 
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เมื่อถำมถึงเสียงวิจำรณเ์รื่องกำรจบัสลำก กรณีที่ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ อบต.ไดค้ะแนนเท่ำกนั นำยวิษณกุลำ่ววำ่ เป็นแบบนี ้

มำนำนแลว้ ตัง้แตต่นเกิดมำก็ใชว้ิธีจบัสลำกกนั 

 เมื่อถำมย ำ้วำ่ ควรปรบัแกเ้รือ่งนีอ้ยำ่งไร นำยวิษณกุลำ่ววำ่ จะใหท้ ำอยำ่งไร จะใชว้ิธีเสีย่งเซียมซีหรอือยำ่งไร 

 

อำ้งอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3066859 
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"วิษณุ" ส่งซิกเลอืกตั้ง" ผู้ว่ำฯ กทม. "ควิตอ่ไป ชี ้เกี่ยวพันพรรคกำรเมือง ได ้

01 ธ.ค. 2564 เวลำ 13:53 น.43 

 

 

 

 

"วิษณุ" เผย เลือกตั้ง "ผู้ว่ำฯกทม." คิวตอ่ไป โยน "มท." ชงเข้ำ "ครม." ก่อน เสนอ "กกต." เคำะวันดีเดย ์ระบุ ผู้ลงสมัคร 
เกี่ยวพนักับ พรรคกำรเมือง ได ้

 ที่ท ำเนียบรฐับำล นำยวิษณ ุ เครืองำม รองนำยกรฐัมนตร ีใหส้มัภำษณถ์ึงกำรเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินในล ำดบัถดัไป ควรจะ

เป็นกำรเลือกตัง้ผูว้่ำกทม. หรือไม่ว่ำ ก็ควรจะตอ้งถึงครำว โดยกระทรวงมหำดไทย จะเป็นผูเ้สนอมำยงัคณะรฐัมนตรี (ครม.) หำก 

ครม. เห็นชอบ ก็แจง้ไปยงัคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) เพื่อก ำหนดวนัและระยะเวลำ ส่วนจะมีกำรเลือกตัง้เมื่อใดนัน้ยงัไม่

ทรำบ  

นำยวิษณ ุกลำ่วว่ำ อย่ำงไรก็ตำม ตอ้งรอใหค้รบ 1 เดือนหลงัประกำศผลเลือกตัง้องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (อบต.) ก่อน 

ส ำหรบั ผูส้มคัรลงเลอืกตัง้ผูว้ำ่ฯ กทม. ท่ีเป็นส.ส. ตอ้งไปลำออก จำกกำรด ำรงต ำแหนง่ ส.ส. ก่อนแลว้คอ่ยลงสมคัรผูว้ำ่ฯ กทม.  

 นำยวิษณ ุกลำ่ววำ่ ตำมกฎหมำยในกำรเลอืกตัง้ทอ้งถ่ิน ขำ้รำชกำรกำรเมือง ส.ส. ไมส่ำมำรถหำเสยีงช่วยผูส้มคัรได ้แตไ่ม่

ถึงกบัหำ้มไมใ่หเ้ขำ้ไปยุ่งเก่ียวกบัพรรคกำรเมือง เพรำะคนที่ลงสมคัรเป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองได ้เป็นกรรมกำรพรรค หรือเก่ียวพนั

กบัพรรคได ้ไมแ่ปลกอะไร 

 

อำ้งอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/975041 
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"วิษณุ" โยน "บิ๊กป๊อก" ชงวนัเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. 

วนัพธุ ท่ี 01 ธนัวำคม พ.ศ. 2564, 11.51 น. 

 

 

 

 

วนัพธุที่ 1 ธนัวำคม 2564 นำยวิษณ ุเครอืงำม รองนำยกรฐัมนตร ีใหส้มัภำษณก์รณีกำรเลอืกตัง้องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั

, เทศบำล และองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลผำ่นไปแลว้ หลงัจำกนีจ้ะเลอืกตัง้ผูว้ำ่ฯ กทม. ตอ่เลยหรอืไม ่วำ่ตำมปฏิทินมนัควรไลม่ำเป็น

เช่นนัน้ แต่กำรเลือกตัง้จะมีตอนไหน ไม่ทรำบ ตอ้งรอใหก้ระทรวงมหำดไทยเสนอมำที่คณะรฐัมนตรี (ครม.) หำก ครม.เห็นชอบก็

เสนอใหค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) ก ำหนดวนัและเวลำในกำรเลอืกตัง้ 

 เมื่อถำมว่ำ ขณะนีย้งัไม่มีกำรเสนออะไรมำที่ ครม.ใช่หรือไม่ นำยวิษณ ุพยกัหนำ้รบั พรอ้มกบักลำ่วว่ำ รอใหค้รบ1 เดือน 

หลงัเลือกตัง้ อบต.เสียก่อนใหม้ีกำรประกำศผลอยำ่งเป็นทำงกำรเพื่อใหเ้สร็จเรื่องหำกเลือกตัง้ซอ่มอะไรขึน้มำจะไดไ้ม่จดัใหใ้กลชิ้ด

ติดพนักนั 

 เมื่อถำมว่ำ ส.ส.จะลงสมคัรผูว้่ำฯ กทม.ตอ้งลำออกจำกต ำแหน่งก่อนหรือไม่ รองนำยกฯ กล่ำวว่ำ ในส่วนของส.ส.ตอ้ง

ลำออกจำกต ำแหนง่ก่อน สว่นตอ้งทิง้ช่วงก่อนลงสมคัรเป็นเวลำก่ีวนันัน้ไมท่รำบ เช่นเดียวกบัตวัผูว้ำ่ฯกทม. หำกจะลงก็ตอ้งออกดว้ย 

เพรำะกฎหมำยเขียนไวว้ำ่ เมื่อมีกำรจะประกำศเลอืกตัง้ใหค้นเก่ำพน้ไป 

 เมื่อถำมถึงกรณีพล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนำยกฯ ในฐำนะหวัหนำ้พรรคพลงัประชำรฐั (พปชร.) ระบสุมำชิกพรรคได้

เป็นสมำชิก อบต.จ ำนวนมำก แต่ในกฎหมำยเลือกตัง้ทอ้งถ่ินมีกำรหำ้ม ส.ส.ยุ่งเก่ียวกับกำรเลือกตัง้ทอ้งถ่ิน นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ 

กฎหมำยเขียนไวเ้ช่นนัน้ แต่ไม่ถึงกับหำ้มยุ่งเก่ียว เพียงแต่ไปหำเสียงใหไ้ม่ได ้แต่พรรคกำรเมือง และคณะกรรมกำรบริหำรพรรค 

สมำชิกพรรค สำมำรถสนบัสนนุได ้แตข่ำ้รำชกำรกำรเมืองไมส่ำมำรถลงไปช่วยได ้

 

อำ้งองิ : https://www.banmuang.co.th/news/politic/260802 
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ปชป. เชื่อเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. เป็นไปตำมไทมไ์ลน ์

02 ธ.ค. 2564 เวลำ 10:07 น. 

 

"องอำจ” เชื่อเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. เป็นไปตำมไทมไ์ลน ์ยนืยนัส่งแข่งผู้ว่ำฯ กทม. และ สก. ในนำม ปชป. แน่นอน ยกเวน้
ว่ำจะมีโควดิระบำดระลอกใหม่จนถงึขัน้ล็อคดำวน ์

 นำยองอำจ คลำ้มไพบลูย ์ประธำน ส.ส. พรรคประชำธิปัตย ์และรองหวัหนำ้พรรคที่รบัผิดชอบดแูลพืน้ที่  กทม. กล่ำวถึง

กรณีที่นำยวิษณ ุเครอืงำม รองนำยกรฐัมนตรรีะบวุำ่ กำรเลอืกตัง้ผูว้ำ่รำชกำรกรุงเทพมหำนคร จะมำหลงัเลอืกตัง้ อบต. วำ่ ถำ้ดตูำม

ไทมไ์ลนข์องกำรเลอืกตัง้ทอ้งถ่ิน จะเห็นวำ่มีกำรเลอืกตัง้มำอยำ่งตอ่เนื่องตัง้แตเ่ลอืก อบจ. เมื่อเดือน ธ.ค. ปีที่แลว้ 

จำกนัน้ก็เลอืกเทศบำล เมื่อ มี.ค. 2564 เวน้วำ่งช่วงโควิดระบำดหนกัระลอกลำ่สดุ เมื่อโควิดคลี่คลำยก็เลือก อบต. ไปเมื่อ

วนัที่ 28 พ.ย.ที่ผ่ำนมำ เดือนมกรำคมปีหนำ้ก็น่ำจะเขำ้สูโ่หมดของกำรเลือกตัง้ผูว้ำ่ฯ กทม. ซึ่งตนเช่ือวำ่ทกุอยำ่งจะเป็นไปตำมไทม์

ไลนท์ี่จะเลอืกผูว้ำ่ฯ กทม. ไดภ้ำยในเดือนมี.ค.ปีหนำ้ ไมน่ำ่จะดีเลยอ์อกไปนำนกวำ่นี ้ยกเวน้วำ่จะมีโควิดระบำดระลอกใหมจ่นถึงขัน้

ลอ็คดำวน ์

ขณะนีพ้ี่นอ้งชำว กทม. รอเลอืกตัง้ผูว้ำ่ฯ กทม. และเลอืกตัง้ สก. เพรำะเรำมีผูว้ำ่ฯ กทม. จำกกำรแตง่ตัง้ของ คสช. มำตัง้แต่

วนัที่ 18 ต.ค.2559 นำนกว่ำ 5 ปี และมี สก. จำกกำรแต่งตัง้ของ คสช. มำตัง้แต่เดือน ก.ย. 2557 นำนกว่ำ 7 ปี รฐับำลจึงควรเคำะ

ใหม้ีกำรเลือกตัง้ผูว้่ำฯ กทม. และ สก. ไดแ้ลว้ ไม่ควรยืดเวลำออกไปเรื่อยๆ โดยไม่มีสำเหตทุี่สมควร ซึ่งตำมไทมไ์ลน ์รฐับำลโดยมติ 

ครม. นำ่จะมีมติใหม้ีกำรเลอืกตัง้ผูว้ำ่ฯ กทม. และ สก. ไดใ้นเดือน ม.ค. 2565 

 สว่นเรื่องที่กฎหมำยเลือกตัง้ทอ้งถ่ินหำ้ม ส.ส. และขำ้รำชกำรกำรเมืองหำเสียง แต่สง่ผูส้มคัรในนำมพรรคกำรเมืองไดน้ัน้ 

พรรคประชำธิปัตยข์อยืนยนัวำ่แมก้ฎหมำยจะหำ้ม ส.ส. และขำ้รำชกำรกำรเมืองช่วยหำเสียง เรำก็สง่ผูว้่ำฯ กทม. และ สก. ในนำม

พรรคประชำธิปัตยอ์ย่ำงแน่นอน เพรำะเรำมีบคุลำกรที่ไม่ไดเ้ป็น ส.ส. และขำ้รำชกำรกำรเมืองที่พรอ้มจะท ำงำนช่วยสนบัสนนุกำร

รณรงคห์ำเสยีงเลอืกตัง้ผูว้ำ่ฯ กทม. และ สก. ของพรรคอยำ่งเต็มที่ 

 

อำ้งอิง : https://www.thansettakij.com/politics/505333 
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'ปชป.' ตีเส้นให้เลือกผู้ว่ำฯ กทม.ไม่เกิน มี.ค.2565 

2 ธนัวำคม 2564 เวลำ 9:32 น. 

 

 

 

'องอำจ' จี ้เลือกผู้ว่ำฯกทม.ได้แล้ว ชี ้ควรเข้ำคูหำภำยใน มี.ค.2565 อยำ่ยดืเวลำอีก พร้อมยนัส่งชิงในนำม ปชป.แน่ 

 02 ธ.ค.2564 - นำยองอำจ คลำ้มไพบูลย ์ประธำน ส.ส.พรรคประชำธิปัตย ์(ปชป.) และรองหัวหนำ้พรรคดูแลพืน้ที่

กรุงเทพมหำนครกล่ำวถึงกรณีนำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรฐัมนตรี ระบุถึงกำรเลือกตัง้ผูว้่ำฯ กทม.จะมำหลงัเลือกตัง้องคก์ำร

บริหำรสว่นต ำบล (อบต.) ว่ำถำ้ดตูำมไทมไ์ลนข์องกำรเลือกตัง้ท้องถ่ิน จะเห็นว่ำมีกำรเลือกตัง้มำอย่ำงต่อเนื่องตัง้แตเ่ลือกองคก์ำร

บรหิำรสว่นจงัหวดั (อบจ.) เมื่อเดือน ธ.ค. ปีที่แลว้ จำกนัน้ก็เลอืกเทศบำล เมื่อ มี.ค. 2564 เวน้วำ่งช่วงโควิดระบำดหนกัระลอกลำ่สุด 

เมื่อโควิดคลีค่ลำยก็เลอืก อบต.ไปเมื่อวนัท่ี 28 พ.ย.ที่ผำ่นมำ มกรำคมปีหนำ้ก็นำ่จะเขำ้สูโ่หมดของกำรเลอืกตัง้ผูว้ำ่ฯ กทม. ซึง่เช่ือวำ่

ทกุอยำ่งจะเป็นไปตำมไทมไ์ลนท์ี่จะเลอืกผูว้ำ่ฯ กทม. ไดภ้ำยในเดือน มี.ค.ปีหนำ้ ไมน่ำ่จะดีเลยอ์อกไปนำนกวำ่นี ้ยกเวน้วำ่จะมีโควดิ

ระบำดระลอกใหมจ่นถึงขัน้ลอ็กดำวน ์

 นำยองอำจกลำ่วอีกวำ่ ชำว กทม. รอเลือกตัง้ผูว้่ำฯ กทม. และเลือกตัง้สภำชิกสภำกรุงเทพ (ส.ก.) เพรำะเรำมีผูว้่ำฯ กทม. 

จำกกำรแตง่ตัง้ของคณะรกัษำควำมสงบแหง่ชำติ (คสช.) มำตัง้แตว่นัที่ 18 ต.ค.2559 นำนกวำ่ 5 ปี และมี ส.ก. จำกกำรแตง่ตัง้ของ 

คสช. มำตัง้แต่เดือน ก.ย. 2557 นำนกว่ำ 7 ปี รฐับำลจึงควรเคำะใหม้ีกำรเลือกตัง้ผูว้่ำฯ กทม. และ ส.ก. ไดแ้ลว้ ไม่ควรยืดเวลำ

ออกไปเรื่อยๆ โดยไม่มีสำเหตทุี่สมควร ซึ่งตำมไทมไ์ลนร์ฐับำลโดยมติ ครม. น่ำจะมีมติใหม้ีกำรเลือกตัง้ผูว้ำ่ฯ กทม. และ ส.ก. ไดใ้น

เดือน ม.ค. 2565" 

 นำยองอำจ กลำ่วต่อว่ำ สว่นเรื่องที่กฎหมำยเลือกตัง้ทอ้งถ่ินหำ้ม ส.ส. และขำ้รำชกำรกำรเมืองหำเสียง แต่สง่ผูส้มคัรใน

นำมพรรคกำรเมืองไดน้ัน้ พรรคยืนยนัวำ่แมก้ฎหมำยจะหำ้ม ส.ส. และขำ้รำชกำรกำรเมืองช่วยหำเสยีง เรำก็สง่ผูว้ำ่ฯ กทม. และ ส.ก. 

ในนำมพรรค ปชป.แนน่อน เพรำะเรำมีบคุลำกรท่ีไมไ่ดเ้ป็น ส.ส. และขำ้รำชกำรกำรเมืองที่พรอ้มจะท ำงำนช่วยสนบัสนนุกำรรณรงค์

หำเสยีงเลอืกตัง้ผูว้ำ่ฯ กทม. และ ส.ก. ของพรรคอยำ่งเต็มที่ 

 

อำ้งอิง : https://www.thaipost.net/politics-news/36990/ 
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ข่ำวลกึปมลับ : ม้ำเต็ง-สำยแขง็ คั่วเก้ำอีเ้ลขำฯ กกต. 

1 ธ.ค. 2564 23:04    

 

 

“ข่ำวลกึปมลับ” ออกอำกำศทำง NEWS1 ลว้งปมลกึ คลำยปมลับ ตีแผ่ประเด็นร้อน กบั นพรัฐ พรวนสุข บก.ขำ่ว
กำรเมือง และกระบวนกำรยุตธิรรม วันพุธที่ 1 ธันวำคม 2564 ตอน ม้ำเต็ง-สำยแข็ง คั่วเก้ำอีเ้ลขำฯ กกต. 

ปิดฉำกภำรกิจสดุทำ้ยในฐำนะเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ หรือ กกต. ไปเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ส ำหรบั พ.ต.อ.จรุง

วิทย ์ภุมมำ กับกำรจัดกำรเลือกตัง้องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) ทั่วประเทศที่ผ่ำนมำ  พ.ต.อ.จรุงวิทย ์เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง

เลขำธิกำรกกต. ตัง้แตเ่มื่อวนัท่ี 16 พ.ค.61 พน้จำกต ำแหนง่ดว้ยเหตลุำออก มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธ.ค.64 เป็นตน้ไป 

 โดยเป็นกำรลำออกก่อนครบวำระ เพื่อไปรบัต ำแหนง่ใหมเ่ป็นสมำชิกวฒุิสภำ (ส.ว.) แทนต ำแหนง่ที่วำ่งลง 

ทัง้ที่วำระกำรด ำรงต ำแหน่งเลขำธิกำร กกต.สมยัแรกของ พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ยงัเหลืออีกรำว 1 ปีเศษ ซึ่งตำมพระรำชบญัญตัิประกอบ

รฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.) วำ่ดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ เปิดช่องใหต้  ำแหนง่เลขำธิกำร กกต.ไดไ้มเ่กิน 2 วำระติดตอ่กนั 

 ขณะนี ้ประธำนกกต. นำยอิทธิพร บุญประคอง เซ็นแต่งตัง้นำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำร กกต.อำวโุสอนัดบัหนึ่ง ที่ท  ำ

หนำ้ที่รกัษำไปพลำงก่อน จนกวำ่กระบวนกำรสรรหำเลขำธิกำร กกต.คนใหมจ่ะแลว้เสรจ็ 

 ส ำหรบัขัน้ตอนกำรสรรหำเลขำธิกำร กกต.คนใหม ่ไดร้ะบไุว ้วำ่ “ใหค้ณะกรรมกำรออกประกำศรบัสมคัรบคุคล เพื่อแตง่ตัง้

ใหด้  ำรงต ำแหนง่เลขำธิกำร…” ขณะนีย้งัตอ้งรอดวูำ่ที่ประชมุ กกต.จะมีมติและออกประกำศเมื่อใด 

 ส ำหรบัคุณสมบัติของผูท้ี่จะเขำ้รบักำรสรรหำเป็นเลขำธิกำร กกต.นัน้ ตำมมำตรำ 55 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.) วำ่ดว้ยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ก ำหนดไวว้ำ่ 

1.ตอ้งเป็นผูม้ีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง 

2.ไมเ่คยเป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองใดในระยะเวลำ 10 ปีก่อนไดร้บัแตง่ต้งั 

3.มีควำมซื่อสตัยส์จุรติเป็นท่ปีระจกัษ์ 

4.มีสญัชำติไทย 

5.มีอำยไุมเ่กิน 60 ปีในวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ และมีอำยไุมเ่กิน 65 ปีในขณะด ำรงต ำแหนง่เลขำธิกำร 

และ 6.มีคุณวุฒิ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญอันจะเป็นประโยชน์แก่กำรปฏิบัติงำนของส ำนักง ำน ตำมที่

คณะกรรมกำรก ำหนด 
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 ทีง้ 6 ขอ้เป็นคุณสมบัติอย่ำงกวำ้ง เพรำะในพระรำชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำดว้ยคณะกรรมกำรกำร

เลอืกตัง้ และระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ยงัไดก้ ำหนด “คณุสมบตัิตอ้งหำ้ม” ไวอ้ีกหลำยกรณีดว้ย 

 เวลำนี ้มีกระแสขำ่วออกมำแลว้ส ำหรบั “แคนดิเดต” ที่สนใจและถกูทำบทำมเขำ้รบักำรสรรหำเป็นเลขำธิกำร กกต.ตอ่จำก 

พ.ต.ท.จรุงวิทย ์มีอยูห่ลำยคน และคนมีอ ำนำจก็หมำยปองจะสง่เด็กของตนเองเขำ้มำลงต ำแหนง่นี  ้

 กลุม่แรกแคนดิเดตเลขำฯกกต. เป็นคนในกกต. เต็งหนึ่งคือ นำยแสวง บญุมี รองเลขำธิกำร กกต.ที่ครองอำวโุสอันดบัหนึง่ 

ที่คงไมพ่ลำด เขำ้ชิงชยัเกำ้อีเ้บอร ์1 ส  ำนกังำน กกต. ในฐำนะลกูหมอ้ที่ท ำงำนท่ี กกต.มำมำกกวำ่ 20 ปี โดยในกำรสรรหำเลขำธิกำร 

กกต.เมื่อปี 2561 นำยแสวงก็เคยสมคัรมำแลว้ครัง้หนึง่ แตไ่มไ่ดร้บักำรคดัเลอืก 

 อีกกลุม่เป็นคนนอก บคุคลทั่วไป ที่สนใจมำท ำงำนเป็นกรรมกำรเลือกตัง้ มีข่ำวว่ำ กลุม่คนนอกก็มีสิทธ์ิจะเขำ้มำยึดเกำ้อี ้

เลขำธิกำรกกต. เพรำะมีแรงหนนุสง่ เป็นลมใตปี้กที่มำจำกขัว้อ ำนำจกำรเมือง 

 ขำ่ววำ่ มีกำรทำบทำมนำยต ำรวจใหญ่ระดบั “ผูช้่วยผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแหง่ชำติ” คนหนึง่ที่ “ฝ่ำยอ ำนำจ” ตอ้งกำรดงึตวัให้

มำคมุ กกต. เพื่อดแูลกำรเลอืกตัง้ใหญ่ที่จะมีขึน้อีกไมน่ำน 

แตร่ำยแรกนี ้เจำ้ตวัเพิ่งขึน้มำนั่งเกำ้อีผู้ช้่วยผบ. ตร. และยงัไมอ่ยำกจะจำกอำณำจกัรโลห่เ์งิน ดว้ยมีควำมหวงัเลก็ๆในกำร

ขึน้ชัน้ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแหง่ชำติ ในช่วงอำยรุำชกำรท่ีเหลอื อยูถ่ึงปี 2568 

 รำยแรกผ่ำนไปไมโ่อเค ไปต่อที่คนสีกำกี เป็นผูช้่วยผบ.ตร.อีกรำย รำยที่สองนี ้ข่ำวว่ำ มีควำมใกลชิ้ดกบัขัว้อ ำนำจในระดบั

เด็กในบำ้นมำก่อน มีสเปกถกูตอ้งตรงครบถว้นตำมผูใ้หญ่ตอ้งกำร คือเป็นนกัเรยีนเตรยีมทหำร เป็นนรต. มียศใหญ่ คนนีน้ำ่จะถกูสง่

เขำ้ประกวดสรรหำเลขำธิกำรกกต. คอ่นขำ้งแน่ 

 และรำยสดุทำ้ย เป็นพลเรือน ไม่มียศเป็นคนมีสี แต่มีดีที่เป็นนกับริหำรองคก์รระดบับิก๊ คือ รองศำสตรำจำรย ์เกษมศำนต ์

โชติชำครพนัธุ ์ท่ีเพิ่งเขำ้รบัต ำแหนง่ผูอ้  ำนวยกำรใหญ่ บรษัิท อสมท จ ำกดั (มหำชน) เมื่อวนัท่ี 1 ก.ย.64 ที่ผำ่นมำนี่เอง 

 ก่อนหนำ้นี ้แมพ้ืน้เพ “เกษมศำนต”์ จะเป็นนกัวิชำกำร โดยเป็น รองศำสตรำจำรย ์ประจ ำคณะรฐัประศำสนศำสตร ์สถำบนั

บณัฑิตพฒันบรหิำรศำสตร ์(นิดำ้) แตก็่มีคอนเนคชนักบัฝ่ำยกำรเมือง-ฝ่ำยอ ำนำจ ในระดบัท่ีไมธ่รรมดำ 

โดยที่ผำ่นมำ ไดร้บัเชิญใหเ้ป็นท่ีปรกึษำ-กรรมำธิกำร ใหก้บัฝ่ำยนิติบญัญตัิบอ่ยครัง้ โดยเฉพำะในยคุคณะรกัษำควำมสงบ

แหง่ชำติ (คสช.) ที่ถกูดงึตวัมำช่วยงำน สภำนิติบญัญตัิแหง่ชำติ (สนช.) และสภำขบัเคลือ่นกำรปฏิรูปประเทศ (สปท.) มำถึงวฒุิสภำ

ชดุปัจจบุนั 

 จนกลำยเป็นตวัเลือกตน้ๆของ “ฝ่ำยอ ำนำจ” ที่ตอ้งกำรมือท ำงำนมำคมุเกมเลือกตัง้ในอนำคต แมจ้ะเพิ่งเขำ้วินที่องคก์ร

ใหญ่อยำ่ง อสมท ก็ตำม 

 สง่ใหช่ื้อ “เกษมศำนต”์ กลำยมำเป็น “มำ้เต็ง-สำยแข็ง” ที่มำแรงอีกคน จนอำจเขำ้ปำ้ยเกำ้อีเ้ลขำธิกำร กกต.ไดเ้หมือนกนั 

ถำ้สเปกเปลีย่น…ไมเ่อำคนมียศ 

อำ้งองิ : https://mgronline.com/crime/detail/9640000119305 

  

https://mgronline.com/crime/detail/9640000119305
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บทเรียน อบต. “พิธำ-ธนำธร” แยกทัพ “ระดับชำติ-ท้องถิน่” 

02 ธ.ค. 2564 เวลำ 7:00 น.7.6k 

 

 

 

 

 

 “พรรคก้ำวไกล” จะเลน่กำรเมือง “ระดับชำติ” เต็มอตัรำศึก รวมถงึ “สนำม กทม.” ที่เป็น “ไข่แดงส ำคัญ” ในกำรวำง
ยุทธศำสตรท์ำงกำรเมือง ทีว่่ำกันว่ำจะส่ง “ศิริกัญญำ ตันสกุล” รองหวัหน้ำพรรคก้ำวไกล ลงชิงแทน “ชนำพรรณ จึง
รุ่งเรืองกิจ” ที่ถกูเบรกไว?้ 

 ผ่ำนพน้กำรเลือกตัง้นำยกและสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) กันไปแลว้ โดยคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ 

(กกต.) จะมีกำรประกำศ “รบัรองผล” กำรเลือกตัง้เร็วที่สุดภำยใน 30 วัน คือ 28 ธ.ค. 2564 ส่วนกรณีพืน้ที่ที่ถูกรอ้งเรียน จะ

ตรวจสอบก่อนจะด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 60 วนั หรอืไมเ่กินวนัท่ี 27 ม.ค. 2565 

 ศึกชิง “นำยกฯเล็ก” ในรอบ 8 ปีครัง้นี ้ค่อนขำ้งระอดุเุดือดไม่แพ ้“สนำมเลือกตัง้ใหญ่” แมว้่ำตำม พ.ร.บ.เลือกตัง้ทอ้งถ่ินฯ 

จะมีขอ้ก ำหนดหำ้มมิให ้“พรรคกำรเมือง” เขำ้ไปสนบัสนนุผูส้มคัรก็ตำม แตใ่น “ทำงลบั” รูก้นัดีวำ่ผูส้มคัรแตล่ะคนเป็น “คนของใคร”  

 โดยหลงักำรเลือกตัง้แต่ละพรรคเริ่ม “เคลม” ผลงำนกนั เช่น “ลงุป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนำยกรฐัมนตรี ใน

ฐำนะหวัหนำ้พรรคพลงัประชำรฐั (พปชร.) “หลดุปำก” บอกวำ่ พปชร.ไดเ้กำ้อีน้ำยก อบต.มำกถึง 4,500 แหง่ จำก อบต.ทัง้หมดกวำ่ 

5,300 แหง่ 

 แนน่อนเมื่อมีผูช้นะ ยอ่มมีผู ้“ผิดหวงั” ตดัภำพกลบัมำที่อำคำร “คณะกำ้วหนำ้” เมื่อวนัท่ี 29 พ.ย. 2564 ที่ผำ่นมำ “ธนำธร 

จึงรุง่เรืองกิจ” ประธำนคณะกำ้วหนำ้ แถลงข่ำวถึงผลกำรเลือกตัง้ อบต. โดยมีผูส้มคัร “เขำ้วิน” นำยก อบต.ทัง้หมด 38 คน คิดเป็น 

19.4% ของจ ำนวนผูส้มคัรที่สง่ลงทัง้หมด 196 คน 

 “ส ำหรบัผลกำรเลอืกตัง้ อบต.รอบนี ้กลำ่วไดว้ำ่รูส้กึดีใจ พอใจ ภมูิใจกบัผลงำนในกำรเลอืกตัง้ที่ผำ่นมำ” คือค ำ “ปลอบใจ” 

ของนำยธนำธร ระหวำ่งแถลงขำ่ว 

ปฏิเสธไมไ่ดว้ำ่ “สนำมกำรเลอืกตัง้ทอ้งถ่ิน” คณะกำ้วหนำ้คอ่นขำ้ง “คำดหวงั” เอำไวม้ำก เพรำะในกำรเลอืกตัง้ “เทศบำล” 

เมื่อตน้ปี 2564 พวกเขำไดจ้ ำนวนนำยกเทศมนตรี 16 คน คิดเป็น 15% จำกที่สง่ทัง้หมด 106 คน (จ ำนวนเทศบำลทัง้หมดในไทย 

2,472 แห่ง เทศบำลนคร 30 แห่ง เทศบำลเมือง 195 แห่ง) ยอ้นกลบัไปไกลกว่ำนัน้ ในกำรเลือกตัง้องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวดั 

(อบจ.) จ ำนวน 76 แหง่ เมื่อปลำยปี 2563 คณะกำ้วหนำ้พำ่ยแพแ้บบ “แลนดส์ไลด”์ ไมไ่ด ้“นำยก อบจ.” แมแ้ตค่นเดียว 
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นั่นจึงท ำใหก้ำร “เลือกตัง้ อบต.” หนนี ้คณะกำ้วหนำ้ปรบัเปลี่ยนยทุธวิธีไม่เจำะแค่เฉพำะพืน้ที่ “คนหนุ่มสำว-คนรุน่ใหม”่ 

เลิกใชน้โยบำยเชิง “นำมธรรม” เช่น ชูเรื่องประชำธิปไตย หรือสิทธิเสรีภำพ มำเป็นพืน้ที่ “คนมีอำย-ุวยักลำงคน-คนท ำงำน” และ

ขยำยไปยงัพืน้ท่ีหำ่งไกล หรอืชนบทมำกขึน้ โดยใชน้โยบำยเนน้ “ปำกทอ้ง-เศรษฐกิจ” ขบัเคลือ่นเป็นหลกั ท ำใหไ้ดร้บัคะแนนมำกขึน้

เรือ่ย ๆ 

 กำรปรบัเปลีย่นยทุธวิธีครัง้นี ้ท ำให ้“คณะกำ้วหนำ้” ประสบควำมส ำเรจ็ในกำรเลอืกตัง้ “เทศบำล” ไลเ่รยีงมำถึงกำรเลอืกตัง้ 

“อบต.” 

 “กำรเลือกตัง้ อบต. ซึ่งเป็นพืน้ที่มีควำมเป็นเมืองนอ้ย คนรุน่ใหม่ต่อสดัสว่นประชำกรเป็นจ ำนวนไม่มำก หลำยคนมองวำ่

ลกัษณะพืน้ที่แบบนีไ้ม่ใช่พืน้ที่พวกเรำ ไม่ใช่คนจะใชโ้ซเชียลมีเดีย หลำยท่ำนสบประมำทเรำ คิดว่ำท ำไม่ได ้… กำรเลือกตัง้ อบต. 

ครัง้นี ้แสดงใหเ้ห็นวำ่ พวกเรำไมไ่ดเ้ขำ้ถึงแค่ลกัษณะเมืองใหญ่ หรือพืน้ที่ที่มีแต่คนหนุ่มสำวอยู่เยอะ แต่พืน้ที่เหลำ่นีก็้เขำ้ถึงไดด้ว้ย” 

คือบำงหว้งบำงตอนที่ “ธนำธร” วิเครำะหเ์อำไว ้

 แมว้่ำจะไมป่ระสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร แต่เหมือน “ธนำธร-คณะกำ้วหนำ้” เริ่มคิดว่ำ “มำถกูทำง” แลว้ จึงเริ่มปฏิบตัิกำร 

“4 กำ้ว” ตอ่ ยงัเนน้ “ขำยดรำมำ่” เรือ่งถกูยบุพรรคอนำคตใหม-่ถกูกลั่นแกลง้ทำงกำรเมือง แตสู่ต้อ่ท ำนโยบำยช่วยประชำชน สญัญำ

วำ่นโยบำยจะท ำไดจ้รงิ เป็นตน้ 

 มั่นใจถึงขนำดหมำยมั่นป้ันมือจะสง่ผูส้มคัรลงชิง “นำยกเมืองพทัยำ” หวงัคว ่ำ “บำ้นใหญ่แสนสขุ” เลยดว้ยซ ำ้ 

 เป้ำหมำยต่อไปของ “คณะกำ้วหนำ้” และ “พรรคกำ้วไกล” ที่ “ธนำธร” เอ่ยปำกว่ำเป็น “เพื่อนของเรำ” คือกำร “รว่มกนัตี-

แยกกนัเดิน” อยำ่งชดัเจน เห็นไดจ้ำกค ำใหส้มัภำษณข์องนำยธนำธรท่ีตอบค ำถำมนกัขำ่วถึงกำรสง่ผูส้มคัรลงชิงเกำ้อีผู้ว้ำ่ฯ กทม. วำ่ 

“คณะกำ้วหนำ้ไมส่ง่ผูส้มคัรผูว้ำ่ฯ กทม. โดยสนำม กทม. จะเป็นพืน้ท่ีของพรรคกำ้วไกล” 

 ดงันัน้จดุยืน “รว่มกนัตี” ของทัง้คูค่ือ กำรโคน่ลม้รฐับำล พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ ท่ีถกู “ตีตรำ” วำ่เป็น “เผด็จกำรซอ่นรูป” 

เพื่อฟ้ืนฟูประชำธิปไตยไทยเสียใหม่ รวมถึงกำรแกไ้ขรฐัธรรมนูญ ปฏิรูปในหมวด “สถำบนัพระมหำกษัตริย์” และยกเลิกประมวล

กฎหมำยอำญำ มำตรำ 112 

 สว่น “แยกกนัเดิน” คือ “คณะกำ้วหนำ้” จะเลน่กำรเมือง “ทอ้งถ่ิน” เต็มรูปแบบ โดยจะเนน้เจำะไปท่ี “อบจ.-เทศบำล-อบต.” 

เป็นหลกั ตำมที่ “ธนำธร” เคยหลน่ค ำพดูไวว้ำ่ อีก 2 ปีจะมีกำรเลอืกตัง้ อบจ.อีกครัง้ และจะสง่คนลงสมคัรเพื่อ “กูห้นำ้” อีก 

 

“พรรคก้ำวไกล” จะเล่นกำรเมือง “ระดับชำติ” เต็มอัตรำศึก รวมถึง “สนำม กทม.” ที่เป็น “ไข่แดงส ำคัญ” ในกำรวำง

ยทุธศำสตรท์ำงกำรเมือง ที่ว่ำกนัวำ่จะสง่ “ศิริกญัญำ ตนัสกุล” รองหวัหนำ้พรรคกำ้วไกล ลงชิงแทน “ชนำพรรณ จึงรุง่เรืองกิจ” ที่ถกู

เบรกไว?้ 

นำ่จบัตำมองวำ่ “กำ้วตอ่ไป” ของทัง้ “กำ้วไกล-กำ้วหนำ้” วำ่จะประสบควำมส ำเรจ็อยำ่งเป็นรูปธรรมอยำ่งที่ “ฝัน”ไวห้รอืไม ่

อำ้งองิ: https://www.bangkokbiznews.com/politics/975144 

  

https://www.bangkokbiznews.com/politics/975144
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“ไพรมำร่ี”ทีพ่รรคไม่ต้องกำร ลุ้นถอดสลกั“คุมนักกำรเมือง”  

02 ธ.ค. 2564 เวลำ 8:06 น. 

 

 

 

 

 

"กกต." ฐำนะหน่วยงำนที่ "รัฐบำล" มอบหมำยให้ แก้ไข กฎหมำยลูกที่ใช้เลือกตั้ง2ฉบับ ยกร่ำงแก้ไขและเปิดรับฟัง
ควำมเห็นแล้ว แต่เนื้อหำยังไม่ "โดนใจนักกำรเมือง" ดังน้ันเป็นหน้ำที่ของ "ส.ส." ในสภำฯ ที่จะเสนอร่ำงแก้ไข เพื่ออุด
ช่องว่ำง - ปัญหำที่เป็นอุปสรรคเลือกตั้ง 

        ได้เห็นหน้ำตำของร่ำงแก้ไข “พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” (พ.ร.ป.) ที่ใช้ในกำรเลือกตั้งทั้ง 2 ฉบับแลว้ หลัง 

“คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้” (กกต.) น ำเนือ้หำรำ่งแกไ้ข พ.ร.ป.วำ่ดว้ยกำรเลอืกตัง้ ส.ส. และ รำ่งแกไ้ข พ.ร.ป.วำ่ดว้ยพรรคกำรเมือง 

สง่ให ้“พรรคกำรเมือง” รว่มแสดงควำมคิดเห็น 

       ก่อนจะประมวลควำมเห็นประกอบรำยละเอยีดของเนือ้หำสง่ให ้“คณะรฐัมนตร”ี (ครม.) พิจำรณำ เสนอเขำ้สูร่ฐัสภำใหพ้ิจำรณำ

ในขัน้ตอนตรำกฎหมำยช่วงตน้เดือนมกรำคม 2565 

        ส  ำหรบัสำระของรำ่ง พ.ร.ป.ทัง้ 2 ฉบบั “กกต.” ถือ “รฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ.2564” ที่แกไ้ขระบบเลอืกตัง้ส.ส. 

500 คน แบ่งเป็น ส.ส.เขต 400 เขต ส.ส.บญัชีรำยช่ือ 100 คน ใชบ้ตัรเลือกตัง้ 2 ใบ และปรบัสตูรค ำนวณ ส.ส.บญัชีรำยช่ือให้ เป็น

ระบบคูข่นำน เป็นหลกัในกำรแกไ้ข 

       โดยในชัน้นี ้ยังไม่พบประเด็นที่เกินเลยหลกักำร เพรำะรฐัธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 นัน้ ยกเนือ้หำของ 

“รฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัที่ 1 )พ.ศ.2554” มำบญัญัติ แต่ไดป้รบัตวัเลข ส.ส.เขต จำก 375 คน และส.ส.บญัชีรำยช่ือ 125 คน 

เทำ่นัน้  

       ท ำใหก้ำรแกไ้ข พ.ร.ป.ว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้ ส.ส.จึงยกเนือ้หำของกฎหมำยประกอบปี 2554 มำบญัญัติ และแกไ้ขเพียงตวัเลข 

ส.ส.ใหส้อดคลอ้งกบัตวัเลขปัจจบุนั 

        ทวำ่ในควำมเห็นของ “นกักำรเมือง” มองวำ่ “กกต.” ยงัไมแ่กป้มปัญหำที่เป็นอปุสรรคของ “นกัเลอืกตัง้” โดยเฉพำะประเด็นท่ีท ำ

ใหเ้กิดควำมไมช่อบธรรมในกำรแขง่ขนัเลอืกตัง้  

        อย่ำง รำ่ง พ.ร.ป.ว่ำดว้ยกำรเลือกตัง้ ส.ส. ที่แกไ้ขรวม 37 มำตรำ เนน้ใหส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูที่แกไ้ข และปรบัเนือ้หำให ้

กกต.มีบคุลำกรท ำงำนมำกขึน้ 
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        แตไ่มพ่บรำยละเอียดที่แกปั้ญหำซึง่เจอในกำรเลอืกตัง้ปี 2562 เช่น กำรแบง่เขตเลอืกตัง้ที่ กกต. ถกูวิจำรณอ์ยำ่งมำกถึงธรรมำภิ

บำลท่ีใชใ้นกำรท ำงำน และถกูมองวำ่ใชห้นำ้ที่ตำมกฎหมำยเพื่อเอือ้ประโยชนใ์หก้ลุม่ขัว้ คสช. 

        โดย “แบง่เขตเลอืกตัง้ที่เอือ้ประโยชนใ์นเชิงพืน้ท่ี" เพื่อใหบ้ำงพรรคไดเ้ปรยีบ และหวงัผลชนะกำรเลอืกตัง้ 

        หรือ กรณีขอ้ก ำหนดหลกัเกณฑห์ำเสียงเลือกตัง้ที่ไม่ปรบัแก้จำกของเดิม ซึ่งถูก “นักกำรเมือง” ทว้งว่ำลำ้สมัย ไม่ทันกับ

เทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลง ท่ีเนน้ใชโ้ซเชียลมีเดียในกำรสรำ้งฐำนคะแนนนิยม 

        หรอื กรณีที่ กกต.แกไ้ขเนือ้หำ รำ่งพ.ร.ป.เลือกตัง้ ส.ส.มำตรำ 73 ตดัประเด็นให ้“ผูส้มคัร ส.ส.ที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถในทำง

ศิลปะ" ใชค้วำมสำมำรถที่ตวัเองมีหำเสยีงใหต้วัเองออก ถกูมองวำ่เป็นเรือ่งที่จ  ำกดัสทิธิจนเกินเหตหุรอืไม่ 

        หรือ กรณีกำรปรบัสตูรค ำนวณ ส.ส.บัญชีรำยช่ือเป็นแบบระบบคู่ขนำน ท่ีถกู “พรรคขนำดกลำง-ขนำดเล็ก” มองวำ่ปิดโอกำส

ของกำรเคำรพทกุคะแนนเสยีงของผูเ้ลอืกตัง้ ท่ีเจตจ ำนงของรฐัธรรมนญู 2560 ใหค้วำมส ำคญักบั “ทกุเสยีงไมต่กน ำ้” 

        และเปิดโอกำสใหพ้รรคกำรเมืองที่อำจเป็นตวัแทนเฉพำะกลุม่ เป็นตวัแทนปวงชนที่มีควำมหลำกหลำยในสภำฯ เป็นตน้ 

        สว่น "รำ่งพ.ร.ป.ว่ำดว้ยพรรคกำรเมือง” ที่ กกต.แกเ้พียงตวัเลขผูส้มคัร ส.ส.บญัชีรำยช่ือ ตำมบญัชีพรรคกำรเมือง 100 คน ใน

มำตรำ 51 (2) และ (3) 

        ขณะที่สิง่ที่นกักำรเมืองตอ้งกำรคือ ปรบัเนือ้หำวำ่ดว้ยขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัสมำชิกพรรค กำรช ำระคำ่สมำชิกพรรค รวมถึงกำรหำ

สมำชิกพรรคใหไ้ด ้1 หมื่นคนใน 4 ปี ก ำหนดสำขำพรรค หรือตวัแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจงัหวดั รวมถึง “ไพรมำรี่โหวต” เพื่อหำ

ผูส้มคัร ส.ส.ในขัน้ตน้ 

        ในเรื่องนี ้“นิกร จ ำนง” ในฐำนะวิปรฐับำล บอกว่ำพรรคกำรเมืองสว่นใหญ่เห็นตรงกนัตอ่กำรแกไ้ข และใหค้วำมเห็นสว่นตวัวำ่ 

ควรปรบัจำก “ไพรมำรี่ อิเล็กชั่น” (Primary election vote) ใหเ้ป็น “ไพรมำรี่ ซีเล็คชั่น” (Primary selection) โดยคงเจตนำรมณ์

กำรมีสว่นรว่มผำ่นสมำชิกใน “จงัหวดั” แทนสมำชิกใน “เขตเลอืกตัง้” ในรูปแบบของคณะกรรมกำรสรรหำผูส้มคัร 

        กำรปรบัเปลี่ยนเรื่อง “ไพรมำรี่โหวต” เช่ือว่ำไม่ง่ำยนกั เพรำะมีด่ำนหินจำก “ส.ว.” สว่นใหญ่ที่เป็นอดีตสมำชิกสภำนิติบญัญตัิ

แห่งชำติ (สนช.) ที่เป็นผูใ้หค้วำมเห็นชอบ “พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง ปี 2561” และเป็นผูอ้อกแบบ “ไพรมำรีโ่หวต” ใหเ้ป็นด่ำนหนำ้ของ

กำรสกดั “นำยทนุ” ครอบง ำพรรคกำรเมือง 

        และอีกหลำยโมเดลในกฎหมำยที่อดีต สนช.วำงเง่ือนไขเพื่อสรำ้ง “นกักำรเมืองน ำ้ดี” เอำไว ้

        แตห่ำก “นกักำรเมือง” แจง้ควำมประสงคโ์ดยผำ่นทำง “พลงัประชำรฐั” เช่ือวำ่ดำ่นของ “ส.ว.” นำ่จะผำ่นไดไ้มย่ำก 

        แตต่อ้งวดัใจวำ่ หำกถอดสลกัแลว้ “กำรเมืองไทย" จะไมว่นวงรอบเดิมที่เคยสรำ้งปัญหำใหบ้ำ้นเมือง. 

อำ้งองิ : https://www.bangkokbiznews.com/politics/975173 
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