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ข่าวประจ าวันที่ 3 สิงหาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 37/2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อน 
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยมุ่ง
สร้ำงศูนย์กลำงกำรพัฒนำประชำธิปไตย
ที่ยั่งยืน 

Mcot 
ออนไลน์ 
มติชน 
ออนไลน์ 

กกต.จับมือเครือข่ำยขับเคลื่ อน 
ศูนย์ส่งเสริมประชำธิปไตย 
“กกต.”ขับเคลื่อนศูนย์ส่ ง เสริม 
ปชต. หวังช่วยให้ควำมรู้ ปชช. ท ำ
เลือกตั้งสุจริต 

11 
 

13 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ 

สยำมรัฐออนไลน์ 
ไทยรัฐออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
MGR ออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
แนวหน้ำออนไลน์ 

นำย อิทธิพร  บุญประคอง  ประธำน กรรมกำรกำร เลื อ กตั้ ง  
ให้สัมภำษณ์ถึงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5  
สุมทรปรำกำรว่ำ ได้เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วทั้งเรื่องอุปกรณ์ บุคลำกร 
งบประมำณ รวมทั้งหน่วยเลือกตั้ง เบื้องต้นเขตเลือกตั้งที่ 5 มีผู้สมัคร 
5 คน ซึ่งกำรเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะยังคงยึดมำตรกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของเชื้อโควิด-19 โดยใช้รูปแบบเช่นเดียวกับกำรเลือกตั้งซ่อมที่ 
จ .ล ำปำง  เบื้ องต้น ใน เขตเลื อกตั้ งนี้ สถำนกำรณ์ เป็น ไปด้วย 
ควำมเรียบร้อยยังไม่พบว่ำมีเหตุทุจริต แต่ กกต.ก็ติดตำมกำรเลือกตั้ง
อย่ำงเข้มข้น หำกผู้ใดมีข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริตก็สำมำรถส่งให้  กกต.
ได้ทั้งในส่วนกลำงและท่ี จ.สุมทรปรำกำร   

15 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
 

2 แนวหน้ำออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 

นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  ให้สัมภำษณ์
ถึงส่วนกรณีพรรคพลังประชำรัฐ จัดกำรประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อ
วันที่ 27 มิ.ย. และวันที่  10 ก.ค. ว่ำ ได้มีกำรรำยงำนผลมำยัง กกต.
แล้ว ซึ่งตำมกฎหมำยต้องรำยงำนผลกำรเลือกตั้งหัวหน้ำพรรคและ
กรรมกำรบริหำรพรรค มำยังนำยทะเบียนภำยใน 15 วัน ขณะนี้ฝ่ำย
กิจกำรพรรคกำรเมืองก ำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่ 

24 
25 
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ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต.ปำกน้ ำพร้อมจัดลต.ซ่อมเร่งประชำสัมพันธ์ให้ออกไปใช้สิทธิ์ 26 
4 มติชนออนไลน์ กกต. พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมสมุทรปรำกำร เขต 5 เผยโค้งสุดท้ำยเร่ง

ประชำสัมพันธ์ กระตุ้น ปชช.ใช้สิทธิ 
27 

5 The journalist club 
ออนไลน์ 

กกต. พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมสมุทรปรำกำร เขต 5 รณรงค์กระตุ้นคนออกมำใช้สิทธิ์ 28 

6 Voice tv ออนไลน์ กกต. พร้อมจัดเลือกซ่อมปำกน้ ำ คำดคนใช้สิทธิ ์80 % 29 
7 สยำมรัฐออนไลน์ กกต. เผยเลือกตั้งซ่อมปำกน้ ำยังไม่พบเหตุทุจริต-ท ำผิดกฎหมำย  30 
8 MGR ออนไลน์ กกต. พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมปำกน้ ำ ยังไม่พบทุจริต  31 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘ทวี’ โพสต์ ควำมไม่เสมอภำค รธน.60 น ำพำไปสู่รวยกระจุกจนกระจำยยิ่งขึ้น? 32 
2 สยำมรัฐออนไลน์ 'ควำมไม่เสมอภำค' ในรัฐธรรมนูญปี 60 อำจน ำพำประเทศ 34 
3 มติชนออนไลน์ “วันนอร์” ดีใจ กมธ.ศึกษำ รธน. มีมติแก้ ม.256 ชี้ ถ้ำ ส.ว. ขวำงแก้ไข 36 
4 สยำมรัฐออนไลน์ “วันนอร์”กังวล ส.ว.ตั้งเงื่อนไขก่อนแก้ รธน. 37 
5 มติชนออนไลน์ “วันนอร์” ดีใจ กมธ.ศึกษำ รธน. มีมติแก้ ม.256 38 
6 สยำมรัฐออนไลน์ "เสธ.อู้” ค้ำน ตั้งส.ส.ร.ยกร่ำง รธน.ชี้สิ้นเปลือง-เสยีเวลำ 39 
7 มติชนออนไลน์ “ก้ำวหน้ำ”ลุยสมุทรปรำกำร “ธนำธร” ลั่น ให้รู้ไปว่ำงบ 16,000 ล้ำนต่อปี 41 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ "ก้ำวหน้ำ" ปลุกปชช.หยุดกำรเมืองท้องถิ่นแบบ"บ้ำนใหญ่" 43 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ธนำธร-ปิยบุตร'ลุยสมุทรปรำกำรปลุกหยุดกำรเมืองท้องถิ่นแบบบ้ำนใหญ่ 45 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พท.'เตรียมลงชื่อเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ส.ค.นี้ 47 
11 คมชัดลึกออนไลน์ "สุดำรัตน์" เผย ประชุมเพ่ือไทยพรุ่งนี้ กลั่นกรองร่ำงฯ 48 
12 New tv ออนไลน์ "หญิงหน่อย"ขอนำยกฯจริงใจให้ ส.ส.รฐับำลหนุนญัตติดว่นแก ้รธน. 49 
13 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "สุดำรัตน์"อ้อนชำวปำกน้ ำเลือกเพ่ือไทยเป็นโอกำสเห็นกำรเปลี่ยนแปลง 50 
14 Voice tv ออนไลน์ 'สุดำรัตน์' หำเสียงปำกน้ ำ ขอ 'นำยกฯ' จริงใจแก้ รธน. หยุดคุกคำมเยำวชน 52 
15 ไทยรัฐออนไลน์ โฆษกเพ่ือไทย แนะนำยกฯ แสดงควำมจริงใจเร่งแก้รัฐธรรมนูญ  54 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
16 มติชนออนไลน์ ปชป.ชิงนับหนึ่งก่อน ประชุมสส. ถกแก้รธน.ชี้ควรเริ่มตั้งนำนแล้ว 56 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ เทพไท'ชงตั้งสสร.แก้รธน. หำ้มแตะหมวดพระมหำกษัตริย์ตัดเงื่อนไขปลุกม็อบ 57 
18 แนวหน้ำออนไลน์ ‘เทพไท’ดีล ภท. ชงแก้ รธน.3ประเด็น ห้ำมแตะหมวดสถำบันฯ 58 
19 สยำมรัฐออนไลน์ "เทพไท" เล็งชงร่ำงแก้รธน.3 ปม ม.256-สสร. 59 
20 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เทพไท'ชงตั้งสสร.แก้รธน. ห้ำมแตะหมวดพระมหำกษัตริย์ 60 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ท่ำที‘ส.ส.รบ.-ค้ำน-ส.ว.’ แก้‘ม.256’รื้อ‘รธน.60’ 61 
2 สยำมรัฐออนไลน์ แก้รัฐธรรมนูญ เกมนี้ยังอีกยำว !? 65 
3 ไทยรัฐออนไลน์ ยอมแต่ไม่ยอม 67 
4 ไทยรัฐออนไลน์ บนทำงสองแพร่ง ขั้วทำงเลือกกำรเมืองคนรุ่นใหม่ 69 
5 ไทยรัฐออนไลน์ ครม.กับสถำนกำรณ์ขำลง 72 
6 ไทยรัฐออนไลน์ ครม. กับสถำนกำรณ์ขำลง 73 
7 มติชนออนไลน์ ชัยชนะจำกกำรปรับ ครม.ใหม่ บนซำก ควำมพ่ำยแพ้ ของใคร 77 
8 มติชนออนไลน์ คิดว่ำ ท่ำทีของส.ว.จะเป็นปัญหำ น ำไปสู่ปัญหำทำงกำรเมืองที่รุนแรง

ยิ่งขึ้นหรือไม่ 
78 

9 ข่ำวสดออนไลน์ เลือกตั้ง ปำกน้ ำระหว่ำง กระแส กระสุนใครจะก ำชัยชนะ 77 
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วันที่ 3 สิงหำคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย  
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง และ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พร้อมด้วยผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ร่วมพิธีเปิดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย และพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือร่วมกับหน่วยงำน
พันธมิตร ประกอบด้วย กรมกำรปกครอง กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กรมกิจกำร
ผู้สูงอำยุ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม (AB) โรงแรมมิรำเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
เปน็ประธานพธิเีปดิการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

เพือ่ขบัเคลือ่นกจิกรรมศนูย์สง่เสรมิพฒันาประชาธปิไตย  
และพธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืรว่มกบัหนว่ยงานพนัธมติร 
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มอบนโยบาย :  ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต. และสมชำย อัศวเศรณี ผชช.ประจ ำ กกต. ตรวจเยี่ยม สนง.กกต. 
จ.นครศรีธรรมรำช เพ่ือกำรเตรียมควำมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น และมอบนโยบำยกำรปฏิบัติงำน โดยมี นุชนกำงค์   
ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.สนง.กกต.จ.นครศรีธรรมรำช ให้กำรต้อนรับ  
 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดันครศรธีรรมราช 
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วันที่ 3 สิงหำคม 2563 ร.ต.อ.มนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน เป็นผู้แทน
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประชุมชี้แจงกำรปฏิบัติงำนชุดเคลื่อนที่เร็ว และชุดปฏิบัติกำรข่ำว โดยม ี
นำยปฐมพงษ์ โพธิโต ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร และผู้ตรวจกำร
เลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร เข้ำร่วมประชุมเพ่ือประสำนกำรปฏิบัติงำนและบูรณำกำรในกำรปฏิบัติงำนในกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ณ ห้องประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอบำงเสำธง  
จังหวัดสมุทรปรำกำร

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ชีแ้จงการปฏบิตังิานชดุเคลือ่นทีเ่รว็ และชดุปฏบิตักิารขา่ว 
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สัปดาห์น้ีมีอะไร
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 3-9 สิงหาคม 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

3 สิงหำคม 2563 09.00 น. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

13.00 น. 

ห้ อ งแกรนด์ บอลรู ม  ( AB) 
โ ร งแรมมิ ร ำ เ คิ ล  แกรนด์                
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร 
 

 
 
 
 
 
 
ห้องประชุม ชั้น 8 

นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำร                
กำรเลือกตั้ ง  ประธำนพิธี เปิดกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเ สริม
พัฒนำประชำธิปไตย  
นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย กรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง        
เ ข้ ำ ร่ ว ม พิ ธี เ ปิ ด ก ำ ร ป ร ะชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก ำ ร                     
เ พ่ื อขับ เคลื่ อนกิ จกรรมศูนย์ ส่ ง เ สริ ม พัฒนำ
ประชำธิปไตย 
ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

4 สิงหำคม 2563 13.00 น. ห้องประชุม ชั้น 8 ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

6 - 8 
สิงหำคม 2563 

 จังหวัดระนอง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดระนอง 

7 สิงหำคม 2563 13.00 น. จังหวัดสมุทรปรำกำร นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ               
การเลือกตั้ ง  ตรวจติดตำมกำรเตรียมกำรจัด              
กำรเลือกตั้ งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  เขต 5                    
จังหวัดสมุทรปรำกำร แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

8 สิงหำคม 2563 10.00 น. จังหวัดสมุทรปรำกำร นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ            
การเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมกำรรับมอบวัสดุอุปกรณ์
ส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขต 5            
จังหวัดสมุทรปรำกำร แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

9 สิงหำคม 2563 08.00 น. จังหวัดสมุทรปรำกำร นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ การเลือกตั้ง  
ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง  ตรวจเยี่ยมและ
สังเกตกำรณ์ กำรเลือกตั้ง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขต 5                    
จังหวัดสมุทรปรำกำร แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
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สัปดาห์น้ีมีอะไร
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

3 สิงหำคม 63 09.00 น. 
 
 

 
 

13.00 น. 
 
 
 

13.00 น. 
 
 
 
 
 

14.00 น. 
 
 
 
 

15.00 น. 
 

ห้ อ งแกรนด์ บอลรู ม  ( AB) 
โ ร งแรมมิ ร ำ เ คิ ล  แกรนด์                
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร 
 
 
 

 

 
ห้องประชุม ชั้น 8 
 
 
 
ห้ อ งแกรนด์ บอลรู ม  (AB) 
โ ร งแรมมิ ร ำ เ คิ ล  แกรนด์                
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร 
 
 
 
ห้ อ งแกรนด์ บอลรู ม  ( AB) 
โ ร งแรมมิ ร ำ เ คิ ล  แกรนด์                
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร 
 
 
ห้ อ งแกรนด์ บอลรู ม  ( AB) 
โ ร งแรมมิ ร ำ เ คิ ล  แกรนด์                
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง กล่ำวรำยงำน/เป็นวิทยำกรร่วมเสวนำ
วิชำกำร ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเ พ่ือขับเคลื่ อน
กิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย ในหัวข้อ 
"ทิศทำงกำรขับเคลื่อน ศส.ปชต. ไปสู่กำรพัฒนำ
ประชำธิปไตยท่ียั่งยัน"  
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร 
ก ำ ร เ ลื อ ก ตั้ ง  แ ล ะ น ำ ย ดุ ษ ฎี  พ ร สุ ข ส วั ส ดิ์   
รอง เ ลขำธิ ก ำ รคณะกรรมกำรกำร เลื อ กตั้ ง  
ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
น ำ ย ไ พ บู ล ย์  เ ห ล็ ก พ ร ห ม  ร อ ง เ ล ข ำ ธิ ก ำ ร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นวิทยำกรบรรยำย
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม
ศูนย์ ส่ ง เสริม พัฒนำประชำธิป ไตย ในหั วข้ อ  
“แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรมีส่วน
ร่วม” 
นำยเมธำ ศิลำพันธ์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง เป็นวิทยำกรบรรยำยกำรประชุม         
เชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริม
พัฒนำประชำธิปไตย ในหัวข้อ “แนวทำงกำร
ด ำเนินงำนกลุ่มภำรกิจจัดกำรเลือกตั้ง” 
นำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร                 
กำรเลือกตั้ง เป็นวิทยำกรบรรยำยกำรประชุม         
เชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริม
พัฒนำประชำธิปไตย ในหัวข้อ “แนวทำงกำร
ด ำเนินงำนกลุ่มภำรกิจพรรคกำรเมือง” 
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สัปดาห์น้ีมีอะไร
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 3-8 สิงหาคม 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

3 สิงหำคม 2563 16.00 น. ห้ อ งแกรนด์ บอลรู ม  ( AB) 

โ ร งแรมมิ ร ำ เ คิ ล  แกรนด์                

คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร 

นำยกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร          

กำรเลือกตั้ ง  เป็นวิทยำกรบรรยำยกำรประชุม         

เชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริม

พัฒนำประชำธิปไตย ในหัวข้อ “แนวทำงกำร

ด ำเนินงำนกลุ่มภำรกิจบริหำรองค์กร” 

4 สิงหำคม 2563 13.00 น. ห้องประชุม ชั้น 8 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง และนำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง 

6 สิงหำคม 

2563 

13.00 น. ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ส ม ำ ค ม แ ห่ ง

สถำบันพัฒนำกำรเมืองและ

กำรเลือกตั้ง ชั้น 2 สนง.กกต. 

นำยณัฏฐ์ เล่ำสีห์สวกุล ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำ

กำรเมืองและกำรเลือกตั้ง ประชุมคณะอนุกรรมกำร

ด้ำนประชำสัมพันธ์ สมำคมแห่งสถำบันพัฒนำ

กำรเมืองและกำรเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2563 เพ่ือ

ปรึกษำหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อน

กิจกรรมด้ำนประชำสัมพันธ์ สมำคมฯ  

6 – 8  

สิงหำคม 2563 

 ก ำ ร ป ร ะ ป ำ น ค ร ห ล ว ง 

ส ำนั กงำนใหญ่  กรุ ง เทพฯ  

แ ล ะ ส ถ ำ บั น วิ ท ย สิ ริ เ ม ธี  

( VISTEC) อ ำ เ ภ อ วั ง จั น ท ร์  

จังหวัดระยอง 

นำยณัฏฐ์ เล่ำสีห์สวกุล ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำ

กำรเมืองและกำรเลือกตั้ ง  ควบคุมก ำกับดูแล

กำรศึกษำดูงำนหลักสูตรกำรบริหำรงำนต ำแหน่ง

อ ำนวยกำรระดับต้น (รุ่นที่ 2) 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต.จับมือเครอืข่ายขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสรมิประชาธิปไตย 

 

 

 

 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 3 ส.ค.-กกต.จับมือเครือข่ายขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย ให้ความรู้
สร้างความเข้าใจประชาธิปไตย-การเลือกตั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รองรับภารกิจเลือกตั้งในอนาคต 

 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เวลำ 09.00 น. วันนี้ (3 ส.ค.) นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(กกต.) เป็นประธำนพิธีเปิดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย โดยมีนำยธวัช
ชัย เทอดเผ่ำไทย และ นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กกต. พร้อมเลขำธิกำร กกต. เข้ำร่วม 

 นำยอิทธิพร กล่ำวว่ำ กกต.เห็นควำมส ำคัญกำรให้กำรศึกษำ เรียนรู้ และให้ควำมรู้เกี่ยวกับวิถีประชำธิปไตยใน
ชุมชน โดยส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจและท ำให้กำรเลือกตั้งสุจริต ท ำให้กำรเมือง
ภำคพลเมืองเข้มแข็ง กกต.ได้รับควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำย ซึ่งในกำรท ำหน้ำที่ของ กกต.ให้ควำมส ำคัญกับกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน เป็นเหมือนต้นน้ ำของประชำธิปไตยและกำรเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกำรเตรียมพร้อมระบบและเป็นไป
ตำมรัฐธรรมนูญ ที่ก ำหนดให้ กกต.จะต้องส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชน รวมทั้งกำรตรวจสอบกำร
เลือกตั้ง 

 “ผมหวังว่ำจะเห็นควำมส ำเร็จจำกโครงกำรนี้ใน 2 ประกำร คือ 1.กำรขอให้ช่วยกันทบทวนกิจกรรมที่ผ่ำนมำ 
ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือน ำไปปรับปรุง 

และ 2.หวังว่ำจะน ำข้อสรุปไปเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชน เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับภำรกิจส ำคัญ 
โดยเฉพำะกำรเลือกตั้งที่ก ำลังจะเกิดขึ้น” นำยอิทธิพร กล่ำว 

 จำกนั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. เป็นตัวแทนส ำนักงำน กกต. ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วย
ควำมร่วมมือกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุขแก่ประชำชน ร่วมกับนำยธนำคม จงจิระ อธิบดีกรมกำรปกครอง นำยประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น นำงอภิญญำ ชมภูวงศ์ รองอธิบดีกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ นพ.ภำนุวัฒน์ ปำนเกตุ รองอธิบดีกรม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ เพ่ือให้มีเครือข่ำยอำสำสมัคร ในระดับหมู่บ้ำน ท ำงำนร่วมกับคณะกรรมกำรศูนย์ส่งเสริม
พัฒนำประชำธิปไตย ซึ่งจะเป็นกลไกกำรขับเคลื่อนกิจกรรมระดับต ำบลเพ่ือร่วมกันพัฒนำประชำธิปไตยให้มีควำมยั่งยืน 
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 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในกำรประชุมครั้งนี้ เป็นกำรชี้แจงแนวทำงกำรขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนำ
ประชำธิปไตย มีเป้ำหมำยเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย ผ่ำนกำรมี
ต้นแบบที่ดีที่สำมำรถสร้ำงกำรเรียนรู้ของประชำชนในระดับจังหวัด ระดับอ ำเภอ และระดับต ำบล รวมทั้งสร้ำงควำม
ตระหนักรู้และกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้กระบวนกำรมีส่วนร่วมด้วยกำรมีวิถีชีวิตประชำธิปไตย มีวัฒนธรรมกำรเมืองใน
ระบอบประชำธิปไตยที่เหมำะสมกับตนเองและบริบทของพ้ืนที่ ตลอดทั้งกำรปลุกจิตส ำนึกของชุมชนให้เป็นหมู่บ้ำน
รณรงค์ไม่ขำยเสียง และสร้ำงเครือข่ำยเพ่ือให้ควำมรู้กับประชำชนเกี่ยวกับกำรไม่ซื้อสิทธิขำยเสียง ภำยใต้แนวทำงกำร
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข.-ส ำนัก
ข่ำวไทย 

 

อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-487513 
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วันท่ี 3 สิงหำคม 2563 - 11:52 น. 

“กกต.”ขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสรมิปชต. หวังช่วยให้ความรู้ปชช. ท าเลอืกตั้งสุจริต 

 
 

 

 

 

“กกต.”ขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมปชต. หวังช่วยให้ความรู้ช่วยท าให้การเลือกตั้งสุจริต การเมืองภาคพลเมืองเข้มข้น 
รองรับภารกิจเลือกตั้งในอนาคต 

เมื่อเวลำ 09.00 น. วันที่ 3 สิงหำคม ที่โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ นำยอิทธิพร บุญประคอง 
ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) เป็นประธำนพิธีเปิดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริม
พัฒนำประชำธิปไตย โดยมี นำยธวัชชัย เทอดเผ่ำไทย และนำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กกต. พร้อมพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ 
เลขำธิกำรกกต. เข้ำร่วม โดยนำยอิทธิพร กล่ำวว่ำ กกต.เห็นควำมส ำคัญกำรให้กำรศึกษำ เรียนรู้ และให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
วิถีประชำธิปไตยในชุมชน โดยส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจและท ำให้กำรเลือกตั้ง
สุจริต ท ำให้กำรเมืองภำคพลเมืองเข้มแข็ง กกต.ได้รับควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำย ซึ่งในกำรท ำหน้ำที่ของ กกต. ก็ให้
ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ซึ่งเป็นเหมือนต้นน้ ำของประชำธิปไตยและกำรเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกำร
เตรียมพร้อมระบบ และเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ ที่ก ำหนดให้ กกต. จะต้องส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับ
ประชำชน รวมทั้งกำรตรวจสอบกำรเลือกตั้ง 

“ผมหวังว่ำจะเห็นควำมส ำเร็จจำกโครงกำรนี้ใน 2 ประกำร คือ 1.กำรขอให้ช่วยกันทบทวน กิจกรรมที่ผ่ำนมำ 
ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือน ำไปปรับปรุง และ 2 หวังว่ำจะน ำข้อสรุป ไปเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับ
ประชำชน เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับภำรกิจส ำคัญ โดยเฉพำะกำรเลือกตั้งที่ก ำลังจะเกิดขึ้น”นำยอิทธิพร กล่ำว 

จำกนั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต.เป็นตัวแทนส ำนักงำน กกต. ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วย
ควำมร่วมมือกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุขแก่ประชำชน ร่วมกับ นำยธนำคม จงจิระ  อธิบดีกรมกำรปกครอง นำยประยูร  รัตนเสนีย์ อธิบดีกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น นำงอภิญญำ ชมภูวงศ์ รองอธิบดีกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ นพ.ภำนุวัฒน์ ปำนเกตุ รองอธิบดี

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/17.jpg
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กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ทั้งนี้ เพ่ือให้มีเครือข่ำยอำสำสมัคร ในระดับหมู่บ้ ำน ท ำงำนร่วมกับคณะกรรมกำรศูนย์
ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยซึ่งจะเป็นกลไกกำรขับเคลื่อน กิจกรรมระดับต ำบลเพ่ือร่วมกันพัฒนำประชำธิปไตยให้มี
ควำมยั่งยืน 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กำรประชุมครั้งนี้เป็นกำรชี้แจงแนวทำงกำรขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนำ
ประชำธิปไตย โดยมีเป้ำหมำยเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย ผ่ำนกำร
มี “ต้นแบบที่ดี” ที่สำมำรถสร้ำงกำรเรียนรู้ของประชำชนในระดับจังหวัด ระดับอ ำเภอ และระดับต ำบล รวมทั้ง สร้ำง
ควำมตระหนักรู้และกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้กระบวนกำรมีส่วนร่วมด้วยกำรมีวิถีชีวิตประชำธิปไตย มีวัฒนธรรม
กำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยที่เหมำะสมกับตนเองและบริบทของพ้ืนที่ ตลอดทั้งกำรปลุกจิตส ำนึกของชุมชนให้เป็น
หมู่บ้ำนรณรงค์ไม่ขำยเสียง และสร้ำงเครือข่ำยเพ่ือให้ควำมรู้กับประชำชนเกี่ยวกับกำรไม่ซื้อสิทธิขำยเสียง ภำยใต้
แนวทำงกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2291238 
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กกต.พร้อมจดัการเลอืกตั้ง ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ 

 

 

 

 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 3 ส.ค.-กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ “อิทธิพร” ระบุ
ยังไม่มีเรื่องทุจริต ประกาศจะท าให้การเลือกตั้งเที่ยงธรรม ไม่รู้สึกว่าถูก “พีเน็ต” จับผิด ย้ าเข้มแนวทางป้องกันโค
วิด-19 
 นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภำษณ์ถึงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้ง ส.ส.
เขต 5 สมุทรปรำกำร ท่ีจะมีกำรเลือกตั้งในวันที่ 9 สิงหำคมนี้ ว่ำ ได้เตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว ท้ังเรื่องอุปกรณ์ บุคลำกร งบประมำณ 
รวมทั้งหน่วยเลือกตั้ง เบื้องต้นเขตเลือกตั้งท่ี 5 มีผู้สมัคร 5 คน ซึ่งกำรเลือกตั้งครั้งนี้ จะยังคงยึดมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเช้ือ
โควิด-19 โดยใช้รูปแบบเช่นเดียวกับกำรเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดล ำปำง เบื้องต้นในเขตเลือกตั้งนี้ สถำนกำรณ์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ยัง
ไม่พบว่ำมีเหตุทุจริต แต่ กกต.ได้ติดตำมกำรเลือกตั้งอย่ำงเข้มข้น หำกผู้ใดมีข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริต สำมำรถส่งให้ กกต.ได้ ท้ังใน
ส่วนกลำงและที่จังหวัดสมุทรปรำกำร นอกจำกนี้ยังมีผู้ตรวจกำรเลือกตั้งที่ยังช่วยเป็นหูเป็นตำ เนื่องจำกกำรเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นผล จำก
กำรเลือกตั้งครั้งท่ีแล้วไม่สุจริต 
 ส่วนที่มูลนิธิองค์กรกลำงเพื่อประชำธิปไตย หรือ พีเน็ต เข้ำมำจับตำดูกำรเลือกตั้งครั้งนี้ นำยอิทธิพร กล่ำวว่ำ เป็นสิ่งที่ดี ถือ
เป็นกำรมีส่วนร่วมของภำคองค์กรที่เกี่ยวข้อง และประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรเลือกตั้ง ซึ่งสำมำรถช่วย กกต.ได้อีกแรงหนึ่ง 
 “เรำไม่มองว่ำเป็นกำรจับผิด กกต. เรำถือว่ำเป็นกำรท ำงำนร่วมกันของภำครัฐและเอกชน ที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมในกำร
เลือกตั้งครั้งนี้ โดยในวันเลือกตั้ง จะมี กกต.หลำยคนลงไปตรวจควำมเรียบร้อย ซึ่งเรำจะพยำยำมจัดกำรเลือกตั้งให้ดีที่สุด เพรำะกำร
เลือกตั้งครั้งนี้ เป็นผลมำจำกกำรเลือกตั้งครั้งก่อนที่เรำเห็นว่ำไม่สุจริต กำรจัดกำรเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ จึงมีควำมส ำคัญที่ กกต.จะต้องสร้ำง
ให้เกิดควำมมั่นใจมำกที่สุด” นำยอิทธิพร กล่ำว 

เมื่อถำมว่ำ สถำนกำรณ์กำรเมืองในขณะนี้จะมีผลต่อกำรเลือกตั้งหรือไม่ นำยอิทธิพร กล่ำวว่ำ ตนมองในมิติว่ำต้องจัดกำร
เลือกตั้งให้เรียบร้อย ป้องกันกำรทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นอีก รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 ซึ่ง กกต.จะมุ่งเน้นในเรื่อง
เหล่ำนี้ให้ดีที่สุด.-ส ำนักข่ำวไทย 
 

อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-487668  

https://tna.mcot.net/politics-487668
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สยำมรัฐออนไลน์  3 สิงหำคม 2563 11:27 น.  กำรเมือง 

"ประธานกกต." ยัน พร้อมจัดการเลอืกตั้งส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ เผย ยังไม่มีเรือ่งทุจริต 

   

 

 

 

 

ประธานกกต.  เลือกตั้งสมุทรปราการ  กกต.  อิทธิพร บุญประคอง 

            เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ที่โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภำษณ์ถึงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้งส.ส.เขต 5 สมุทรปรำกำรว่ำ ได้เตรียมพร้อมไว้
หมดแล้วทั้งเรื่องอุปกรณ์ บุคลำกร งบประมำณ รวมทั้งหน่วยเลือกตั้ง เบื้องต้นเขตเลือกตั้งที่ 5 มีผู้สมัคร 5 คน ซึ่งกำร
เลือกตั้งครั้งนี้ก็จะยังคงยึดมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 โดยใช้รูปแบบเช่นเดียวกับกำรเลือกตั้งซ่อม
ที่จ.ล ำปำง  เบื้องต้นในเขตเลือกตั้งนี้สถำนกำรณ์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยยังไม่พบว่ำมีเหตุทุจริต แต่กกต.ก็ติดตำมกำร
เลือกตั้งอย่ำงเข้มข้น หำกผู้ใดมีข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริตก็สำมำรถส่งให้กกต.ได้ทั้งในส่วนกลำงและที่จ.สมุทรปรำกำร  
นอกจำกนี้ยังมีผู้ตรวจกำรเลือกตั้งที่ยังช่วยเป็นหูเป็นตำ เนื่องจำกกำรเลือกตั้งครั้งนี้เกิดจำกเหตุที่กำรเลือกตั้งครั้งที่แล้ว
ไม่สุจริง 

ส่วนที่มูลนิธิองค์กรกลำงเพ่ือประชำธิปไตย หรือพีเน็ตเข้ำมำจับตำดูกำรเลือกตั้งครั้งนี้  ก็เห็นว่ำเป็นสิ่งที่ดี ถือ
เป็นกำรมีส่วนร่วมของภำคองค์กรที่เกี่ยวข้อง ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรเลือกตั้งซึ่งสำมำรถช่วยกกต.ได้
อีกแรงหนึ่ง  เรำไม่มองว่ำเป็นกำรจับผิดกกต. เรำถือว่ำเป็นกำรท ำงำนร่วมกันของภำครัฐและเอกชน ที่ประสงค์ที่จะมี
ส่วนร่วมในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ โดยในวันเลือกตั้งก็จะมีกกต.หลำยคนลงไปตรวจควำมเรียบร้อย ซึ่งเรำจะพยำยำมจัดกำร
เลือกตั้งให้ดีที่สุด เพรำะกำรเลือกตั้งครั้งนี้เป็นผลมำจำกกำรเลือกตั้งครั้งก่อนที่เรำเห็นว่ำไม่สุจริต กำรจัดกำรเลือกตั้ง
ใหม่ครั้งนี้จึงมีควำมส ำคัญท่ีกกต.จะต้องสร้ำงให้เกิดควำมมั่นใจมำกท่ีสุด 

 

           เมื่อถำมว่ำสถำนกำรณ์กำรเมืองในขณะนี้จะมีผลต่อกำรเลือกตั้งหรือไม่ ประธำนกกต. กล่ำวว่ำ ตนมองในมิติว่ำ
ต้องจัดกำรเลือกตั้งให้เรียบร้อย ป้องกันกำรทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นอีก รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด -
19  ซึ่งกกต.จะมุ่งเน้นในเรื่องเหล่ำนี้ให้ดีที่สุด               
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นำยอิทธิพร กล่ำวอีกว่ำ พรรคพลังประชำรัฐได้มีกำรรำยงำนผลกำรประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 
และวันที่  10 ก.ค.มำยังกกต.แล้ว ซึ่งตำมกฎหมำยต้องรำยงำนผลกำรเลือกตั้งหัวหน้ำพรรค และกรรมกำรบริหำรพรรค
มำยังนำยทะเบียนภำยใน 15 วัน ขณะนี้ฝ่ำยกิจกำรพรรคกำรเมืองก ำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่ และทรำบอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำรว่ำ มีเอกสำรบำงรำยกำรที่ส ำนักงำนกกต.ขอเพ่ิมเติม เมื่อได้รับและตรวจสอบแล้วก็จะส่งให้เลขำธิกำรกกต.ใน
ฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองพิจำรณำหำกครบถ้วนถูกต้องนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองก็จะให้ควำมเห็นชอบ 

ส่วนที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรีในฐำนะหัวหน้ำพรรค มีกำรเลือกรองหัวหน้ำพรรค แทนที่
จะเป็นกำรเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตำมที่กฎหมำยพรรคกำรเมืองก ำหนด สำมำรถท ำได้หรือไม่  นำยอิทธิพร กล่ำวว่ำ คิด
ว่ำน่ำจะขึ้นอยู่กับข้อบังคับพรรคกำรเมืองแต่ละพรรค และจำกข้อเท็จจริงที่ได้รับทรำบอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ข้อบังคับ
พรรคพลังประชำรัฐก็ได้มีกำรพูดถึงกำรเลือกรองหัวหน้ำพรรคด้วย แต่ควำมชัดเจนขอให้ทำงส ำนักงำนกกต.ตรวจสอบ
ก่อน แต่ทั้งนี้ก็ต้องยึดข้อบังคับพรรคเป็นหลัก หลำยประเด็นที่กฎหมำยเปิดช่องให้ระบุรำยละเอียดในข้อบังคับพรรค ซึ่ง
เรำจะดูและพิจำรณำไปตำมนั้น 

 

อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/174058 
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3 ส.ค. 2563 12:28 น. 

กกต. วอนเป็นหูเป็นตาเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมทุรปราการ เขต 5 พบทุจริตขอให้แจ้ง 
 
 
 
 
 
 “อิทธิพร” ประธาน กกต. ขอประชาชนช่วยจับตาเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 หากพบทุจริตแจ้งได้ทันที ชี้ 
“บิ๊กป้อม” เลือกรองหัวหน้าขึ้นอยู่กับข้อบังคับพรรค 

วันที่ 3 ส.ค. 2563 นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภำษณ์ถึงกำรจัดกำร
เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปรำกำร เขต 5 ว่ำ เตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว เบื้องต้นเขตเลือกตั้งที่ 5 มีผู้สมัคร 5 คน กำร
เลือกตั้งครั้งนี้จะยังคงยึดมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด -19 โดยหำกผู้ใดมีข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริตก็
สำมำรถส่งให้ กกต. ได้ ทั้งในส่วนกลำงและท่ี จ.สมุทรปรำกำร 
 นอกจำกนี้ ยังมีผู้ตรวจกำรเลือกตั้งที่ยังช่วยเป็นหูเป็นตำ เนื่องจำกกำรเลือกตั้งครั้งนี้มำเหตุที่กำรเลือกตั้งครั้งที่
แล้วไม่สุจริต ส่วนที่มูลนิธิองค์กรกลำงเพ่ือประชำธิปไตย หรือ PNET (พีเน็ต) เข้ำมำจับตำดูกำรเลือกตั้งเห็นว่ำเป็นสิ่งที่ดี 
เรำไม่มองว่ำเป็นกำรจับผิด กกต. ถือว่ำเป็นกำรท ำงำนร่วมกันของภำครัฐและเอกชน เรำจะพยำยำมจัดกำรเลือกตั้งให้ดี
ที่สุด กำรเลือกตั้งครั้งก่อนเรำเห็นว่ำไม่สุจริต กำรจัดกำรเลือกตั้งใหม่นี้จึงมีควำมส ำคัญที่ กกต. จะต้องสร้ำงให้เกิดควำม
มั่นใจมำกที่สุด 
 นำยอิทธิพร ยังกล่ำวด้วยว่ำ พรรคพลังประชำรัฐ มีกำรรำยงำนผลกำรประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 
และวันที่ 10 ก.ค. มำยัง กกต. แล้ว ตำมกฎหมำยต้องรำยงำนผลกำรเลือกตั้งหัวหน้ำพรรคและกรรมกำรบริหำรพรรค
มำยังนำยทะเบียนภำยใน 15 วัน ขณะนี้ฝ่ำยกิจกำรพรรคกำรเมืองก ำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่ และทรำบอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำรว่ำมีเอกสำรบำงรำยกำรที่ส ำนักงำน กกต. ขอเพ่ิมเติม เมื่อได้รับและตรวจสอบแล้วก็จะส่งให้เลขำธิกำร กกต. 
ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองพิจำรณำหำกครบถ้วนถูกต้อง นำยทะเบียนพรรคกำรเมืองก็จะให้ควำมเห็นชอบ 
เมื่อถำมว่ำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ได้เลือกรองหัวหน้ำพรรค แทนที่จะเป็นกำรเลือก
โดยที่ประชุมใหญ่ตำมที่กฎหมำยพรรคกำรเมืองก ำหนดสำมำรถท ำได้หรือไม่ นำยอิทธิพร ระบุว่ำ น่ำจะขึ้นอยู่กับ
ข้อบังคับพรรคกำรเมืองแต่ละพรรค แต่ควำมชัดเจนขอให้ทำงส ำนักงำน กกต. ตรวจสอบก่อน แต่ทั้งนี้ก็ต้องยึดข้อบังคับ
พรรคเป็นหลัก. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1902460 
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จันทร์ที่ 3 สิงหำคม 2563 เวลำ 10.41 น. 

กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งเขต5สุมทรปราการ 
กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งส.ส.เขต 5 สุมทรปราการ “ประธาน กกต.”เผยยังไม่มีเรื่องทุจริต 
 

 
เมื่อวันที่ 3 ส.ค. นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภำษณ์ถึงกำร

เตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้งส.ส.เขต 5 สุมทรปรำกำรว่ำ ได้เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วทั้งเรื่องอุปกรณ์ บุคลำกร 
งบประมำณ รวมทั้งหน่วยเลือกตั้ง เบื้องต้นเขตเลือกตั้งที่ 5มีผู้สมัคร 5 คน ซึ่งกำรเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะยังคงยึดมำตรกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 โดยใช้รูปแบบเช่นเดียวกับกำรเลือกตั้งซ่อมที่จ.ล ำปำง  เบื้องต้นในเขตเลือกตั้ง
นี้สถำนกำรณ์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยยังไม่พบว่ำมีเหตุทุจริต แต่กกต.ก็ติดตำมกำรเลือกตั้งอย่ำงเข้มข้น หำกผู้ใดมี
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริตก็สำมำรถส่งให้กกต.ได้ทั้ งในส่วนกลำงและที่จ.สุมทรปรำกำร  นอกจำกนี้ยังมีผู้ตรวจกำร
เลือกตั้งที่ยังช่วยเป็นหูเป็นตำ เนื่องจำกกำรเลือกตั้งครั้งนี้มำเหตุที่กำรเลือกตั้งครั้งที่แล้วไม่สุจริต 

ส่วนกรณีมูลนิธิองค์กรกลำงเพ่ือประชำธิปไตยหรือ พีเน็ตเข้ำมำจับตำดูกำรเลือกตั้งครั้งนี้  ก็เห็นว่ำเป็นสิ่งที่ดี 
ถือเป็นกำรมีส่วนร่วมของภำคองค์กรที่เกี่ยวข้อง ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรเลือกตั้งซึ่งสำมำรถช่วยกกต.
ได้อีกแรงหนึ่ง  เรำไม่มองว่ำเป็นกำรจับผิดกกต. เรำถือว่ำเป็นกำรท ำงำนร่วมกันของภำครัฐและเอกชน ที่ประสงค์ที่จะมี
ส่วนร่วมในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ โดยในวันเลือกตั้งก็จะมีกกต.หลำยคนลงไปตรวจควำมเรียบร้อย ซึ่งเรำจะพยำยำมจัดกำร
เลือกตั้งให้ดีที่สุด เพรำะกำรเลือกตั้งครั้งนี้เป็นผลมำจำกกำรเลือกตั้งครั้งก่อนที่เรำเห็นว่ำไม่สุจริต กำรจัดกำรเลือกตั้ง
ใหม่ครั้งนี้จึงมีควำมส ำคัญท่ีกกต.จะต้องสร้ำงให้เกิดควำมมั่นใจมำกท่ีสุด 
               เมื่อถำมว่ำสถำนกำรณ์กำรเมืองในขณะนี้จะมีผลต่อกำรเลือกตั้งหรือไม่ ประธำนกกต. กล่ำวว่ำ ตนมองใน
มิติว่ำต้องจัดกำรเลือกตั้งให้เรียบร้อย ป้องกันกำรทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นอีก รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดกำรแพร่ระบำดของเชื้อ
โควิด 19  ซึ่งกกต.จะมุ่งเน้นในเรื่องเหล่ำนี้ให้ดีที่สุด. 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/787932 
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3 ส.ค. 2563 11:01    

ก ก ต . พ ร้ อ ม จั ด ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ซ่ อ ม ส . ส . เ ข ต  5  ส มุ ท ร ป ร า ก า ร  “ อิ ท ธิ พ ร ”  
เผยยังไม่มีเรื่องทุจริต 
 

 
 
กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ “ ประธานกกต.” ระบุยังไม่มีเรื่องทุจริต เผย 

รอพปชร.แจงปม”บิ๊กป้อม”ตั้งรองหน. แต่แง้มยึดตามข้อบังคับพรรค 
วันนี้ ( 3 ส.ค.) นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกกต. ให้สัมภำษณ์ถึงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำร

เลือกตั้งส.ส.เขต 5 สมุทรปรำกำรว่ำ ได้เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วทั้งเรื่องอุปกรณ์ บุคลำกร งบประมำณ รวมทั้งหน่วย
เลือกตั้ง เบื้องต้นเขตเลือกตั้งที่ 5มีผู้สมัคร 5 คน ซึ่งกำรเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะยังคงยึดมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
เชื้อโควิด-19 โดยใช้รูปแบบเช่นเดียวกับกำรเลือกตั้งซ่อมที่จ.ล ำปำง เบื้องต้นในเขตเลือกตั้งนี้สถำนกำรณ์เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยยังไม่พบว่ำมีเหตุทุจริต แต่กกต.ก็ติดตำมกำรเลือกตั้งอย่ำงเข้มข้น หำกผู้ใดมีข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริตก็
สำมำรถส่งให้กกต.ได้ทั้งในส่วนกลำงและที่จ.สมุทรปรำกำร นอกจำกนี้ยังมีผู้ตรวจกำรเลือกตั้งที่ยังช่วยเป็นหูเป็นตำ 
เนื่องจำกกำรเลือกตั้งครั้งนี้มำเหตุที่กำรเลือกตั้งครั้งที่แล้วไม่สุจริต 

ส่วนที่มูลนิธิองค์กรกลำงเพ่ือประชำธิปไตยหรือ พีเน็ตเข้ำมำจับตำดูกำรเลือกตั้งครั้งนี้ ก็เห็นว่ำเป็นสิ่ งที่ดี ถือ
เป็นกำรมีส่วนร่วมของภำคองค์กรที่เกี่ยวข้อง ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรเลือกตั้งซึ่งสำมำรถช่วยกกต.ได้
อีกแรงหนึ่ง เรำไม่มองว่ำเป็นกำรจับผิดกกต. เรำถือว่ำเป็นกำรท ำงำนร่วมกันของภำครัฐและเอกชน ที่ประสงค์ที่จะมี
ส่วนร่วมในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ โดยในวันเลือกตั้งก็จะมีกกต.หลำยคนลงไปตรวจควำมเรียบร้อย ซึ่งเรำจะพยำยำมจัดกำร
เลือกตั้งให้ดีที่สุด เพรำะกำรเลือกตั้งครั้งนี้เป็นผลมำจำกกำรเลือกตั้งครั้งก่อนที่เรำเห็นว่ำไม่สุจริต กำรจัดกำรเลือกตั้ง
ใหม่ครั้งนี้จึงมีควำมส ำคัญท่ีกกต.จะต้องสร้ำงให้เกิดควำมมั่นใจมำกที่สุด 

เมื่อถำมว่ำสถำนกำรณ์กำรเมืองในขณะนี้จะมีผลต่อกำรเลือกตั้งหรือไม่ ประธำนกกต. กล่ำวว่ำ ตนมองในมิติว่ำ
ต้องจัดกำรเลือกตั้งให้เรียบร้อย ป้องกันกำรทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นอีก รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด 
19 ซึ่งกกต.จะมุ่งเน้นในเรื่องเหล่ำนี้ให้ดีที่สุด 

นำยอิทธิพร ยังกล่ำวด้วยว่ำ พรรคพลังประชำรัฐได้มีกำรรำยงำนผลกำรประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 
และวันที่ 10 ก.ค.มำยังกกต.แล้ว ซึ่งตำมกฎหมำยต้องรำยงำนผลกำรเลือกตั้งหัวหน้ำพรรค และกรรมกำรบริหำรพรรค
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มำยังนำยทะเบียนภำยใน 15 วัน ขณะนี้ฝ่ำยกิจกำรพรรคกำรเมืองก ำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่ และทรำบอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำรว่ำ มีเอกสำรบำงรำยกำรที่ส ำนักงำนกกต.ขอเพ่ิมเติม เมื่อได้รับและตรวจสอบแล้วก็จะส่งให้เลขำธิกำรกกต.ใน
ฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองพิจำรณำหำกครบถ้วนถูกต้องนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองก็จะให้ควำมเห็นชอบ 

ส่วนที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรีในฐำนะหัวหน้ำพรรคมีกำรเลือกรองหัวหน้ำพรรค แทนที่
จะเป็นกำรเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตำมที่กฎหมำยพรรคกำรเมืองก ำหนด สำมำรถท ำได้หรือไม่ นำยอิทธิพร กล่ำวว่ำ คิด
ว่ำน่ำจะขึ้นอยู่กับข้อบังคับพรรคกำรเมืองแต่ละพรรค และจำกข้อเท็จจริงที่ได้รับทรำบอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ข้อบังคับ
พรรคพลังประชำรัฐก็ได้มีกำรพูดถึงกำรเลือกรองหัวหน้ำพรรคด้วย แต่ควำมชัดเจนขอให้ทำงส ำนักงำนกกต.ตรวจสอบ
ก่อน แต่ทั้งนี้ก็ต้องยึดข้อบังคับพรรคเป็นหลัก หลำยประเด็นที่กฎหมำยเปิดช่องให้ระบุรำยละเอียดในข้อบังคับพรรค ซึ่ง
เรำจะดูและพิจำรณำไปตำมนั้น 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000079049 
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วันท่ี 3 สิงหำคม 2563 - 11:11 น. 

กกต.พร้อมลุยจัดเลือกตั้งซ่อม ไม่มองพีเน็ตหวังจับผิด แต่เป็นการท างานร่วมกัน 
 

 
 

ปธ.กกต. พร้อมจัดการเลือกตั้งส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ ระบุ ยังไม่พบเรื่องทุจริต ไม่ขัดหากพีเน็ตเข้ามา
ช่วยจับตาการเลือกตั้ง 

เมื่อเวลำ 09.30 น. วันที่ 3 สิงหำคม ที่โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ นำยอิทธิพร บุญประคอง 
ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ให้สัมภำษณ์ถึงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้งส.ส.เขต 5 สมุทรปรำกำร
ว่ำ กกต. ได้เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วทั้งเรื่องอุปกรณ์ บุคลำกร งบประมำณ รวมทั้งหน่วยเลือกตั้ง เบื้องต้นเขตเลือกตั้งที่ 
5มีผู้สมัคร 5 คน ซึ่งกำรเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะยังคงยึดมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด -19 โดยใช้รูปแบบ
เช่นเดียวกับกำรเลือกตั้งซ่อมที่จ.ล ำปำง  เบื้องต้นในเขตเลือกตั้งนี้สถำนกำรณ์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยยังไม่พบว่ำมี
เหตุทุจริต แต่กกต.ก็ติดตำมกำรเลือกตั้งอย่ำงเข้มข้น หำกผู้ใดมีข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริตก็สำมำรถส่งให้กกต.ได้ทั้งใน
ส่วนกลำงและท่ีจ.สุมทรปรำกำร  นอกจำกนี้ยังมีผู้ตรวจกำรเลือกตั้งที่ยังช่วยเป็นหูเป็นตำ เนื่องจำกกำรเลือกตั้งครั้งนี้มำจำก
เหตุที่กำรเลือกตั้งครั้งที่แล้วไม่สุจริต 

นำยอิทธิพร กล่ำวต่อว่ำ ส่วนที่มูลนิธิองค์กรกลำงเพ่ือประชำธิปไตย หรือ พีเน็ต เข้ำมำจับตำดูกำรเลือกตั้งครั้ง
นี้ เป็นสิ่งที่ดี ถือเป็นกำรมีส่วนร่วมของภำคองค์กรที่เกี่ยวข้อง ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรเลือกตั้งซึ่ง
สำมำรถช่วยกกต.ได้อีกแรงหนึ่ง  เรำไม่มองว่ำเป็นกำรจับผิด ถือว่ำเป็นกำรท ำงำนร่วมกันของภำครัฐและเอกชน ที่
ประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ โดยในวันเลือกตั้งก็จะมีกกต.หลำยคนลงไปตรวจควำมเรียบร้อย ซึ่งเรำจะ
พยำยำมจัดกำรเลือกตั้งให้ดีที่สุด เพรำะกำรเลือกตั้งครั้งนี้เป็นผลมำจำกกำรเลือกตั้งครั้งก่อนที่เรำเห็นว่ำไม่สุจริต กำ ร
จัดกำรเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้จึงมีควำมส ำคัญท่ีกกต.จะต้องสร้ำงให้เกิดควำมมั่นใจมำกท่ีสุด 

เมื่อถำมว่ำ สถำนกำรณ์กำรเมืองขณะนี้ จะมีผลต่อกำรเลือกตั้งหรือไม่ ประธำนกกต. กล่ำวว่ำ ตนมองในมิติว่ำ
ต้องจัดกำรเลือกตั้งให้เรียบร้อย ป้องกันกำรทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นอีก รวมทั้ งป้องกันไม่ให้เกิดกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด 
19  ซึ่งกกต.จะมุ่งเน้นในเรื่องเหล่ำนี้ให้ดีที่สุด 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2291239 
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วันจันทร์ ท่ี 3 สิงหำคม พ.ศ. 2563, 11.16 น. 

กกต.ไม่ขวางพีเน็ต จับตาเลือกตั้งซ่อมปากน้ า เผยยังไม่พบเหตุทุจริต 

 
กกต.ไม่ขวางพีเน็ต จับตาเลือกตั้งซ่อมปากน้ า เผยยังไม่พบเหตุทุจริต 
3 สิงหำคม 2563 ที่โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน

กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภำษณ์ถึงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้งส.ส.เขต 5 สมุทรปรำกำร ว่ำ ได้
เตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว ทั้งเรื่องอุปกรณ์ บุคลำกร งบประมำณ รวมทั้งหน่วยเลือกตั้ง เบื้องต้นเขตเลือกตั้งที่ 5 มีผู้สมัคร 
5 คน ซึ่งกำรเลือกตั้งครั้งนี้จะยังคงยึดมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 โดยใช้รูปแบบเช่นเดียวกับกำร
เลือกตั้งซ่อมที่ จ.ล ำปำง  

เบื้องต้นในเขตเลือกตั้งนี้สถำนกำรณ์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ยังไม่พบว่ำมีเหตุทุจริต แต่ กกต.ก็ติดตำมกำร
เลือกตั้งอย่ำงเข้มข้น หำกผู้ใดมีข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริตก็สำมำรถส่งให้ กกต.ได้ทั้งในส่วนกลำง และที่ จ.สมุทรปรำกำร 
นอกจำกนี้ ยังมีผู้ตรวจกำรเลือกตั้งที่ยังช่วยเป็นหูเป็นตำ 

ส่วนที่มูลนิธิองค์กรกลำงเพ่ือประชำธิปไตยหรือพีเน็ต เข้ำมำจับตำดูกำรเลือกตั้งครั้งนี้นั้น ประธำนกกต. กล่ำวว่ำ 
เห็นว่ำเป็นสิ่งที่ดี ถือเป็นกำรมีส่วนร่วมของภำคองค์กรที่เก่ียวข้อง และประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรเลือกตั้ง 
ซึ่งสำมำรถช่วย กกต.ได้อีกแรงหนึ่ง เรำไม่มองว่ำเป็นกำรจับผิด กกต. เรำถือว่ำเป็นกำรท ำงำนร่วมกันของภำครัฐและ
เอกชนที่ประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ โดยในวันเลือกตั้งก็จะมี กกต.หลำยคนลงไปตรวจควำมเรียบร้อย 
ซึ่งเรำจะพยำยำมจัดกำรเลือกตั้งให้ดีที่สุด เพรำะกำรเลือกตั้งครั้งนี้เป็นผลมำจำกกำรเลือกตั้งครั้งก่อนที่เรำเห็นว่ำไม่
สุจริต กำรจัดกำรเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้จึงมีควำมส ำคัญท่ี กกต.จะต้องสร้ำงให้เกิดควำมมั่นใจมำกที่สุด 

เมื่อถำมว่ำสถำนกำรณ์กำรเมืองในขณะนี้จะมีผลต่อกำรเลือกตั้งหรือไม่ ประธำนกกต. กล่ำวว่ำ ตนมองในมิติว่ำ
ต้องจัดกำรเลือกตั้งให้เรียบร้อย ป้องกันกำรทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นอีก รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิ ด 
19  ซึ่งกกต.จะมุ่งเน้นในเรื่องเหล่ำนี้ให้ดีที่สุด 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/509253 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://thailand.shafaqna.com/TH/AL/1301057 
 
 

https://www.naewna.com/politic/509253
https://thailand.shafaqna.com/TH/AL/1301057
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วันจันทร์ ที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2563, 11.22 น. 

ยึดข้อบังคับพรรค! กกต.แจงปม‘บิ๊กป้อม’เลอืกรองหน.พปชร. แย้มขอเอกสารตรวจเพิ่ม 

 

 

 

 

ยึดข้อบังคับพรรค! กกต.แจงปม‘บิ๊กป้อม’เลือกรองหน.พปชร. แย้มขอเอกสารตรวจเพิ่ม 

 3 สิงหำคม 2563 ที่โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน

กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภำษณ์ถึงส่วนกรณีพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) จัดกำรประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อ

วันที่ 27 มิ.ย. และวันที่  10 ก.ค. ว่ำ ได้มีกำรรำยงำนผลมำยัง กกต.แล้ว ซึ่งตำมกฎหมำยต้องรำยงำนผลกำรเลือกตั้ง

หัวหน้ำพรรคและกรรมกำรบริหำรพรรค มำยังนำยทะเบียนภำยใน 15 วัน ขณะนี้ฝ่ำยกิจกำรพรรคกำรเมืองก ำลัง

ตรวจสอบข้อมูลอยู่ และทรำบอย่ำงไม่เป็นทำงกำรว่ำมีเอกสำรบำงรำยกำรที่ส ำนักงำน กกต.ขอเพ่ิมเติม เมื่อได้รับและ

ตรวจสอบแล้วก็จะส่งให้เลขำธิกำรกกต.ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองพิจำรณำหำกครบถ้วนถูกต้อง นำยทะเบียน

พรรคกำรเมืองก็จะให้ควำมเห็นชอบ 

 ต่อข้อถำมกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำพรรค มีกำรเลือกตั้งรองหัวหน้ำ

พรรค แทนที่จะเป็นกำรเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตำมที่กฎหมำยพรรคกำรเมืองก ำหนด สำมำรถท ำได้หรือไม่  นำยอิทธิพร 

กล่ำวว่ำ คิดว่ำน่ำจะขึ้นอยู่กับข้อบังคับพรรคกำรเมืองแต่ละพรรค และจำกข้อเท็จจริงที่ได้รับทรำบอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 

ข้อบังคับพรรคพลังประชำรัฐก็ได้มีกำรพูดถึงกำรเลือกรองหัวหน้ำพรรคด้วย แต่ควำมชัดเจนขอให้ทำงส ำนักงำน กกต.

ตรวจสอบก่อน แต่ก็ต้องยึดข้อบังคับพรรคเป็นหลัก หลำยประเด็นที่กฎหมำยเปิดช่องให้ระบุรำยละเอียดในข้อบังคับ

พรรค ซึ่งเรำจะพิจำรณำไปตำมนั้น 

 

อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/509256 
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วันท่ี 3 สิงหำคม 2563 - 11:52 น. 

ประธาน กกต.เผย พปชร. ส่งรายงานประชุมใหญ่เข้ามาแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 

 

 

 

 

ประธานกกต.เผย พปชร. ส่งรายงานการประชุมใหญ่เข้ามาแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 

เมื่อเวลำ 09.30 น. วันที่ 3 สิงหำคม ที่โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ นำยอิทธิพร บุญประคอง 
ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) กล่ำวว่ำ ทำงพรรคพลังประชำรัฐได้มีกำรรำยงำนผลกำรประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อ
วันที่ 27 มิถุนำยน และวันที่  10 กรกฎำคม มำยังกกต.แล้ว ซึ่งตำมกฎหมำยต้องรำยงำนผลกำรเลือกตั้งหัวหน้ำพรรค 
และกรรมกำรบริหำรพรรคมำยังนำยทะเบียนภำยใน 15 วัน ขณะนี้ฝ่ำยกิจกำรพรรคกำรเมืองก ำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่ 
และทรำบอย่ำงไม่เป็นทำงกำรว่ำ มีเอกสำรบำงรำยกำรที่ส ำนักงำนกกต.ขอเพ่ิมเติม เมื่อได้รับและตรวจสอบแล้วก็จะส่ง
ให้เลขำธิกำรกกต.ในฐำนะนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองพิจำรณำหำกครบถ้วนถูกต้องนำยทะเบียนพรรคกำรเมืองก็จะให้
ควำมเห็นชอบ 

เมื่อถำมว่ำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรีในฐำนะหัวหน้ำพรรคมีกำรเลือกตั้งรองหัวหน้ำพรรค 
แทนที่จะเป็นกำรเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตำมที่กฎหมำยพรรคกำรเมืองก ำหนด สำมำรถท ำได้หรือไม่  นำยอิทธิพร กล่ำว
ว่ำ คิดว่ำน่ำจะขึ้นอยู่กับข้อบังคับพรรคกำรเมืองแต่ละพรรค และจำกข้อเท็จจริงที่ได้รับทรำบอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
ข้อบังคับพรรคพลังประชำรัฐก็ได้มีกำรพูดถึงกำรเลือกรองหัวหน้ำพรรคด้วย แต่ควำมชัดเจนขอให้ทำงส ำนักงำนกกต.
ตรวจสอบก่อน แต่ทั้งนี้ก็ต้องยึดข้อบังคับพรรคเป็นหลัก หลำยประเด็นที่กฎหมำยเปิดช่องให้ระบุรำยละเอียดใน
ข้อบังคับพรรค ซึ่งเรำจะดูและพิจำรณำไปตำมนั้น 
 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2291241 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2291241
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/15-2.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

 
 
 
 
 

กกต.ปากน้ าพร้อมจัดลต.ซ่อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ออกไปใช้สิทธิ์ 
อำทิตย์ที่ 2 สิงหำคม 2563 เวลำ 14.27 น. 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. นำยปฐมพงศ์  โพธิโต ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจ.สมุทรปรำกำร กล่ำวถึงควำม
พร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้งส.ส.เขต 5 สมุทรปรำกำร แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ว่ำ ขณะนี้กกต.มีควำมพร้อมอย่ำงเต็มที่ในกำร
จัดกำรเลือกตั้ง ส ำหรับกำรเตรียมกำรลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง และ
ก ำหนดสถำนที่เลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ประกำศให้ประชำชนได้รับทรำบแล้วเช่นกัน เช่นเดียวกับบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งได้ปิดประกำศ ณ ที่เลือกตั้ง และจัดส่งหนังสือแจ้งไปยังแต่ละครัวเรือนแล้ว  
 นำยปฐมพงศ์ กล่ำวอีกว่ำ ส่วนภำพรวมกำรหำเสียงของผู้สมัคร ขณะนี้ยังไม่มีกำรรำยงำนกำรกระท ำผิด
กฎหมำยเลือกตั้ง โดยผู้สมัครทุกหมำยเลข มีกำรติดตั้งป้ำยหำเสียงตำมริมถนนหรือเส้นทำงตำมที่ประกำศไว้ และใน
พ้ืนที่ 3 อ ำเภอ ประกอบด้วย บำงบ่อ บำงเสำธง และบำงพลี พบว่ำมีป้ำยของผู้สมัครเยอะพอสมควร ส่วนเรื่องกำรใช้รถ
ประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่ก็มีมำกเช่นกัน โดยกำรหำเสียงยังอยู่ภำยใต้กรอบกฎหมำย ยังไม่มีกำรร้องเรียนกำรกระท ำผิด
เข้ำมำแต่อย่ำงใด  
 นำยปฐมพงศ์ กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับช่วงโค้งสุดท้ำยก่อนที่จะมีกำรเลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 9 ส.ค. นั้น เรื่อง
กำรประชำสัมพันธ์ เรำได้มีกำรท ำจัดท ำไปก่อนหน้ำนี้ทั้งสื่อแนะน ำตัวผู้สมัครรวมทั้งข้อมูลกำรออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง
ส่งไปยังทุกครัวเรือน รวมทั้งประสำนไปยังประชำสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปรำกำร จัดท ำสื่ อช่วยประชำสัมพันธ์ด้วยอีก
ช่องทำงหนึ่ง 
 ทั้งนี้โค้งสุดท้ำยก่อนกำรเลือกตั้ง ช่วงวันที่ 5-8 ส.ค. เรำได้จัดรถประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่ 13 คัน 13 ต ำบล 
ก ำหนดให้วิ่ง 1 ต ำบลต่อ 1 คัน เพ่ือประชำสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชำชนออกมำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อย่ำงไรก็ตำม กำร
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 มีประชำชนออกมำใช้สิทธิ 72 % ในส่วนของส ำนักงำนฯ หวังว่ำกำรเลือกตั้งครั้งนี้จะ
เท่ำเดิม แต่กำรหำเสียงของผู้สมัครที่มีควำมเข้มข้นเชื่อว่ำจะเป็นอีกแรงดึงดูดหนึ่งที่ท ำให้ประชำชนออกมำใช้สิทธิ
เลือกตั้ง น่ำจะอยู่ที่ประมำณ 80 %.  
อ้ำงอิง  : https://www.dailynews.co.th/article/787843 

https://www.dailynews.co.th/article/787843
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กกต. พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 เผยโค้งสุดท้ายเร่งประชาสัมพันธ์ กระตุ้น 
ปชช.ใช้สิทธิ 
วันที่ 2 สิงหำคม 2563 - 14:16 น. 
 
 
 
 
 
กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 ยังไม่พบเหตุทุจริต -ท าผิดกฎหมาย เผย โค้งสุดท้าย เร่ง
ประชาสัมพันธ์ จัดรถเคลื่อนที่ 13 คัน 13 ต าบล รณรงค์กระตุ้น ปชช.ออกไปใช้สิทธิ 
 เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม นำยปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร กล่ำวถึ ง
ควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 สมุทรปรำกำร แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ว่ำ ขณะนี้ กกต.มีควำมพร้อมอย่ำงเต็มที่
ในกำรจัดกำรเลือกตั้ง ส ำหรับกำรเตรียมกำรลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
และก ำหนดสถำนที่เลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ประกำศให้ประชำชนได้รับทรำบแล้วเช่นกัน เช่นเดียวกับบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งได้ปิดประกำศ ณ ที่เลือกตั้ง และจัดส่งหนังสือแจ้งไปยังแต่ละครัวเรือนแล้ว 
 นำยปฐมพงศ์กล่ำวต่อว่ำ ส่วนภำพรวมกำรหำเสียงของผู้สมัคร ขณะนี้ยังไม่มีกำรรำยงำนกำรกระท ำผิด
กฎหมำยเลือกตั้ง โดยผู้สมัครทุกหมำยเลขมีกำรติดตั้งป้ำยหำเสียงตำมริมถนนหรือเส้นทำงตำมที่ประกำศไว้ และใน
พ้ืนที่ 3 อ ำเภอ ประกอบด้วย บำงบ่อ บำงเสำธง และบำงพลี พบว่ำมีป้ำยของผู้สมัครเยอะพอสมควร ส่วนเรื่องกำรใช้รถ
ประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่ก็มีมำกเช่นกัน โดยกำรหำเสียงยังอยู่ภำยใต้กรอบกฎหมำย ยังไม่มีกำรร้องเรียนกำรกระท ำผิด
เข้ำมำแต่อย่ำงใด 
 นำยปฐมพงศ์กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับช่วงโค้งสุดท้ำยก่อนที่จะมีกำรเลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 9 สิงหำคมนั้น เรื่อง
กำรประชำสัมพันธ์ เรำได้มีกำรท ำจัดท ำไปก่อนหน้ำนี้ ทั้งสื่อแนะน ำตัวผู้สมัครรวม ข้อมูลกำรออกมำใช้สิทธิ เลือกตั้ง
ส่งไปยังทุกครัวเรือน รวมทั้งประสำนไปยังประชำสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปรำกำร จัดท ำสื่อช่วยประชำสัมพันธ์ด้วยอีก
ช่องทำงหนึ่ง 
 "โค้งสุดท้ำยก่อนกำรเลือกตั้ง ช่วงวันที่ 5-8 สิงหำคม เรำได้จัดรถประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่ 13 คัน 13 ต ำบล 
ก ำหนดให้วิ่ง 1 ต ำบลต่อ 1 คัน เพ่ือประชำสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชำชนออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่ำงไรก็ตำม กำร
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562 มีประชำชนออกมำใช้สิทธิ 72% ในส่วนของส ำนักงำนฯหวังว่ำกำรเลือกตั้งครั้งนี้จะ
เท่ำเดิม แต่กำรหำเสียงของผู้สมัครที่มีควำมเข้มข้น เชื่อว่ำจะเป็นอีกแรงดึงดูดหนึ่งที่ท ำให้ประชำชนออกมำใช้สิทธิ
เลือกตั้ง น่ำจะอยู่ที่ประมำณ 80%" นำยปฐมพงศ์กล่ำว 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2290258 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2290258
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กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5  
รณรงค์กระตุ้นคนออกมาใช้สิทธิ์ 
By JNC Team - T -2 August 2020 
 
 
 
 นำยปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร กล่ำวถึงควำมพร้อมกำร
จัดกำรเลือกตั้งส.ส.เขต 5 สมุทรปรำกำร แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ว่ำ ขณะนี้กกต.มีควำมพร้อมอย่ำงเต็มที่ในกำรจัดกำร
เลือกตั้ง ส ำหรับกำรเตรียมกำรลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง และก ำหนด
สถำนที่เลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ประกำศให้ประชำชนได้รับทรำบแล้วเช่นกัน เช่นเดียวกับบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้
ปิดประกำศ ณท่ีเลือกตั้ง และจัดส่งหนังสือแจ้งไปยังแต่ละครัวเรือนแล้ว 
 นำยปฐมพงศ์ กล่ำวว่ำ ส่วนภำพรวมกำรหำเสียงของผู้สมัคร ขณะนี้ยังไม่มีกำรรำยงำนกำรกระท ำผิด
กฎหมำยเลือกตั้งโดยผู้สมัครทุกหมำยเลข มีกำรติดตั้งป้ำยหำเสียงตำมริมถนนหรือเส้นทำงตำมที่ประกำศไว้ และใน
พ้ืนที่ 3 อ ำเภอประกอบด้วย บำงบ่อ บำงเสำธง และบำงพลี พบว่ำมีป้ำยของผู้สมัครเยอะพอสมควร ส่วนเรื่องกำรใช้รถ
ประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่ก็มีมำกเช่นกัน กำรหำเสียงยังอยู่ภำยใต้กรอบกฎหมำย ยังไม่มีกำรร้องเรียนกำรกระท ำผิดเข้ำมำ
แต่อย่ำงใด 
 ส ำหรับช่วงโค้งสุดท้ำยก่อนที่จะมีกำรเลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 9 สิงหำคมนั้น นำยปฐมพงศ์ กล่ำวว่ำ เรำได้
มีกำรจัดประชำสัมพันธ์ไปก่อนหน้ำนี้ทั้งสื่อแนะน ำตัวผู้สมัคร รวมทั้งข้อมูลกำรออกมำใช้สิทธิเลือกตั้งส่งไปยังทุก
ครัวเรือน รวมทั้งประสำนไปยังประชำสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปรำกำร จัดท ำสื่อช่วยประชำสัมพันธ์ด้วยอีกช่องทำงหนึ่ง 
และโค้งสุดท้ำยก่อนกำรเลือกตั้ง ช่วงวันที่ 5-8 สิงหำคม เรำได้จัดรถประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่ 13 คัน 13 ต ำบล 
ก ำหนดให้วิ่ง 1 ต ำบลต่อ 1 คัน เพ่ือประชำสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชำชนออกมำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
 อย่ำงไรก็ตำม กำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562 มีประชำชนออกมำใช้สิทธิ 72% ในส่วนของ
ส ำนักงำนฯหวังว่ำกำรเลือกตั้งครั้งนี้จะเท่ำเดิม แต่กำรหำเสียงของผู้สมัครที่มีควำมเข้มข้น เชื่อว่ำจะเป็นอีกแรงดึงดูด
หนึ่งที่ท ำให้ประชำชนออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง น่ำจะอยู่ที่ประมำณ 80% 
อ้ำงอิง  :   
https://thejournalistclub.com/%e0 % b8 % 8 1 % e0 % b8 % 8 1 % e0 % b8 % 9 5 -
%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8
%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0
%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b9%88/ 
 

https://thejournalistclub.com/%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b9%88/
https://thejournalistclub.com/%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b9%88/
https://thejournalistclub.com/%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b9%88/
https://thejournalistclub.com/%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b9%88/
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กกต. พร้อมจัดเลือกซ่อมปากน้ า คาดคนใช้สิทธิ์ 80 % 
Aug 2, 2020( Last update Aug 2, 2020 16:13 ) 
 
 
 
 
 
 
 ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร ยืนยันควำมพร้อมกำรจัดเลือกตั้งซ่อม พร้อมระบุ 
ไม่ได้รับรำยงำนกำรทุจริต 
 ปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร กล่ำวถึงควำมพร้อมกำรจัดกำร
เลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 สมุทรปรำกำร แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ว่ำ ขณะนี้ กกต.มีควำมพร้อมอย่ำงเต็มที่ในกำรจัดกำรเลือกตั้ง 
ส ำหรับกำรเตรียมกำรลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง และก ำหนดส ถำนที่
เลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ประกำศให้ประชำชนได้รับทรำบแล้วเช่นกัน เช่นเดียวกับบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ปิด
ประกำศ ณ ที่เลือกตั้ง และจัดส่งหนังสือแจ้งไปยังแต่ละครัวเรือนแล้ว 
 ส่วนภำพรวมกำรหำเสียงของผู้สมัคร ขณะนี้ยังไม่มีกำรรำยงำนกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง โดย
ผู้สมัครทุกหมำยเลข มีกำรติดตั้งป้ำยหำเสียงตำมริมถนนหรือเส้นทำงตำมที่ประกำศไว้ และในพ้ืนที่ 3 อ ำเภอ 
ประกอบด้วย บำงบ่อ บำงเสำธง และบำงพลี พบว่ำมีป้ำยของผู้สมัครเยอะพอสมควร ส่วนเรื่องกำรใช้รถประชำสัมพันธ์
เคลื่อนที่ก็มีมำกเช่นกัน กำรหำเสียงยังอยู่ภำยใต้กรอบกฎหมำย ยังไม่มีกำรร้องเรียนกำรกระท ำผิดเข้ำมำแต่อย่ำงใด 
 ส ำหรับช่วงโค้งสุดท้ำยก่อนที่จะมีกำรเลือกตั้งในวันที่ 9 ส.ค.นั้น ปฐมพงศ์ กล่ำวว่ำ ได้มีกำรจัด
ประชำสัมพันธ์ไปก่อนหน้ำนี้ทั้งสื่อแนะน ำตัวผู้สมัคร รวมทั้งข้อมูลกำรออกมำใช้สิทธิเลือกตั้งส่งไปยังทุ กครัวเรือน 
รวมทั้งประสำนไปยังประชำสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปรำกำร จัดท ำสื่อช่วยประชำสัมพันธ์ด้วยอีกช่องทำงหนึ่ง และโค้ง
สุดท้ำยก่อนกำรเลือกตั้ง ช่วงวันที่ 5-8 ส.ค. เรำได้จัดรถประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่ 13 คัน 13 ต ำบล ก ำหนดให้วิ่ง 1 ต ำบล
ต่อ 1 คัน เพื่อประชำสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชำชนออกมำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
 อย่ำงไรก็ตำม กำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 มีประชำชนออกมำใช้สิทธิ 72 % ในส่วนของ
ส ำนักงำนฯหวังว่ำกำรเลือกตั้งครั้งนี้จะเท่ำเดิม แต่กำรหำเสียงของผู้สมัครที่มีควำมเข้มข้น เชื่อว่ำจะเป็นอีกแรงดึงดูด
หนึ่งที่ท ำให้ประชำชนออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง น่ำจะอยู่ที่ประมำณ 80 % 
อ้ำงอิง  :  http://www.voicetv.co.th/read/R6yxi_aD2 
 

http://www.voicetv.co.th/read/R6yxi_aD2
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กกต.เผยเลือกตั้งซ่อมปากน้ ายังไม่พบเหตุทุจริต -ท าผิดกฎหมาย ชี้โค้งสุดท้าย เร่ง
ประชาสัมพนัธ ์
สยำมรัฐออนไลน์  2 สิงหำคม 2563 15:18 น. 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 2 ส.ค.63 นำยปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร กล่ำวถึง
ควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 สมุทรปรำกำร แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ว่ำ ขณะนี้ กกต.มีควำมพร้อมอย่ำงเต็มที่
ในกำรจัดกำรเลือกตั้ง ส ำหรับกำรเตรียมกำรลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
และก ำหนดสถำนที่เลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ประกำศให้ประชำชนได้รับทรำบแล้วเช่นกัน เช่นเดียวกับบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งได้ปิดประกำศ ณ ที่เลือกตั้ง และจัดส่งหนังสือแจ้งไปยังแต่ละครัวเรือนแล้ว 
 นำยปฐมพงศ์กล่ำวต่อว่ำ ส่วนภำพรวมกำรหำเสียงของผู้สมัคร ขณะนี้ยังไม่มีกำรรำยงำนกำรกระท ำผิด
กฎหมำยเลือกตั้ง โดยผู้สมัครทุกหมำยเลขมีกำรติดตั้งป้ำยหำเสียงตำมริมถนนหรือเส้นทำงตำมที่ประกำศไว้ และใน
พ้ืนที่ 3 อ ำเภอ ประกอบด้วย บำงบ่อ บำงเสำธง และบำงพลี พบว่ำมีป้ำยของผู้สมัครเยอะพอสมควร ส่วนเรื่องกำรใช้รถ
ประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่ก็มีมำกเช่นกัน โดยกำรหำเสียงยังอยู่ภำยใต้กรอบกฎหมำย ยังไม่มีกำรร้องเรียนกำรกระท ำผิด
เข้ำมำแต่อย่ำงใด 
 นำยปฐมพงศ์กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับช่วงโค้งสุดท้ำยก่อนที่จะมีกำรเลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 9 สิงหำคมนั้น เรื่อง
กำรประชำสัมพันธ์ เรำได้มีกำรท ำจัดท ำไปก่อนหน้ำนี้ ทั้งสื่อแนะน ำตัวผู้สมัครรวม ข้อมูลกำรออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง
ส่งไปยังทุกครัวเรือน รวมทั้งประสำนไปยังประชำสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปรำกำร จัดท ำสื่อช่วยประชำสัมพันธ์ด้วยอี ก
ช่องทำงหนึ่ง 
 “โค้งสุดท้ำยก่อนกำรเลือกตั้ง ช่วงวันที่ 5-8 สิงหำคม เรำได้จัดรถประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่ 13 คัน 13 
ต ำบล ก ำหนดให้วิ่ง 1 ต ำบลต่อ 1 คัน เพ่ือประชำสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชำชนออกมำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อย่ำงไรก็ตำม 
กำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562 มีประชำชนออกมำใช้สิทธิ 72% ในส่วนของส ำนักงำนฯหวังว่ำกำรเลือกตั้งครั้งนี้
จะเท่ำเดิม แต่กำรหำเสียงของผู้สมัครที่มีควำมเข้มข้น เชื่อว่ำจะเป็นอีกแรงดึงดูดหนึ่งที่ท ำให้ประชำชนออกมำใช้สิทธิ
เลือกตั้ง น่ำจะอยู่ที่ประมำณ 80%” นำยปฐมพงศ์กล่ำว 
 
อ้ำงอิง  :  https://siamrath.co.th/n/173921 
 

https://siamrath.co.th/n/173921
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กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมปากน้ า ยังไม่พบทุจริต เร่งประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้สิทธิ 
เผยแพร่: 2 ส.ค. 2563 14:42   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์ 
 
ผอ.กกต.ปากน้ า เผยพร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 ยังไม่พบเหตุทุจริต-ท าผิดกฎหมาย เผย โค้ง
สุดท้ายเร่งประชาสัมพันธ์ จัดรถเคลื่อนที่ 13 คัน 13 ต าบล รณรงค์กระตุ้น ปชช.ออกไปใช้สิทธิ  
 วันนี้ (2 ส.ค.) นำยปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร กล่ำวถึงควำม
พร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 สมุทรปรำกำร แทนต ำแหน่งที่ว่ำงว่ำ ขณะนี้ กกต.มีควำมพร้อมอย่ำงเต็มที่ในกำร
จัดกำรเลือกตั้ง ส ำหรับกำรเตรียมกำรลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง และ
ก ำหนดสถำนที่เลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ประกำศให้ประชำชนได้รับทรำบแล้วเช่นกัน เช่นเดียวกับบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งได้ปิดประกำศ ณ ที่เลือกตั้ง และจัดส่งหนังสือแจ้งไปยังแต่ละครัวเรือนแล้ว  
 ส่วนภำพรวมกำรหำเสียงของผู้สมัคร ขณะนี้ยังไม่มีกำรรำยงำนกำรกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง โดย
ผู้สมัครทุกหมำยเลขมีกำรติดตั้งป้ำยหำเสียงตำมริมถนนหรือเส้นทำงตำมที่ประกำศไว้ และในพ้ืนที่ 3 อ ำเภอ 
ประกอบด้วย บำงบ่อ บำงเสำธง และบำงพลี พบว่ำมีป้ำยของผู้สมัครเยอะพอสมควร ส ำหรับกำรใช้รถประชำสัมพันธ์
เคลื่อนที่ก็มีมำกเช่นกัน โดยกำรหำเสียงยังอยู่ภำยใต้กรอบกฎหมำย ยังไม่มีกำรร้องเรียนกำรกระท ำผิดเข้ำมำแต่อย่ำงใด  
 นำยปฐมพงศ์กล่ำวอีกว่ำ ช่วงโค้งสุดท้ำยก่อนที่จะมีกำรเลือกตั้งในวันอำทิตย์ที่ 9 สิงหำคมนั้น เรื่องกำร
ประชำสัมพันธ์เรำได้มีกำรท ำจัดท ำไปก่อนหน้ำนี้ ทั้งสื่อแนะน ำตัวผู้สมัคร รวมทั้งข้อมูลกำรออกมำใช้สิทธิเลือกตั้งส่งไป
ยังทุกครัวเรือน รวมทั้งประสำนไปยังประชำสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปรำกำรจัดท ำสื่อช่วยประชำสัมพันธ์ด้วยอีกช่องทำง
หนึ่ง ทั้งนี้ โค้งสุดท้ำยก่อนกำรเลือกตั้ง ช่วงวันที่ 5-8 สิงหำคม ได้จัดรถประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่ 13 คัน 13 ต ำบล 
ก ำหนดให้วิ่ง 1 ต ำบลต่อ 1 คัน เพ่ือประชำสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชำชนออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง  
 อย่ำงไรก็ตำม กำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2562 มีประชำชนออกมำใช้สิทธิ 72% ในส่วนของ
ส ำนักงำนฯหวังว่ำกำรเลือกตั้งครั้งนี้จะเท่ำเดิม แต่กำรหำเสียงของผู้สมัครที่มีควำมเข้มข้นเชื่อว่ำจะเป็นอีกแรงดึงดูดหนึ่ง
ที่ท ำให้ประชำชนออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง น่ำจะอยู่ที่ประมำณ 80% 
 
อ้ำงอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000078861 
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‘ทว’ีโพสต์ ความไม่เสมอภาครธน.60 น าพาไปสู่รวยกระจุกจนกระจายยิ่งขึ้น? 
วันที่ 2 สิงหำคม 2563 - 19:46 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขำธิกำรพรรคประชำชำติ(ปช.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุ รัฐธรรมนูญ
ปี 2560 ที่มีควำม "ไม่พอดี" และ "ไม่สมดุล" ทั้งในด้ำนโครงสร้ำงอ ำนำจ กลไก และมำตรำกำรในกำรจัดสรรแบ่งปัน 
อ ำนำจ ผลประโยชน์ ทรัพยำกร และควำมยุติธรรม หลำยประกำร ทั้งมีที่มำของ รธน. ที่เกิดจำกผู้ท ำกำรปฏิวัติ
รัฐประหำร กระบวนกำรยกร่ำงจัดท ำขำดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและถูกครอบง ำ แม้จะอ้ำงว่ำมีกำรลงประชำมติ
รัฐธรรมนูญก็ตำม แต่เป็นกำรประชำมติที่ประชำชนรณรงค์ไม่เห็นด้วยถูกจับกุม ขำดเสรีภำพ เกิดควำมขัดแย้งและไ ม่
เป็นไปตำมหลักกำรประชำธิปไตย 
 ในด้ำน "เนื้อหำรัฐธรรมนูญ" หลำยส่วนขัดกับหลักประชำธิปไตยและหลักนิติธรรม มีควำมไม่พอดี และ
ควำมไม่สมดุล เพรำะคณะรัฐประหำรและผู้ร่ำงไม่ไว้ใจประชำชน จึงมีอคติที่มีต่อนักกำรเมืองที่มำจำกกำรเลือกตั้งของ
ประชำชน เป็น รธน. ที่สร้ำงโครงสร้ำงอ ำนำจของศำลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ วุฒิสภำ และโครงสร้ำงอ ำนำจรัฐ มีพลัง
อ ำนำจสูงสุด ผู้ด ำรงต ำแหน่งล้วนมีที่มำจำกระบบกำรแต่งตั้งจำกระบบรำชกำร กองทัพ และฝ่ำยตุลำกำร ที่มีอ ำนำจ
มำกและปรำศจำกกำรตรวจสอบจำกประชำชนผู้เป็นเจ้ำของอ ำนำจอธิปไตย 
 เมื่อพิจำรณำอำยุของผู้ด ำรงต ำแหน่งในศำลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพบว่ำเป็น "วัยชรำ หรือผู้สูงอำยุ" 
ทั้งสิ้น ผู้อยู่ในวัยท ำงำน หนุ่ม สำว เยำวชนคนรุ่นใหม่แทบไม่มีโอกำสเลย แม้ผู้สูงอำยุ หรือวัยชรำจะผ่ำนประสบกำรณ์
ชีวิตมำมำกที่นับว่ำมีประโยชน์ก็ตำม แต่ไม่เสมอไปและมีส่วนด้อยด้ำนศักยภำพทำงร่ำงกำยสุขภำพและจิตใจในหลำย
ประกำร ซึ่งกรณีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญนั้นสำมำรถมีได้ในคนทุกเพศทุกวัยไม่จ ำกัด 
ยิ่งมีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยได้มีส่วนร่วมยิ่งแสดงถึงควำมเป็นประชำธิปไตยเป็นประโยชน์ในกำรตัดสินใจ ไม่ควรละ
เว้นแม้แต่สตรีหรือผู้พิกำรหรือเยำวชนหำกเรื่องที่ตัดสินใจเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่ำนั้น ในกรณีอำยุ ตำมรัฐธรรมนูญปี 60 
หำกพิจำรณำด้ำนอำยุ พบว่ำ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญอยู่ได้ถึงอำยุ 75 ปี กกต. ป.ป.ช. คตง ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน และ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

33 

 

กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ อยู่ได้ถึงอำยุ 70 ปี ส.ว. หลำยคนอำจมีอำยุกว่ำ 70 ปี นี่ยังไม่รวมถึงที่ประชุมใหญ่ศำล
ฎีกำ จ ำนวนกว่ำ 100 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้พิพำกษำอำวุโสในศำลฎีกำท่ีมีอำยุใกล้ 70 ปี 
 ปัจจุบันประเทศไทยเข้ำสู่สังคมผู้สูงข้อมูลพบว่ำมีผู้อำยุ 60 ปีขึ้นไปในสังคมไทยประมำณ 11ล้ำนคนเศษ 
หรือประมำณมำกกว่ำร้อยละ 15 ของประชำกรทั้งหมด ผู้สูงอำยุทุกคนล้วนมีประสบกำรณ์ชีวิต มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
ที่หลำกหลำยท ำไหมจึงไม่มีควำมเสมอภำค หรือเสมอหน้ำกันในเข้ำสู่ต ำแหน่งตำมรัฐธรรมนูญ? ในด้ำนกำรบริหำรและ
กำรปกครองรัฐธรรมนูญ 60 ไม่มีค ำว่ำ "กระจำยอ ำนำจ" แม้แต่ค ำเดียวเนื้อหำได้ให้ควำมส ำคัญ ควำมมั่นคงของรัฐเหนือ
ควำมมั่นคงของปวงชนแม้บำงเรื่องให้สิทธิเสรีภำพแต่จะมีเงื่อนไขว่ำตำมที่ "กฎหมำยบัญญัติ" หรือ "เว้นแต่โดยอำศัย
อ ำนำจ ตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย" หรือ "เป็นอันตรำยต่อควำมมั่นคงของรัฐ" ที่นับรวมกันแล้วมีมำกถึง 65 แห่งหรือ
มำตรำ เป็นต้น 
 นอกจำกนี้ยังมี "บทเฉพำะกำล" ที่เป็นมรดกของ คสช ซึ่งโดยหลักกำร บทเฉพำะกำล เป็นส่วนกฎหมำยที่
บัญญัติให้ใช้เฉพำะในช่วงเวลำหนึ่งหรือกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนวันใช้บังคับกฎหมำยนั้น แต่บทเฉพำะกำลของ
รัฐธรรมนูญปี 60 ได้บัญญัติให้ "สมำชิกวุฒิสภำ"จ ำนวนเป็น 250 คนมำจำกกำรเลือกของคณะ คสช มีก ำหนด 5 ปี (ถึง 
10 พฤษภำคม 2567) ก ำหนดภำรกิจพิเศษ คือ ร่วมเลือกนำยกรัฐมนตรี และมีอ ำนำจในกำรก ำกับกำรปฏิรูปประเทศ 
หรือก ำหนดชะตำกรรมของประเทศ และกรณีกฎหมำยของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเสนอหำกคณะรัฐมนตรีเห็นว่ำ ร่ำง
กฎหมำยใดเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับกำรปฏิรูปประเทศให้เป็นกำรพิจำรณำร่วมกันในที่ประชุมของ "รัฐสภำ" จะมีเสียง
สมำชิกวุฒิสภำ 250 เสียงเข้ำพิจำรณำท ำให้ คสช สืบทอดมรดกได้ทั้งฝ่ำยบริหำรและนิติบัญญัติ 
 ภำยหลังรัฐประหำรมีรัฐบำล คสช ปกครองประเทศปี 57 เป็นต้นมำและต่อเนื่องมำรัฐบำลปัจจุบัน 
ปรำกฏกำรณ์ด้ำนควำมเหลื่อมล้ ำ ควำมยำกจนของคนไทยได้เพ่ิมข้ึนรุนแรงอย่ำงต่อเนื่อง กล่ำวคือ ผู้ยำกจนของไทยสิ้น
ปี 56 (ก่อนจะมีรัฐประหำรในปี 57) มีประมำณ 7.3 ล้ำนคน หลัง คสช ยึดอ ำนำจและปกครองประเทศข้อมูลในปี 61 ผู้
ยำกจนมีรำยได้น้อยจริงรัฐช่วยเหลือพิเศษผ่ำนบัตรสวัสดิกำรมีจ ำนวนมำกถึง 11.4 ล้ำนคน (บัตรฯ) และในปัจจุบันปี 
63 (ต้นปี) เพ่ิมเป็นจ ำนวน 14.6 ล้ำนคน กำรที่ควำมยำกจนได้เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งที่ด ำเนินกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำมรัฐธรรมนูญ 60 
 จึงมีค ำถำมว่ำ "รัฐธรรมนูญปี 60" ที่สืบทอดมรดก คสช ก ำลังจะ "น ำพำประเทศสู่กำรรวยกระจุกจน
กระจำยยิ่งขึ้น" หรืออย่ำงไร ? 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2290879 
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'ความไม่เสมอภาค' ในรัฐธรรมนูญปี 60 อาจน าพาประเทศ "ไปสู่รวยกระจุกจนกระจาย
ยิ่งขึ้น หรืออย่างไร ?" 
 สยำมรัฐออนไลน์  2 สิงหำคม 2563 13:15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทวี สอดส่อง เลขำธิกำรพรรคประชำชำติ โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กชื่อพันต ำรวจเอก ทวี สอดส่อง ระบุว่ำ... 
‘ควำมไม่เสมอภำค’ ในรัฐธรรมนูญปี 60 อำจน ำพำประเทศ “ไปสู่รวยกระจุกจนกระจำยยิ่งขึ้น หรืออย่ำงไร ?” 
  
 รัฐธรรมนูญปี 2560 ที่มีควำม “ไม่พอดี” และ “ไม่สมดุล” ทั้งในด้ำนโครงสร้ำงอ ำนำจ กลไก และ
มำตรำกำรในกำรจัดสรรแบ่งปัน อ ำนำจ ผลประโยชน์ ทรัพยำกร และควำมยุติธรรม หลำยประกำร ทั้งมีที่มำของ รธน. 
ที่เกิดจำกผู้ท ำกำรปฏิวัติรัฐประหำร กระบวนกำรยกร่ำงจัดท ำขำดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและถูกครอบง ำ แม้จะ
อ้ำงว่ำมีกำรลงประชำมติรัฐธรรมนูญก็ตำม แต่เป็นกำรประชำมติที่ประชำชนรณรงค์ไม่เห็นด้วยถูกจับกุม ขำดเสรีภำพ 
เกิดควำมขัดแย้งและไม่เป็นไปตำมหลักกำรประชำธิปไตย 
 ในด้ำน “เนื้อหำรัฐธรรมนูญ” หลำยส่วนขัดกับหลักประชำธิปไตยและหลักนิติธรรม มีควำมไม่พอดี และ
ควำมไม่สมดุล เพรำะคณะรัฐประหำรและผู้ร่ำงไม่ไว้ใจประชำชน จึงมีอคติที่มีต่อนักกำรเมืองที่มำจำกกำรเลือกตั้งของ
ประชำชน เป็น รธน. ที่สร้ำงโครงสร้ำงอ ำนำจของศำลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ วุฒิสภำ และโครงสร้ำงอ ำนำจรัฐ มีพลัง
อ ำนำจสูงสุด ผู้ด ำรงต ำแหน่งล้วนมีที่มำจำกระบบกำรแต่งตั้งจำกระบบรำชกำร กองทัพ และฝ่ำยตุลำกำร ที่มีอ ำนำจ
มำกและปรำศจำกกำรตรวจสอบจำกประชำชนผู้เป็นเจ้ำของอ ำนำจอธิปไตย 
 เมื่อพิจำรณำอำยุของผู้ด ำรงต ำแหน่งในศำลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพบว่ำเป็น “วัยชรำ หรือ
ผู้สูงอำยุ” ทั้งสิ้น ผู้อยู่ในวัยท ำงำน หนุ่ม สำว เยำวชนคนรุ่นใหม่แทบไม่มีโอกำสเลย แม้จ ำมองว่ำผู้สูงอำยุ หรือวัยชรำ
จะผ่ำนประสบกำรณ์ชีวิตมำมำกท่ีนับว่ำมีประโยชน์ก็ตำม แต่ไม่เสมอไปและมีส่วนด้อยด้ำนศักยภำพทำงร่ำงกำยสุขภำพ
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และจิตใจในหลำยประกำร ซึ่งกรณีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญนั้นสำมำรถมีได้ในคนทุก
เพศทุกวัยไม่จ ำกัด ยิ่งมีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยได้มีส่วนร่วมยิ่งแสดงถึงควำมเป็นประชำธิปไตยเป็นประโยชน์ในกำร
ตัดสินใจ ไม่ควรละเว้นแม้แต่สตรีหรือผู้พิกำรหรือเยำวชนหำกเรื่องที่ตัดสินใจเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่ำนั้น ในกรณีอำยุ 
ตำมรัฐธรรมนูญปี 60 หำกพิจำรณำด้ำนอำยุ พบว่ำ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญอยู่ได้ถึงอำยุ 75 ปี กกต. ป.ป.ช. คตง 
ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน และกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ อยู่ได้ถึงอำยุ 70 ปี ส.ว. หลำยคนอำจมีอำยุกว่ำ 70 ปี นี่ยังไม่
รวมถึงที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำ จ ำนวนกว่ำ 100 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้พิพำกษำอำวุโสในศำลฎีกำท่ีมีอำยุใกล้ 70 ป ี
 ปัจจุบันประเทศไทยเข้ำสู่สังคมผู้สูงข้อมูลพบว่ำมีผู้อำยุ 60 ปีขึ้นไปในสังคมไทยประมำณ 11ล้ำนคนเศษ 
หรือประมำณมำกกว่ำร้อยละ 15 ของประชำกรทั้งหมด ผู้สูงอำยุทุกคนล้วนมีประสบกำรณ์ชีวิต มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
ที่หลำกหลำยท ำไหมจึงไม่มีควำมเสมอภำค หรือเสมอหน้ำกันในเข้ำสู่ต ำแหน่งตำมรัฐธรรมนูญ? 
 รัฐธรรมนูญปี 60 มี ‘บทเฉพำะกำล’ ที่เป็นมรดกของ คสช ซึ่งโดยหลักกำร บทเฉพำะกำล เป็นส่วน
กฎหมำยที่บัญญัติให้ใช้เฉพำะในช่วงเวลำหนึ่งหรือกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนวันใช้บังคับกฎหมำยนั้น แต่บท
เฉพำะกำลของรัฐธรรมนูญปี60 ได้บัญญัติให้ ‘สมำชิกวุฒิสภำ’จ ำนวนเป็น 250 คนมำจำกกำรเลือกของคณะ คสช มี
ก ำหนด 5 ปี(ถึง 10 พฤษภำคม 2567) ก ำหนดภำรกิจพิเศษ คือ ร่วมเลือกนำยกรัฐมนตรี และมีอ ำนำจในกำรก ำกับกำร
ปฏิรูปประเทศ หรือก ำหนดชะตำกรรมของประเทศ และกรณีกฏหมำยของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฏรเสนอหำก
คณะรัฐมนตรีเห็นว่ำร่ำงกฏหมำยใดเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับกำรปฏิรูปประเทศให้เป็นกำรพิจำรณำร่วมกันในที่ประชุม
ของ’รัฐสภำ’จะมีเสียงสมำชิกวุฒิสภำ 250 เสียงเข้ำพิจำรณำท ำให้ คสช สืบทอดมรดกได้ทั้งฝ่ำยบริหำรและนิติบัญญัติ 
 ภำยหลังรัฐประหำรมีรัฐบำล คสช ปกครองประเทศปี 57 เป็นต้นมำและต่อเนื่องมำรัฐบำลปัจจุบัน 
ปรำกฏกำรณ์ด้ำนควำมเหลื่อมล้ ำ ควำมยำกจนของคนไทยได้เพ่ิมข้ึนรุนแรงอย่ำงต่อเนื่อง กล่ำวคือ ผู้ยำกจนของไทยสิ้น
ปี 56 (ก่อนจะมีรัฐประหำรในปี57 ) มีประมำณ 7.3 ล้ำนคน หลัง คสช ยึดอ ำนำจและปกครองประเทศข้อมูลในปี 61 ผู้
ยำกจนมีรำยได้น้อยจริงรัฐช่วยเหลือพิเศษผ่ำนบัตรสวัสดิกำรมีจ ำนวนมำกถึง 11.4 ล้ำนคน (บัตรฯ) และในปัจจุบันปี 
63 (ต้นปี)เพ่ิมเป็นจ ำนวน 14.6 ล้ำนคน กำรที่ควำมยำกจนได้เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งที่ด ำเนินกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติและกำรปฏิรูปประเทศตำมรัฐธรรมนูญ 60 
 จึงมีค ำถำมว่ำ ‘รัฐธรรมนูญปี 60 ‘ ที่สืบทอดมรดก คสช ก ำลังจะ “น ำพำประเทศสู่กำรรวยกระจุกจน
กระจำยยิ่งขึ้น หรืออย่ำงไร ?” 
 
อ้ำงอิง  :  https://siamrath.co.th/n/173890 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2290879 
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“วันนอร”์ ดีใจ กมธ.ศึกษา รธน. มีมติแก้ ม.256 ชี้ ถ้า ส.ว. ขวางแก้ไข ปชช. ไม่ยอมแน ่
วันที่ 2 สิงหำคม 2563 - 16:36 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“วันนอร์” ดีใจ กมธ.ศึกษารธน.มีมติแก้ม.256 ชี้ ถ้าส.ว.ขวางแก้ไข ปชช.ไม่ยอมแน่ 
 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. นำยวันมูหะมัดนอร์ มะทำ ส.ส.บัญชีรำยชื่อและหัวหน้ำพรรคประชำชำติ(ปช.) กล่ำวถึง
มติของคณะกรรมำธิกำร(กมธ.)วิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำ หลักเกณฑ์ และแนวทำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 ว่ำ รู้สึกดีใจถึงมติดังกล่ำว อย่ำงน้อยเป็นมติเบื้องต้น 2 ประเด็นคือ แก้มำตรำ 256 จะ
เป็นกุญแจส ำคัญและ ก ำหนดวิธีกำรให้มีคณะกรรมกำร ส.ส.ร. เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกับปี
40 ถือเป็นเรื่องที่ดี ส่วนรำยละเอียดคงให้ผู้แทนที่มำจำกประชำชนได้แก้ไข ให้รัฐธรรมนูญดีขึ้น ไม่เลวร้ำยเหมือน
รัฐธรรมนูญปี 60 ขณะที่เรื่องบทเฉพำะกำลค่อยไปว่ำกันทีหลัง แต่รู้สึกกังวลใจเพรำะมี ส.ว.บำงท่ำนยังติดใจรัฐธรรมนูญ 
60 ว่ำจะไม่แก้ หำกแก้ต้องมีเง่ือนไข 
 ผมคิดว่ำกำรแก้รัฐธรรมนูญเรำไม่ควรจะเอำใครเป็นตัวตั้ง องค์กรใดเป็นตัวตั้ง ต้องเอำเรื่องประชำธิปไตย
เรื่องประโยชน์ของประชำชน กำรพัฒนำประเทศเป็นหลัก ไม่ต้องไปโต้เถียงว่ำใครได้ใครเสีย แต่ต้องยึดประชำชนและ
ประชำธิปไตยเป็นหลัก เพรำะรัฐธรรมนูญปี 60 ผิดเพ๊ียน ท ำมำเพ่ือต่ออ ำนำจ หำกรัฐบำลหรือ ส.ว.ขัดขวำงกำรแก้
รัฐธรรมนูญตอนนี้ ประชำชนหรือม็อบที่มำชุมนุมคงไม่ยอม เพรำะทุกคนในประเทศนี้รู้เท่ำทันรู้วัตถุประสงค์ของคณะ
รัฐประหำรที่รักษำอ ำนำจ แล้วผลที่ใช้รัฐธรรมนูญ 60 ก็เห็นอยู่ว่ำไม่สำมำรถที่จะก้ำวไปข้ำงหน้ำหรือปฏิรูปอย่ำงที่กล่ำว
อ้ำงได้ ไม่ได้แก้ไขปัญหำควำมปรองดองรวมทั้งแก้ปัญหำเศรษฐกิจประเทศได้ 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2290505 
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“วันนอร์”กังวล ส.ว.ตั้งเงื่อนไขก่อนแก้ รธน. เชื่อใครขวาง ปชช.ไม่ยอมแน่ แนะยึดปย.
ประเทศเป็นตัวตั้ง 
สยำมรัฐออนไลน์  2 สิงหำคม 2563 16:59 น 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. นำยวันมูหะมัดนอร์ มะทำ ส.ส.บัญชีรำยชื่อและหัวหน้ำพรรคประชำชำติ(ปช.) กล่ำวถึง
มติของคณะกรรมำธิกำร(กมธ.)วิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำ หลักเกณฑ์ และแนวทำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 ว่ำ รู้สึกดีใจถึงมติดังกล่ำว อย่ำงน้อยเป็นมติเบื้องต้น 2 ประเด็นคือ แก้มำตรำ 256 จะ
เป็นกุญแจส ำคัญและ ก ำหนดวิธีกำรให้มีคณะกรรมกำร ส.ส.ร. เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกับปี
40 ถือเป็นเรื่องที่ดี ส่วนรำยละเอียดคงให้ผู้แทนที่มำจำกประชำชนได้แก้ไข ให้รัฐธรรมนูญดีขึ้น ไม่เลวร้ำยเหมือน
รัฐธรรมนูญปี 60 ขณะที่เรื่องบทเฉพำะกำลค่อยไปว่ำกันทีหลัง แต่รู้สึกกังวลใจเพรำะมี ส.ว.บำงท่ำนยังติดใจรัฐธรรมนูญ 
60 ว่ำจะไม่แก้ หำกแก้ต้องมีเง่ือนไข 
 “ผมคิดว่ำกำรแก้รัฐธรรมนูญเรำไม่ควรจะเอำใครเป็นตัวตั้ง องค์กรใดเป็นตัวตั้ง ต้องเอำเรื่องประชำธิปไตย
เรื่องประโยชน์ของประชำชน กำรพัฒนำประเทศเป็นหลัก ไม่ต้องไปโต้เถียงว่ำใครได้ใครเสีย แต่ต้องยึดประชำชนและ
ประชำธิปไตยเป็นหลัก เพรำะรัฐธรรมนูญปี 60 ผิดเพ๊ียน ท ำมำเพ่ือต่ออ ำนำจ หำกรัฐบำลหรือ ส.ว.ขัดขวำงกำรแก้
รัฐธรรมนูญตอนนี้ ประชำชนหรือม็อบที่มำชุมนุมคงไม่ยอม เพรำะทุกคนในประเทศนี้รู้เท่ำทันรู้วัตถุประสงค์ของคณะ
รัฐประหำรที่รักษำอ ำนำจ แล้วผลที่ใช้รัฐธรรมนูญ 60 ก็เห็นอยู่ว่ำไม่สำมำรถที่จะก้ำวไปข้ำงหน้ำหรือปฏิรูปอย่ำงที่กล่ำว
อ้ำงได้ ไม่ได้แก้ไขปัญหำควำมปรองดองรวมทั้งแก้ปัญหำเศรษฐกิจประเทศได้"นำยวันนอร์ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง  :  https://siamrath.co.th/n/173943 
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“เสธ.อู้” ไม่เห็นด้วย ตั้งส.ส.ร.ยกร่าง รธน.  
ชี้ เปลืองงบ-เสียเวลา แนะ แก้รายมาตราไปเลย 
วันที่ 2 สิงหำคม 2563 - 15:46 น. 
 
  เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวำนิช สมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) กล่ำวถึงข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญ 
มำตรำ 256 เพ่ือเปิดทำงให้มีสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ว่ำ ส่วนตัวมองว่ำเรื่องกำรแก้รัฐธรรมนูญ ถ้ ำแก้มำตรำ 256 
เพ่ือให้มีส.ส.ร.กระบวนกำรจะยำวมำก และเสียงบประมำณด้วย เนื่องจำกกำรแก้มำตรำดังกล่ำวต้องมีกำรท ำประชำมติ 
แม้จะผ่ำนกำรพิจำรณำ 3 วำระแล้วก็ต้องท ำประชำมติ เสียงบประมำณ กว่ำ 4 พันล้ำนบำท และถ้ำส.ส.ร.ยกร่ำงข้ึนใหม่
ก็ต้องไปท ำประชำมติอีก เสียงบประมำณอีก 4 พันล้ำนบำท อีกทั้ง ส.ส.ร.จะมำจำกใด หำกร่ำงขึ้นมำแล้วบำงมำตรำ 
ส.ว.ไม่เห็นด้วย บำงมำตรำฝ่ำยค้ำนไม่เห็นด้วย บำงมำตรำฝ่ำยรัฐบำล ไม่เห็นด้วย ก็แก้ไม่ได้ เพรำะถึงใช้ส.ส.ร.แต่ก็ต้อง
มำผ่ำนกระบวนกำรเห็นชอบตำมสัดส่วนที่ก ำหนดไว้ด้วย ดังนั้น กำรมีส.ส.ร.ยกร่ำงอำจท ำไม่ส ำเร็จ 
 พล.อ.เลิศรัตน์ กล่ำวต่อว่ำ ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเพ่ิงใช้มำได้ประมำณ 3 ปี ใช้จริงก็
ประมำณปีกว่ำตอนมีส.ส.-ส.ว. เพรำะฉะนั้น หำกมำรื้อใหม่หมดทั้งฉบับ มองว่ำไม่น่ำจะรีบเร่ง แต่หำกมำตรำใดที่เห็นว่ำ
สมควรแก้ก็ควรว่ำกันเป็นรำยมำตรำ ยกร่ำงเข้ำมำในสภำ อันไหนเอำด้วย อันไหนไม่เอำด้วย ก็จะรู้กัน หำกวันนี้ไปรื้อ
ใหม่มันเร็วไป ส่วนตัวก็อยำกแก้ไขเช่นกันอย่ำงน้อย 2 ประเด็น คือ ที่มำของส.ว.ในอนำคต ซึ่งไม่ใช่ชุดปัจจุบัน เพรำะ
วิธีกำรได้มำซึ่งส.ว.มันสลับ ซับซ้อน ไม่ได้คนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และไม่น่ำได้คนที่มีคุณสมบัติที่เหมำะสม รวมทั้ง
กำรเลือกส.ส.ด้วยระบบจัดสรรปันส่วนผสม ไม่ได้ขัดข้องแต่มีหลำยอย่ำงที่ควรปรับปรุงเพ่ือป้องกันกำรเกิดปัญหำ
เหมือนที่ผ่ำนมำ สิ่งเหล่ำนี้ถ้ำแก้ไข ไม่ต้องไปท ำประชำมติเลย เพรำะรัฐธรรมนูญไม่ได้บังคับไว้ ส่วนอ ำนำจของส.ว.ใน
บทเฉพำะกำล ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรปฏิรูป ยุทธศำสตร์ กำรออกกฎหมำย กำรเลือกนำยกรัฐมนตรี ก็ต้องว่ำกัน เสนอเข้ำ
มำได้ ถ้ำรัฐบำลและส.ว.เห็นด้วยก็สำมำรถแก้ได้ 
 "ยกร่ำงมำเลย กี่มำตรำ มำสู้กันในสภำฯ รู้ผลเร็วด้วย ไม่ต้องรอประชำมติ คิดว่ำแก้รำยมำตรำจะเร็วกว่ำ
และเข้ำประเด็นมำกกว่ำว่ำจะแก้ตรงใด ใช้เวลำสั้นกว่ำและประหยัดด้วย " 
 ส่วนที่มองว่ำส.ว.เป็นอุปสรรคในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ พล.อ.เลิศรัตน์ กล่ำวว่ำ ยืนยันว่ำส.ว.ไม่ได้เป็น
อุปสรรค ถ้ำอะไรที่ถึงเวลำต้องแก้ ส.ว.ก็คงไม่ขัดข้อง เพียงแต่ยังไม่ได้พูดคุยกัน ดังนั้น เสนอเข้ำมำได้ บำงเรื่องส.ว.อำจ
เห็นด้วย แต่ฝ่ำยค้ำนอำจไม่เห็นด้วยก็ได้ เชื่อว่ำสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ ทำงส.ว.คงไม่ขัดข้อง เพรำะเรำมองประโยชน์และ
ภำพรวมเป็นหลัก 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2290431 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2291103 
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"เสธ.อู้” ค้าน ตั้งส.ส.ร.ยกร่าง รธน.ชี้สิ้นเปลือง-เสียเวลา ชงแก้รายมาตรา เชื่อ ส.ว. 
ไม่ขัดแต่ต้องคุยกัน 
สยำมรัฐออนไลน์  2 สิงหำคม 2563 16:44 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวำนิช สมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) กล่ำวถึงข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญ มำตรำ 
256 เพ่ือเปิดทำงให้มีสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ว่ำ ส่วนตัวมองว่ำเรื่องกำรแก้รัฐธรรมนูญ ถ้ำแก้มำตรำ 256 เพ่ือให้มี
ส.ส.ร.กระบวนกำรจะยำวมำก และเสียงบประมำณด้วย เนื่องจำกกำรแก้มำตรำดังกล่ำวต้องมีกำรท ำประชำมติ แม้จะ
ผ่ำนกำรพิจำรณำ 3 วำระแล้วก็ต้องท ำประชำมติ เสียงบประมำณ กว่ำ 4 พันล้ำนบำท และถ้ำส.ส.ร.ยกร่ำงข้ึนใหม่ก็ต้อง
ไปท ำประชำมติอีก เสียงบประมำณอีก 4 พันล้ำนบำท อีกทั้ง ส.ส.ร.จะมำจำกใด หำกร่ำงขึ้นมำแล้วบำงมำตรำ ส.ว.ไม่
เห็นด้วย บำงมำตรำฝ่ำยค้ำนไม่เห็นด้วย บำงมำตรำฝ่ำยรัฐบำล ไม่เห็นด้วย ก็แก้ไม่ได้ เพรำะถึงใช้ส.ส.ร.แต่ก็ต้องมำผ่ำน
กระบวนกำรเห็นชอบตำมสัดส่วนที่ก ำหนดไว้ด้วย ดังนั้น กำรมีส.ส.ร.ยกร่ำงอำจท ำไม่ส ำเร็จ 
 พล.อ.เลิศรัตน์ กล่ำวต่อว่ำ ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเพ่ิงใช้มำได้ประมำณ 3 ปี ใช้จริงก็
ประมำณปีกว่ำตอนมีส.ส.-ส.ว. เพรำะฉะนั้น หำกมำรื้อใหม่หมดทั้งฉบับ มองว่ำไม่น่ำจะรีบเร่ง แต่หำกมำตรำใดที่เห็นว่ำ
สมควรแก้ก็ควรว่ำกันเป็นรำยมำตรำ ยกร่ำงเข้ำมำในสภำ อันไหนเอำด้วย อันไหนไม่เอำด้วย ก็จะรู้กัน หำกวันนี้ไปรื้อ
ใหม่มันเร็วไป ส่วนตัวก็อยำกแก้ไขเช่นกันอย่ำงน้อย 2 ประเด็น คือ ที่มำของส.ว.ในอนำคต ซึ่งไม่ใช่ชุดปัจจุบัน เพรำะ
วิธีกำรได้มำซึ่งส.ว.มันสลับ ซับซ้อน ไม่ได้คนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และไม่น่ำได้คนที่มีคุณสมบัติที่เหมำะสม รวมทั้ง
กำรเลือกส.ส.ด้วยระบบจัดสรรปันส่วนผสม ไม่ได้ขัดข้องแต่มีหลำยอย่ำงที่ควรปรับปรุงเพ่ือป้องกันกำรเกิดปัญหำ
เหมือนที่ผ่ำนมำ สิ่งเหล่ำนี้ถ้ำแก้ไข ไม่ต้องไปท ำประชำมติเลย เพรำะรัฐธรรมนูญไม่ได้บังคับไว้ ส่วนอ ำนำจของส.ว.ใน
บทเฉพำะกำล ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรปฏิรูป ยุทธศำสตร์ กำรออกกฎหมำย กำรเลือกนำยกรัฐมนตรี ก็ต้องว่ำกัน เสนอเข้ำ
มำได้ ถ้ำรัฐบำลและส.ว.เห็นด้วยก็สำมำรถแก้ได้ 
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 “ยกร่ำงมำเลย กี่มำตรำ มำสู้กันในสภำฯ รู้ผลเร็วด้วย ไม่ต้องรอประชำมติ คิดว่ำแก้รำยมำตรำจะเร็วกว่ำ
และเข้ำประเด็นมำกกว่ำว่ำจะแก้ตรงใด ใช้เวลำสั้นกว่ำและประหยัดด้วย"พล.อ.เลิศรัตน์ กล่ำว และว่ำ ส่วนที่มองว่ำส.ว.
เป็นอุปสรรคในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ พล.อ.เลิศรัตน์ กล่ำวว่ำ ยืนยันว่ำส.ว.ไม่ได้เป็นอุปสรรค ถ้ำอะไรที่ถึงเวลำต้องแก้ 
ส.ว.ก็คงไม่ขัดข้อง เพียงแต่ยังไม่ได้พูดคุยกัน ดังนั้น เสนอเข้ำมำได้ บำงเรื่องส.ว.อำจเห็นด้วย แต่ฝ่ำยค้ำนอำจไม่เห็น
ด้วยก็ได้ เชื่อว่ำสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ ทำงส.ว.คงไม่ขัดข้อง เพรำะเรำมองประโยชน์และภำพรวมเป็นหลัก 
 
อ้ำงอิง  :  https://siamrath.co.th/n/173942 
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“ก้าวหน้า”ลุยสมุทรปราการ “ธนาธร” ลั่น ให้รู้ไปว่างบ 16,000 ล้านต่อปี  
เปลี่ยนปากน้ าไม่ได้! 
วันที่ 2 สิงหำคม 2563 - 19:15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"คณะก้าวหน้า" ลุยสมุทรปราการ "ปิยบุตร"ปลุกหยุดการเมืองท้องถิ่นแบบ "บ้านใหญ่" ฟาก "ธนาธร" ลั่น ให้รู้ไป
ว่างบ 16,000 ล้าน เปลี่ยนปากน้ าไม่ได้! 
 เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม ที่ แอท เลค สตูดิโอ (At Lake Studio) อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร คณะก้ำวหน้ำจัด
กิจรรม "อนำคตเมืองสมุทร ในมือคนสมุทรปรำกำร" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เตรียมตัวส ำหรับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมำถึงใน
อนำคต โดยมีทีมผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปรำกำรทุกระดับ และประชำชนที่สนใจเข้ำร่วมเป็นจ ำนวนมำก 
 นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ กล่ำวว่ำ กำรเลือกตั้งท้องถิ่นหลำยคนบอกว่ำโหด ดุ ยิ่ง
กว่ำกำรเลือกตั้งระดับชำติ มีทุจริตคอรัปชั่น มีเรื่องอ ำนำจของบ้ำนใหญ่ นี่คือภำพที่เขำพยำยำมสร้ำง คือวำทกรรมที่ท ำ
ให้คนไม่อยำกยุ่งกำรเมือง ดังนั้น เรำเข้ำมำเพ่ือท ำลำยเรื่องนี้ โดยคณะก้ำวหน้ำจะสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้อย่ำง
สร้ำงสรรค์ กำรท ำครั้งนี้ไม่ได้ท ำเพ่ือให้ใครเป็นนำยก อบจ. ไม่ได้ท ำเพ่ือให้ใครเป็นนำยกเทศมนตรี แต่เรำจะท ำให้เห็น
ว่ำกำรเมืองท้องถิ่นแบบใหม่สำมำมำรถเกิดขึ้นได้ เรำจะท ำให้กำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้สร้ำงสรรค์ แตกต่ำงจำกในอดีต 
เรำจะเชื้อเชิญให้ประชำชนมำดูกันที่นโยบำยว่ำเลือกคนคณะก้ำวหน้ำแล้วเขำจะได้เห็นควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร แข่ง
กันที่นโยบำย แทนที่จะแข่งกันว่ำใครบ้ำนใหญ่กว่ำใคร พอกันทีกับคนที่อยำกลงเลือกตั้งท้องถิ่นคือคนที่เคยหิ้วกระเป๋ำ
ตำมนำยในบ้ำนใหญ่ แล้วพอมีโอกำสก็ได้ลง ดังนั้น เรำจึงเปิดรับตัวแทนอย่ำงกว้ำงมำก ใครสนใจเปลี่ยนแปลงบ้ำนเกิด
ของตัวเองก็สมัครมำทำงออนไลน์ได้เลย 
 "คณะก้ำวหน้ำวำงตัวเองเป็นช่องทำงให้ท่ำนเข้ำมำสมัครเป็นตัวแทน ผ่ำนกำรคัดเลือกและลงในนำมคณะ
ก้ำวหน้ำ เรำจะมีนโยบำยภำพใหญ่ร่วมกัน ส่วนรำยละเอียดอำจต่ำงกันไปแล้วแต่ละพ้ืนที่ และครั้งนี้เป็นปรำกฏกำรณ์
ใหม่คือ คุณธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ และผม รวมถึงแกนน ำคณะก้ำวหน้ำจะไปช่วยเดินหำเสียง ท ำกำรเมืองท้องถิ่นครั้งนี้ให้
ตื่นเต้น สร้ำงสรรค์กว่ำที่เคย เปลี่ยนกำรเมืองท้องถิ่นจำกท่ีดูนำมสกุล ตระกูลกำรเมือง ให้มำดูที่นโยบำย เอำคนรุ่นใหม่
ที่อยำกพัฒนำบ้ำนเกิดตัวเองที่เสนอตัวมำสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง ซึ่งถ้ำเรำท ำส ำเร็จก็จะเป็นกำรเขย่ำกำรเมืองท้องถิ่น
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อีกครั้งหนึ่ง เรำไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่นมำแล้วเกือบ 10 ปี พฤติกรรมกำรเลือกตั้งท้องถิ่นเปลี่ยนไปแล้ว ประชำธิปไตยจะ
เข้มแข็งได้ ต้องมีรำกฐำนที่เข้มแข็ง กำรเปลี่ยนแปลงเริ่มได้ท่ีบ้ำนท่ำนเอง" นำยปิยบุตร กล่ำว 
 ด้ำน นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธำนคณะก้ำวหน้ำ กล่ำวว่ำ ภำรกิจของ คณะก้ำวหน้ำ มี 3 ส่วนส ำคัญ 
คือ 1.ณรงค์ทำงควำมคิดเรื่องวำระที่ก้ำวหน้ำ นโยบำยสำธำรณะที่แหลมคม เช่น รณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ รณรงค์
ปฏิรูปกองทัพ 2. สร้ำงเครือข่ำยเชิงพ้ืนที่ เครือข่ำยเชิงประเด็นที่พร้อมผลักดันให้ประเทศเป็นประชำธิปไตย เรำจ ำเป็น
จะต้องมีประชำชนจ ำนวนมำกเป็นแนวร่วม และ 3.ท ำงำนกำรเมืองท้องถิ่น ซึ่งนี่คือสำเหตุที่ท ำให้เรำมำเจอกันในวันนี้  
โดยที่ จ. สมุทรปรำกำร ถ้ำเอำงบประมำณของท้องถิ่นทุกระดับ 50 กว่ำท้องถิ่นมำรวมกัน ตกปีละ 16,000 ล้ำนบำท 
และถ้ำอยู่ในต ำแหน่ง 4 ปี ก็จะตกเป็นงบประมำณ 64,000 ล้ำนบำท ซึ่งสำมำรถท ำให้สมุทรปรำำกำรดีขึ้นได้ แต่ที่ผ่ำน
มำท ำไมเรำไม่เคยรู้สึกว่ำมีควำมเปลี่ยนแปลง เหตุส ำคัญส่วนหนึ่งนั่นเพรำะเรำไม่สนใจกำรเมืองท้องถิ่น เขำบอกเรำว่ำ
กำรเมืองเป็นเรื่องสกปรก กำรเมืองท้องถิ่นยิ่งสกปรก อย่ำไปยุ่ง เพรำะเรำเชื่ออย่ำงนี้เลยไม่ไปยุ่ง พวกเขำก็อยู่ในอ ำนำจ
ต่อไปเรื่อยๆ เขำพูดอย่ำงนั้นเพ่ือตัวเองจะได้อยู่ในอ ำนำจและใช้งบประมำณเหล่ำนั้นโดยที่เรำไม่เคยสงสัย ไม่เคยตั้ง
ค ำถำม ซึ่งทุกบำททุกสตำงค์มำจำกภำษีของเรำ ถึงเวลำแล้ว อยำกชวนให้ทุกคนกลับมำมองอีกครั้งว่ำกำรเมืองท้องถิ่นมี
ควำมหมำย 
 "นี่เป็นเวลำของกำรเปลี่ยนแปลง นี่เป็นเวลำที่ดีที่สุด เพรำะกำรเมืองท้องถิ่นไม่ได้เลือกมำ 10 ปีแล้ว ใช้
โอกำสนี้ให้เป็นประโยชน์ กำรเมืองใกล้ชิดกับตัวเรำและสังคมของเรำ หันมำใส่ใจกำรเมือง ท ำให้เป็นเรื่องสร้ำงสรรค์ 
อย่ำให้ใครมำหลอกเรำอีกต่อไปว่ำกำรเมืองเป็นเรื่องสกปรก กำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งหน้ำ อ ำนำจอยู่ในมือท่ำนว่ำจะให้
ใครบริหำรเงินงบประมำณนี้แทนท่ำน หยุดกำรเมืองท้องถิ่นแบบเดิมๆ เปลี่ยนมำเป็นกำรเมืองท้องถิ่นที่พูดถึงเรื่อง
นโยบำย เรื่องคุณภำพชีวิตของผู้คน เอำงบประมำณนั้นมำท ำให้จริงๆ จังๆ โดยไม่มีกำรทุจริต ให้มันรู้กันไปว่ำเงิน 
16,000 ต่อปี มันจะท ำให้ จ.สมุทรปรำกำรดีขึ้นไม่ได้ ทั้งนี้ ไม่เคยมีใครท ำกำรเมืองท้องถิ่นให้เป็น เรื่องระดับประเทศมำ
ก่อน นี่คือควำมทะเยอทะยำนทำงกำรเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้น เป็นครั้งแรกที่เรำจะส่งผู้สมัครท้องถิ่นในชื่อเดียวกัน 
แคมเปญรณรงค์แบบเดียวกันทั่วประเทศ" นำยธนำธร กล่ำว 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ภำยหลังกำรบรรยำย มีผู้ร่วมงำนบำงส่วนเข้ำมำสอบถำมถึงรำยละเ อียดและช่องทำง
กำรสมัครเป็นตัวแทนลงเลือกตั้งท้องถิ่นในนำมคณะก้ำวหน้ำกับทีมงำน ขณะที่บนเวทีประชำชนจ ำนวนมำร่วมถ่ำยรูป
กับนำยธนำธร นำยปิยบุตร และ น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่ำวจัดขึ้น 1 
สัปดำห์ก่อนที่จะมีกำรเลือกตั้งซ่อมในเขต 5 สมุทรปรำกำร โดยในกำรพบปะประชำชนชำว จ.สมุทรปรำกำร จึงมีกำร
เชิญชวนให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมครั้งนี้กันให้มำกๆ ด้วย 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2290813 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง  :  https://siamrath.co.th/n/173944 
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"ก้าวหน้า" ปลุกปชช.หยุดการเมืองท้องถิ่นแบบ"บ้านใหญ่" 
อำทิตย์ที่ 2 สิงหำคม 2563 เวลำ 17.16 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"คณะก้าวหน้า"ลุยสมุทรปราการ"ปิยบุตร"ปลุกหยุดการเมืองท้องถิ่นแบบ "บ้านใหญ่"แกนน าก้าวหน้าช่วยเดินหา
เสียงทุกพื้นที่ ด้าน "ธนาธร" ลั่นยกระดับการเมืองท้องถิ่นเทียบเท่าระดับประเทศ 
 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. ที่ แอท เลค สตูดิโอ (At Lake Studio) อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร คณะก้ำวหน้ำจัดกิ
จรรม "อนำคตเมืองสมุทร ในมือคนสมุทรปรำกำร" เพ่ือเตรียมตัวส ำหรับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมำถึงในอนำคต โดยมี
ทีมผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นในจ.สมุทรปรำกำรทุกระดับ และประชำชนที่สนใจเข้ำร่วม 
 โดยนำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ กล่ำวว่ำ กำรเลือกตั้งท้องถิ่นหลำยคนบอกว่ำโหด ดุ 
ยิ่งกว่ำกำรเลือกตั้งระดับชำติ มีทุจริตคอรัปชั่น มีเรื่องอ ำนำจของบ้ำนใหญ่ นี่คือภำพที่เขำพยำยำมสร้ำง คือวำทกรรมที่
ท ำให้คนไม่อยำกยุ่งกำรเมือง ดังนั้น เรำเข้ำมำเพ่ือท ำลำยเรื่องนี้ โดยคณะก้ำวหน้ำจะสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้อย่ำง
สร้ำงสรรค์ กำรท ำครั้งนี้ไม่ได้ท ำเพ่ือให้ใครเป็นนำยก อบจ. ไม่ได้ท ำเพ่ือให้ใครเป็นนำยกเทศมนตรี 
 แต่เรำจะท ำให้เห็นว่ำกำรเมืองท้องถิ่นแบบใหม่สำมำมำรถเกิดขึ้นได้ เรำจะท ำให้กำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้
สร้ำงสรรค์ แตกต่ำงจำกในอดีต เรำจะเชื้อเชิญให้ประชำชนมำดูกันที่นโยบำยว่ำเลือกคนคณะก้ำวหน้ำแล้วเขำจะได้เห็น
ควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร แข่งกันที่นโยบำย แทนที่จะแข่งกันว่ำใครบ้ำนใหญ่กว่ำใคร พอกันทีกับคนที่อยำกลงเลือกตั้ง
ท้องถิ่นคือคนที่เคยหิ้วกระเป๋ำตำมนำยในบ้ำนใหญ่ แล้วพอมีโอกำสก็ได้ลง ดังนั้น เรำจึงเปิดรับตัวแทนอย่ำงกว้ำงมำก 
ใครสนใจเปลี่ยนแปลงบ้ำนเกิดของตัวเองก็สมัครมำทำงออนไลน์ได้เลย 
 "คณะก้ำวหน้ำวำงตัวเองเป็นช่องทำงให้ท่ำนเข้ำมำสมัครเป็นตัวแทน ผ่ำนกำรคัดเลือกและลงในนำมคณะ
ก้ำวหน้ำ เรำจะมีนโยบำยภำพใหญ่ร่วมกัน ส่วนรำยละเอียดอำจต่ำงกันไปแล้วแต่ละพ้ืนที่ และครั้งนี้เป็นปรำกฏกำรณ์
ใหม่คือ คุณธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ และผม รวมถึงแกนน ำคณะก้ำวหน้ำจะไปช่วยเดินหำเสียง ท ำกำรเมืองท้องถิ่นครั้งนี้ให้
ตื่นเต้น สร้ำงสรรค์กว่ำที่เคย เปลี่ยนกำรเมืองท้องถิ่นจำกท่ีดูนำมสกุล ตระกูลกำรเมือง ให้มำดูที่นโยบำย เอำคนรุ่นใหม่
ที่อยำกพัฒนำบ้ำนเกิดตัวเองที่เสนอตัวมำสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง ซึ่งถ้ำเรำท ำส ำเร็จก็จะเป็นกำรเขย่ำกำรเมืองท้องถิ่น
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อีกครั้งหนึ่ง  เรำไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่นมำแล้วเกือบ 10 ปี พฤติกรรมกำรเลือกตั้งท้องถิ่นเปลี่ยนไปแล้ว ประชำธิปไตยจะ
เข้มแข็งได้ ต้องมีรำกฐำนที่เข้มแข็ง กำรเปลี่ยนแปลงเริ่มได้ท่ีบ้ำนท่ำนเอง" นำยปิยบุตร กล่ำว 
 ด้ำน นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธำนคณะก้ำวหน้ำ กล่ำวว่ำ ภำรกิจของ คณะก้ำวหน้ำ มี 3 ส่วน
ส ำคัญ  คือ 1.ณรงค์ทำงควำมคิดเรื่องวำระที่ก้ำวหน้ำ นโยบำยสำธำรณะที่แหลมคม เช่น รณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ 
รณรงค์ปฏิรูปกองทัพ  2. สร้ำงเครือข่ำยเชิงพื้นที่ เครือข่ำยเชิงประเด็นที่พร้อมผลักดันให้ประเทศเป็นประชำธิปไตย เรำ
จ ำเป็นจะต้องมีประชำชนจ ำนวนมำกเป็นแนวร่วม 
 
และ 3.ท ำงำนกำรเมืองท้องถิ่น ซึ่งนี่คือสำเหตุที่ท ำให้เรำมำเจอกันในวันนี้ โดยที่ จ. สมุทรปรำกำร ถ้ำเอำงบประมำณ
ของท้องถิ่นทุกระดับ 50 กว่ำท้องถิ่นมำรวมกัน ตกปีละ 16,000 ล้ำนบำท และถ้ำอยู่ในต ำแหน่ง 4 ปี ก็จะตกเป็น
งบประมำณ 64,000 ล้ำนบำท ซึ่งสำมำรถท ำให้สมุทรปรำำกำรดีขึ้นได้ แต่ที่ผ่ำนมำท ำไมเรำไม่เคยรู้สึกว่ำมีควำม
เปลี่ยนแปลง เหตุส ำคัญส่วนหนึ่งนั่นเพรำะเรำไม่สนใจกำรเมืองท้องถิ่น เขำบอกเรำว่ำกำรเมืองเป็นเรื่องสกปรก 
กำรเมืองท้องถิ่นยิ่งสกปรก อย่ำไปยุ่ง เพรำะเรำเชื่ออย่ำงนี้เลยไม่ไปยุ่ง พวกเขำก็อยู่ในอ ำนำจต่อไปเรื่อยๆ เขำพูดอย่ำง
นั้นเพ่ือตัวเองจะได้อยู่ในอ ำนำจและใช้งบประมำณเหล่ำนั้นโดยที่เรำไม่เคยสงสัย ไม่เคยตั้งค ำถำม ซึ่งทุกบำททุกสตำงค์
มำจำกภำษีของเรำ ถึงเวลำแล้ว อยำกชวนให้ทุกคนกลับมำมองอีกครั้งว่ำกำรเมืองท้องถิ่นมีควำมหมำย 
 "นี่เป็นเวลำของกำรเปลี่ยนแปลง นี่เป็นเวลำที่ดีที่สุด เพรำะกำรเมืองท้องถิ่นไม่ได้เลือกมำ 10 ปีแล้ว ใช้
โอกำสนี้ให้เป็นประโยชน์ กำรเมืองใกล้ชิดกับตัวเรำและสังคมของเรำ หันมำใส่ใจกำรเมือง ท ำให้เป็นเรื่องสร้ำงสรรค์ 
อย่ำให้ใครมำหลอกเรำอีกต่อไปว่ำกำรเมืองเป็นเรื่องสกปรก กำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งหน้ำ อ ำนำจอยู่ในมือท่ำนว่ำจะให้
ใครบริหำรเงินงบประมำณนี้แทนท่ำน หยุดกำรเมืองท้องถิ่นแบบเดิมๆ เปลี่ยนมำเป็นกำรเมืองท้องถิ่นที่พูดถึงเรื่อง
นโยบำย เรื่องคุณภำพชีวิตของผู้คน เอำงบประมำณนั้นมำท ำให้จริงๆ จังๆ  โดยไม่มีกำรทุจริต ให้มันรู้กันไปว่ำเงิน 
16,000 ต่อปี มันจะท ำให้ จ.สมุทรปรำกำรดีขึ้นไม่ได้  ทั้งนี้ ไม่เคยมีใครท ำกำรเมืองท้องถิ่นให้เป็นเรื่องระดับประเทศมำ
ก่อน นี่คือควำมทะเยอทะยำนทำงกำรเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้น เป็นครั้งแรกที่เรำจะส่งผู้สมัครท้อ งถิ่นในชื่อเดียวกัน 
แคมเปญรณรงค์แบบเดียวกันทั่วประเทศ" นำยธนำธร กล่ำว 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/787868 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/629803 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง  :  http://www.voicetv.co.th/read/rdhs7hKTG 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/787868
https://www.posttoday.com/politic/news/629803
http://www.voicetv.co.th/read/rdhs7hKTG
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'ธนาธร-ปิยบุตร'ลุยสมุทรปราการปลุกหยุดการเมืองท้องถิ่นแบบบ้านใหญ่ 
02 สิงหำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 17:50 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 ส.ค.63-ที่แอท เลค สตูดิโอ (At Lake Studio) อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร คณะก้ำวหน้ำจัดกิจรรม 
"อนำคตเมืองสมุทร ในมือคนสมุทรปรำกำร" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เตรียมตัวส ำหรับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมำถึงในอนำคต 
โดยมีทีมผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปรำกำรทุกระดับ และประชำชนที่สนใจเข้ำร่วมเป็นจ ำนวนมำก 
 นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ กล่ำวว่ำ กำรเลือกตั้งท้องถิ่นหลำยคนบอกว่ำโหด ดุ ยิ่ง
กว่ำกำรเลือกตั้งระดับชำติ มีทุจริตคอรัปชั่น มีเรื่องอ ำนำจของบ้ำนใหญ่ นี่คือภำพที่เขำพยำยำมสร้ำง คือวำทกรรมที่ท ำ
ให้คนไม่อยำกยุ่งกำรเมือง ดังนั้น เรำเข้ำมำเพ่ือท ำลำยเรื่องนี้ โดยคณะก้ำวหน้ำจะสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้อย่ำง
สร้ำงสรรค์ กำรท ำครั้งนี้ไม่ได้ท ำเพ่ือให้ใครเป็นนำยก อบจ. ไม่ได้ท ำเพ่ือให้ใครเป็นนำยกเทศมนตรี แต่เรำจะท ำให้เ ห็น
ว่ำกำรเมืองท้องถิ่นแบบใหม่สำมำมำรถเกิดขึ้นได้ เรำจะท ำให้กำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้สร้ำงสรรค์ แตกต่ำงจำกในอดีต 
เรำจะเชื้อเชิญให้ประชำชนมำดูกันที่นโยบำยว่ำเลือกคนคณะก้ำวหน้ำแล้วเขำจะได้เห็นควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร แข่ง
กันที่นโยบำย แทนที่จะแข่งกันว่ำใครบ้ำนใหญ่กว่ำใคร พอกันทีกับคนที่อยำกลงเลือกตั้งท้องถิ่นคือคนที่เคยหิ้วกระเป๋ำ
ตำมนำยในบ้ำนใหญ่ แล้วพอมีโอกำสก็ได้ลง ดังนั้น เรำจึงเปิดรับตัวแทนอย่ำงกว้ำงมำก ใครสนใจเปลี่ยนแปลงบ้ำนเกิด
ของตัวเองก็สมัครมำทำงออนไลน์ได้เลย 
รู้ก่อนสวยก่อน! 8 เคล็ดลับ ทำนคอลลำเจนให้ได้ผลสูงสุด 
 "คณะก้ำวหน้ำวำงตัวเองเป็นช่องทำงให้ท่ำนเข้ำมำสมัครเป็นตัวแทน ผ่ำนกำรคัดเลือกและลงในนำมคณะ
ก้ำวหน้ำ เรำจะมีนโยบำยภำพใหญ่ร่วมกัน ส่วนรำยละเอียดอำจต่ำงกันไปแล้วแต่ละพ้ืนที่ และครั้งนี้เป็นปรำกฏกำรณ์
ใหม่คือ คุณธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ และผม รวมถึงแกนน ำคณะก้ำวหน้ำจะไปช่วยเดินหำเสียง ท ำกำรเมืองท้องถิ่นครั้งนี้ให้
ตื่นเต้น สร้ำงสรรค์กว่ำที่เคย เปลี่ยนกำรเมืองท้องถิ่นจำกท่ีดูนำมสกุล ตระกูลกำรเมือง ให้มำดูที่นโยบำย เอำคนรุ่นใหม่
ที่อยำกพัฒนำบ้ำนเกิดตัวเองที่เสนอตัวมำสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง ซึ่งถ้ำเรำท ำส ำเร็จก็จะเป็นกำรเขย่ำกำรเมืองท้องถิ่น
อีกครั้งหนึ่ง  เรำไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่นมำแล้วเกือบ 10 ปี พฤติกรรมกำรเลือกตั้งท้องถิ่นเปลี่ยนไปแล้ว ประชำธิปไตยจะ
เข้มแข็งได้ ต้องมีรำกฐำนที่เข้มแข็ง กำรเปลี่ยนแปลงเริ่มได้ท่ีบ้ำนท่ำนเอง" 
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 ด้ำนนำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธำนคณะก้ำวหน้ำ กล่ำวว่ำ ภำรกิจของคณะก้ำวหน้ำ มี 3 ส่วนส ำคัญ  
คือ 1.รณรงค์ทำงควำมคิดเรื่องวำระที่ก้ำวหน้ำ นโยบำยสำธำรณะที่แหลมคม เช่น รณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ รณรงค์
ปฏิรูปกองทัพ  2.สร้ำงเครือข่ำยเชิงพ้ืนที่ เครือข่ำยเชิงประเด็นที่พร้อมผลักดันให้ประเทศเป็นประชำธิปไตย เรำจ ำเป็น
จะต้องมีประชำชนจ ำนวนมำกเป็นแนวร่วม และ 3.ท ำงำนกำรเมืองท้องถิ่น ซึ่งนี่คือสำเหตุที่ท ำให้เรำมำเจอกันในวันนี้ 
โดยที่ จ. สมุทรปรำกำร ถ้ำเอำงบประมำณของท้องถิ่นทุกระดับ 50 กว่ำท้องถิ่นมำรวมกัน ตกปีละ 16,000 ล้ำนบำท 
และถ้ำอยู่ในต ำแหน่ง 4 ปี ก็จะตกเป็นงบประมำณ 64,000 ล้ำนบำท ซึ่งสำมำรถท ำให้สมุทรปรำำกำรดีขึ้นได้ แต่ที่ผ่ำน
มำท ำไมเรำไม่เคยรู้สึกว่ำมีควำมเปลี่ยนแปลง เหตุส ำคัญส่วนหนึ่งนั่นเพรำะเรำไม่สนใจกำรเมืองท้องถิ่น เขำบอกเรำว่ำ
กำรเมืองเป็นเรื่องสกปรก กำรเมืองท้องถิ่นยิ่งสกปรก อย่ำไปยุ่ง เพรำะเรำเชื่ออย่ำงนี้เลยไม่ไปยุ่ง พวกเขำก็อยู่ในอ ำนำจ
ต่อไปเรื่อยๆ เขำพูดอย่ำงนั้นเพ่ือตัวเองจะได้อยู่ในอ ำนำจและใช้งบประมำณเหล่ำนั้นโดยที่เรำไม่เคยสงสัย ไม่เคยตั้ง
ค ำถำม ซึ่งทุกบำททุกสตำงค์มำจำกภำษีของเรำ ถึงเวลำแล้ว อยำกชวนให้ทุกคนกลับมำมองอีกครั้งว่ำกำรเมืองท้องถิ่นมี
ควำมหมำย 
 "นี่เป็นเวลำของกำรเปลี่ยนแปลง นี่เป็นเวลำที่ดีที่สุด เพรำะกำรเมืองท้องถิ่นไม่ได้เลือกมำ 10 ปีแล้ว ใช้
โอกำสนี้ให้เป็นประโยชน์ กำรเมืองใกล้ชิดกับตัวเรำและสังคมของเรำ หันมำใส่ใจกำรเมือง ท ำให้เป็นเรื่องสร้ำงสรรค์ 
อย่ำให้ใครมำหลอกเรำอีกต่อไปว่ำกำรเมืองเป็นเรื่องสกปรก กำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งหน้ำ อ ำนำจอยู่ในมือท่ำนว่ำจะให้
ใครบริหำรเงินงบประมำณนี้แทนท่ำน หยุดกำรเมืองท้องถิ่นแบบเดิมๆ เปลี่ยนมำเป็นกำรเมืองท้องถิ่นที่พูดถึงเรื่อง
นโยบำย เรื่องคุณภำพชีวิตของผู้คน เอำงบประมำณนั้นมำท ำให้จริงๆ จังๆ  โดยไม่มีกำรทุจริต ให้ มันรู้กันไปว่ำเงิน 
16,000 ต่อปี มันจะท ำให้ จ.สมุทรปรำกำรดีขึ้นไม่ได้  ทั้งนี้ ไม่เคยมีใครท ำกำรเมืองท้องถิ่นให้เป็นเรื่องระดับประเทศมำ
ก่อน นี่คือควำมทะเยอทะยำนทำงกำรเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้น เป็นครั้งแรกที่เรำจะส่งผู้สมัครท้องถิ่นในชื่อเดียวกัน 
แคมเปญรณรงค์แบบเดียวกันทั่วประเทศ"  
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ภำยหลังเสร็จกำรบรรยำย มีผู้ร่วมงำนบำงส่วนเข้ำมำสอบถำมถึงรำยละเอียดและ
ช่องทำงกำรสมัครเป็นตัวแทนลงเลือกตั้งท้องถิ่นในนำมคณะก้ำวหน้ำกับทีมงำน ขณะที่บนเวทีประชำชนจ ำนวนมำร่วม
ถ่ำยรูปกับนำยธนำธร นำยปิยบุตร และ น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่ำวจัด
ขึ้น 1 สัปดำห์ก่อนที่จะมีกำรเลือกตั้งซ่อมในเขต 5 สมุทรปรำกำร โดยในกำรพบปะประชำชนชำว จ. สมุทรปรำกำร จึง
มีกำรเชิญชวนให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมครั้งนี้กันให้มำกๆ ด้วย 
 
 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/73204 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.naewna.com/politic/509140 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/73204
https://www.naewna.com/politic/509140
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'พท.'เตรียมลงชื่อเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ส.ค.นี ้
02 สิงหำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 19:16 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 ส.ค.63-  คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกรณีนำยสมคิด เชื้อ
คง ส.ส.อุบลรำชธำนี พรรคเพื่อไทย จะยื่นญัตติด่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญในสัปดำห์หน้ำเพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็วว่ำ เป็นกำร
ท ำงำนที่สอดคล้องกับคณะกรรมำธิกำรศึกษำปัญหำหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถือเป็นนิมิตหมำยที่ดี
ที่กรรมำธิกำรจำกทุกพรรค เห็นในทิศทำงเดียวกันว่ำต้องมีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ และต้องแก้ไขมำตรำ 256 เพ่ือเป็น
กุญแจไปสู่กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้ก่อน  
 "วันที่3 ส.ค.พรรคเพ่ือไทยจะประชุมกรรมกำรยุทธศำสตร์ โดยเชิญคณะกรรมกำรในสัดส่วนของพรรคเพ่ือ
ไทยมำชี้แจงว่ำในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 และเมื่อกลั่นกรองเรียบร้อยแล้วช่วงบ่ำยจะน ำเข้ำหำรือที่ประชุม
ส.ส. ของพรรค จำกนั้นจะลงชื่อเพ่ือเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันอังคำร  หวังว่ำนำยกรัฐมนตรีจะมีควำมจริงใจ
ยอมรับฟังปัญหำข้อเรียกร้องของประชำชนและนิสิตนักศึกษำโดยให้ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำลทั้งหมดยกมือสนับสนุนเสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ นอกจำกนี้พรรคเพื่อไทย จะท ำหนังสือเรียกร้องไปยังนำยกรัฐมนตรีและผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ
ให้หยุดพฤติกรรมคุกคำมนักเรียนนิสิตนักศึกษำ ซึ่งหวังว่ำนำยกรัฐมนตรีจะรับฟังควำมคิดเห็นต่ำงๆที่เกิดข้ึน" 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/73215 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/73215
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"สุดารัตน์" เผย ประชุมเพื่อไทยพรุ่งนี้ กลั่นกรองร่างฯ  
แก้รัฐธรรมนูญแล้ว จะให้ ส.ส.ลงชื่อเพื่อเสนอญัตติทันที 

2 สิงหำคม 2563 - 17:19 น. 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2563 คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึง 
กรณีนำยสมคิด เชื้อคง รองประธำนวิปฝ่ำยค้ำน จะยื่นญัตติด่วนแก้รัฐธรรมนูญในสัปดำห์หน้ำ เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็ว
ขึ้นนั้น ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพื่อไทย เห็นว่ำ เป็นกำรท ำงำนสอดคล้องกับคณะกรรมำธิกำรศึกษำปัญหำ หลักเกณฑ์ 
แนวทำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ  เพรำะในกรรมำธิกำรก็มีสัดส่วนของพรรคเพ่ือไทย  และเป็นนิมิตหมำยที่ดีที่กรรมำธิกำรจำก
ทุกพรรค เห็นไปในทิศทำงเดียวกันว่ำต้องมีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ และต้องแก้ไขมำตรำ 256 เพ่ือเป็นกุญแจไขเข้ำสู่กำร
แก้รัฐธรรมนูญให้ได้ก่อน    ซึ่งในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้ำพรรคเพ่ือไทยจะมีกำรประชุมกรรมกำรยุทธศำสตร์ โดยได้เชิญ
กรรมำธิกำรสัดส่วนพรรคเพ่ือไทยมำชี้แจงว่ำ ในกำรแก้ไขมำตรำ 256 และ มติกรรมำธิกำรเป็นอย่ำงไร โดยจะพิจำรณำ
เป็นรอบสุดท้ำย เพรำะเรำมีร่ำงฯ ของเรำอยู่แล้ว   เมื่อกลั่นกรองเรียบร้อย ช่วงบ่ำยจะน ำเข้ำหำรือที่ประชุม ส.ส.ของ
พรรค แล้วให้มีกำรลงชื่อเพ่ือเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันอังคำร ก็หวังว่ำนำยกรัฐมนตรีจะมีควำมจริงใจที่จะรับฟัง
ข้อเรียกร้องของประชำชนและนิสิตนักศึกษำ โดยสั่งกำรให้ ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำลทั้งหมด  ยกมือสนับสนุนกำรเสนอแก้ไข
และธรรมนูญในครั้งนี้ 
 นอกจำกนี้  ตนจะเสนอในที่ประชุมกรรมกำรยุทธศำสตร์ของพรรค  ท ำหนังสือเรียกร้องไปยัง
นำยกรัฐมนตรี  และผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติให้หยุดพฤติกรรมคุกคำมนักเรียนนิสิตนักศึกษำอย่ำงผิดกฎหมำย ซึ่ง
หวังว่ำนำยกฯ จะรับฟังควำมเห็นต่ำงๆที่เกิดขึ้น   
 เมื่อถำมว่ำหวังใจแค่ไหนกับเสียงสนับสนุนของ   ส.ว. ในกำรแก้ไขและธรรมนูญ คุณหญิงสุดำรัตน์  กล่ำว
ว่ำ วันนี้เป็นเรื่องกำรวัดใจและพิสูจน์ควำมจริงใจ ว่ำคุณเอำปัญหำของประเทศเป็นตัวตั้ง หรือควรเอำผลประโยชน์
ตัวเอง  ถ้ำเอำเรื่องผลประโยชน์ก็เป็นกำรซื้อเวลำ ไปแต่ไม่ท ำ วันนี้มีวิกฤตหลำยอย่ำงต้องเร่งแก้รัฐธรรมนูญ 
อ้ำงอิง  :   
https://www.komchadluek.net/news/politic/438967?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/438967?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/438967?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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"หญิงหน่อย"ขอนายกฯจริงใจให้ ส.ส.รัฐบาลหนุนญัตติด่วนแก้ รธน. 
 
 
 
 
 
 
"คุณหญิงสุดารัตน์" หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 อ้อนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง เลือก "สลิล
ทิพย์" เผยที่ประชุม ส.ส.เพื่อไทยเตรียมเสนอญัตติด่วนแก้ไข รธน. ให้เกิดความรวดเร็ว หวังนายกรัฐมนตรีจริงใจให้ 
ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลยกมือสนับสนุน 
 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย ลงพ้ืนที่ 
ช่วยนำงสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปรำกำร เขต 5 พรรคเพื่อไทย (พท.) หำเสียงเลือกตั้งซ่อม โดยมีอดีต ส.ส.
สมุทรปรำกำร อำทิ นำยประเสริฐ ชัยเด่นกิจนภำลัย ผอ.กำรเลือกตั้งพรรคเพ่ือไทย จ.สมุทรปรำกำร นำงอนุสรำ ยังตรง 
นำยวัฒนำ เมืองสุข นำยวัน อยู่บ ำรุง นำยนพ ชีวำนันท์ นำยอุบลศักดิ์ บัวหลวงงำม ช่วยเดินสำยหำเสียง 
 คุณหญิงสุดำรัตน์ ย้ ำว่ำ หำกต้องกำรเห็นกำรเปลี่ยนแปลง ขอให้พ่ีน้องประชำชนให้ควำมไว้วำงใจ เลือก
ผู้สมัครหมำยเลข 3 จำกพรรคเพ่ือไทยเข้ำไปท ำหน้ำที่ จึงขอให้ทุกคนรวมพลังเพ่ือเลือก นำงสลิลทิพย์ สุขวัฒน์  ซึ่งกำร
เลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นโอกำสที่จะได้เห็นกำรเปลี่ยนแปลง โดยเฉพำะในมิติทำงเศรษฐกิจปำกท้องที่พ่ีน้องประชำชนได้
สะท้อนผ่ำนกำรพูดคุย ว่ำอยู่ในช่วงที่ยำกล ำบำกที่สุดในรอบหลำยปี 
 คุณหญิงสุดำรัตน์ ยังกล่ำวถึงกรณีที่ นำยสมคิด เชื้อคง จะยื่นญัตติด่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญในสัปดำห์หน้ำ
เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็ว ว่ำเป็นกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับคณะกรรมำธิกำรศึกษำปัญหำหลักเกณฑ์และแนวทำงกำร
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ถือเป็นนิมิตหมำยที่ดีที่กรรมำธิกำรจำกทุกพรรค เห็นในทิศทำงเดียวกันว่ำต้องมีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
และต้องแก้ไขมำตรำ 256 เพ่ือเป็นกุญแจไปสู่กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้ก่อน ซึ่งวันที่ 3 ส.ค. พรรคเพ่ือไทยจะประชุม
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ โดยเชิญคณะกรรมกำรในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยมำชี้แจงว่ำในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 
256 และเมื่อกลั่นกรองเรียบร้อยแล้วช่วงบ่ำยจะน ำเข้ำหำรือที่ประชุม ส.ส. ของพรรค จำกนั้นจะลงชื่อเพ่ือเสนอญัตติ
แก้ไขรัฐธรรมนูญในวันอังคำร  หวังว่ำนำยกรัฐมนตรีจะมีควำมจริงใจยอมรับฟังปัญหำข้อเรียกร้องของประชำชนและ
นิสิตนักศึกษำโดยให้ ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำลทั้งหมดยกมือสนับสนุนญัตติเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ นอกจำกนี้พรรคเพ่ือ
ไทย จะท ำหนังสือเรียกร้องไปยังนำยกรัฐมนตรีและ ผบ.ตร.ให้หยุดพฤติกรรมคุกคำมนักเรียนนิสิตนักศึกษำ ซึ่งหวังว่ำ
นำยกรัฐมนตรีจะรับฟังควำมคิดเห็นต่ำงๆที่เกิดขึ้น 
อ้ำงอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/61618 
 

https://www.newtv.co.th/news/61618
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"สุดารัตน์"อ้อนชาวปากน้ าเลือกเพื่อไทยเป็นโอกาสเห็นการเปลี่ยนแปลง 
วันที่ 02 ส.ค. 2563 เวลำ 19:13 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"คุณหญิงสุดารัตน์" ช่วยผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ ย้ าเป็นโอกาสที่ จะได้เห็นการ
เปลี่ยนแปลง เผยที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยเตรียมกลั่นกรองร่างฯ แก้รธน.พร้อมเสนอญัตติทันที  
 เมื่อวันที่ 2 ส.ค.คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย ลงพ้ืนที่ ช่วยนำงสลิล
ทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพ่ือไทยหำเสียงเลือกตั้งซ่อม เขต 5 จ.สมุทรปรำกำร โดยมี อดีตส.ส.จังหวัด
สมุทรปรำกำร อำทินำยประเสริฐ ชัยเด่นกิจนภำลัย ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งพรรคเพ่ือไทย จ.สมุทรปรำกำร 
นำงอนุสรำ ยังตรง นำยวัฒนำ เมืองสุข นำยวัน อยู่บ ำรุง นำยนพ ชีวำนันท์ นำยอุบลศักดิ์ บัวหลวงงำม ช่วยเดินสำยหำ
เสียง 
 ทั้งนี้ คุณหญิงสุดำรัตน์และคณะเดินพบประชำชนเพ่ือขอคะแนนที่กำรเคหะแห่งชำติบำงพลี พร้อมขึ้นรถ
แห่ปรำศรัยย่อย ขณะเดียวกันยังได้เดินตลำด คลองด่ำน เพ่ือพบปะประชำชน สอบถำมถึงปัญหำกำรค้ำขำยเศรษฐกิจ
ปำกท้อง มีประชำชน เข้ำมำขอถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก และพูดคุยถึงควำมยำกล ำบำกในกำรท ำมำหำกิน กำรค้ำกำรขำย
จ ำนวนมำก 
 คุณหญิงสุดำรัตน์ กล่ำวย้ ำว่ำ หำกต้องกำรเห็นกำรเปลี่ยนแปลง ขอให้ประชำชนให้ควำมไว้วำงใจ เลือก
ผู้สมัครจำกพรรคเพ่ือไทยเข้ำไปท ำหน้ำที่ จึงขอให้ทุกคนรวมพลังเพ่ือเลือก นำงสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ซึ่งกำรเลือกตั้งครั้งนี้
จึงเป็นโอกำสที่จะได้เห็นกำรเปลี่ยนแปลง โดยเฉพำะในมิติทำงเศรษฐกิจปำกท้องที่ประชำชนได้สะท้อนผ่ำนกำรพูดคุย
ว่ำอยู่ในช่วงที่ยำกล ำบำกที่สุดในรอบหลำยปี 
 คุณหญิงสุดำรัตน์ ยังกล่ำวถึงกรณีที่ นำยสมคิด เชื้อคง จะยื่นญัตติด่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญในสัปดำห์หน้ำ 
เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็วว่ำ เป็นกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับคณะกรรมำธิกำรศึกษำปัญหำหลักเกณฑ์และแนวทำงกำร
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ถือเป็นนิมิตหมำยที่ดีที่กรรมำธิกำรจำกทุกพรรค เห็นในทิศทำงเดียวกันว่ำต้องมีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
และต้องแก้ไขมำตรำ 256 เพ่ือเป็นกุญแจไปสู่กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้ก่อน ซึ่ งวันพรุ่งนี้พรรคเพ่ือไทยจะประชุม
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กรรมกำรยุทธศำสตร์ โดยเชิญคณะกรรมกำรในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยมำชี้แจงว่ำในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 
และเมื่อกลั่นกรองเรียบร้อยแล้วช่วงบ่ำยจะน ำเข้ำหำรือที่ประชุมส.ส. ของพรรค จำกนั้นจะลงชื่อเพ่ือเสนอญัตติแก้ไข
รัฐธรรมนูญในวันอังคำร 
 อย่ำงไรก็ตำมหวังว่ำนำยกรัฐมนตรีจะมีควำมจริงใจยอมรับฟังปัญหำข้อเรียกร้องของประชำชนและนิสิต
นักศึกษำ โดยให้ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลทั้งหมดยกมือสนับสนุนเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ นอกจำกนี้พรรคเพ่ือไทย จะท ำ
หนังสือเรียกร้องไปยังนำยกรัฐมนตรีและผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติให้หยุดพฤติกรรมคุกคำมนักเรียนนิสิตนักศึกษำ ซึ่ง
หวังว่ำนำยกรัฐมนตรีจะรับฟังควำมคิดเห็นต่ำงๆที่เกิดข้ึน 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/629813 
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'สุดารัตน์' หาเสียงปากน้ า ขอ 'นายกฯ' จริงใจแก้ รธน. หยุดคุกคามเยาวชน 
Aug 2, 2020( Last update Aug 2, 2020 19:10 ) 
 
 
 
 
 
 
'คุณหญิงสุดารัตน์' ช่วยผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทยหาเสียงเลือกตั้งซ่อม สมุทรปราการ ย้ าเป็นโอกาสที่จะได้เห็นการ
เปลี่ยนแปลง เผยที่ประชุม ส.ส.เพื่อไทยเตรียมกลั่นกรองร่างฯแก้ รธน.พร้อมเสนอญัตติทันที หวังนายกฯ จริงใจให้ 
ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหนุน 
 คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย ลงพื้นที่ ช่วย สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัคร 
ส.ส.พรรคเพ่ือไทยหำเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยมีอดีต ส.ส.สมุทรปรำกำร อำทิ ประเสริฐ ชัย
เด่นกิจนภำลัย ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งพรรคเพ่ือไทย จ.สมุทรปรำกำร , อนุสรำ ยังตรง, วัฒนำ เมืองสุข, วัน 
อยู่บ ำรุง, นพ ชีวำนันท์, อุบลศักดิ์ บัวหลวงงำม ช่วยเดินสำยหำเสียง 
 คุณหญิงสุดำรัตน์และคณะ เดินพบพ่ีน้องประชำชนเพ่ือกรำบขอคะแนนที่กำรเคหะแห่งชำติบำงพลี พร้อม
ขึ้นรถแห่ปรำศรัยย่อย ขณะเดียวกันยังได้เดินตลำดคลองด่ำนเพ่ือพบปะพ่ีน้องประชำชน สอบถำมถึงปัญหำกำรค้ำขำย
เศรษฐกิจปำกท้อง ซึ่งมีพ่ีน้องประชำชน เข้ำมำขอถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก และพูดคุยถึงควำมยำกล ำบำกในกำรท ำมำหำกิน 
กำรค้ำกำรขำยต่ำงๆ 
 คุณหญิงสุดำรัตน์ ย้ ำว่ำหำกต้องกำรเห็นกำรเปลี่ยนแปลง ขอให้พ่ีน้องประชำชนให้ควำมไว้วำงใจ เลือก
ผู้สมัครหมำยเลข 3 จำกพรรคเพ่ือไทยเข้ำไปท ำหน้ำที่ จึงขอให้ทุกคนรวมพลังเพ่ือเลือก สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ซึ่งกำร
เลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นโอกำสที่จะได้เห็นกำรเปลี่ยนแปลง โดยเฉพำะในมิติทำงเศรษฐกิจปำกท้องที่พ่ีน้องประชำชนได้
สะท้อนผ่ำนกำรพูดคุย ว่ำอยู่ในช่วงที่ยำกล ำบำกที่สุดในรอบหลำยปี 
 นอกจำกนี้ คุณหญิงสุดำรัตน์ ยังกล่ำวถึงกรณีที่ 'สมคิด เชื้อคง' ส.ส. เพ่ือไทย จ.อุบลรำชธำนี จะยื่นญัตติ
ด่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญในสัปดำห์หน้ำ เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็วนั้น ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทยเห็นว่ำเป็นกำร
ท ำงำนที่สอดคล้องกับคณะกรรมำธิกำรศึกษำปัญหำหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถือเป็นนิมิตหมำยที่ดี
ที่กรรมำธิกำรจำกทุกพรรค เห็นในทิศทำงเดียวกันว่ำต้องมีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ และต้องแก้ไขมำตรำ 256 เพ่ือเป็น
กุญแจไปสู่กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้ก่อน ซึ่งวันที่ 3 ส.ค. พรรคเพ่ือไทยจะประชุมกรรมกำรยุทธศำสตร์ โดยเชิญ
คณะกรรมกำรในสัดส่วนของพรรคเพ่ือไทยมำชี้แจงว่ำในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 และเมื่อกลั่นกรองเรียบร้อย
แล้วช่วงบ่ำยจะน ำเข้ำหำรือที่ประชุมส.ส. ของพรรค จำกนั้นจะลงชื่อเพ่ือเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันอังคำร  
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 ซึ่งหวังว่ำนำยกรัฐมนตรีจะมีควำมจริงใจ ยอมรับฟังปัญหำข้อเรียกร้องของประชำชนและนิสิตนักศึกษำ
โดยให้ ส.ส. ฝ่ำยรัฐบำลทั้งหมดยกมือสนับสนุนเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ นอกจำกนี้พรรคเพ่ือไทย จะท ำหนังสือ
เรียกร้องไปยังนำยกรัฐมนตรีและผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติให้หยุดพฤติกรรมคุกคำมนักเรียนนิสิตนักศึกษำ ซึ่งหวังว่ำ
นำยกรัฐมนตรีจะรับฟังควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น 
อ้ำงอิง  :  http://www.voicetv.co.th/read/khVB9tjWz 
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2 ส.ค. 2563 15:10 น. 

โฆษกเพื่อไทย แนะนายกฯ แสดงความจริงใจเร่งแก้รัฐธรรมนูญ หยุดความขัดแย้ง 

 

 

 

 

โฆษกพรรคเพื่อไทย แนะ “พล.อ.ประยุทธ์” แสดงความจริงใจแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2 เรื่องเร่งด่วน หยุดความขัดแย้ง 

สร้างกติกาที่เป็นประชาธิปไตย ซัด ทุกปัญหารอไม่ได้ 

วันที่ 2 ส.ค. 2563 นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกรณีที่ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ

พิจำรณำศึกษำปัญหำ หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 มีมติ

เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 เพ่ือเปิดทำงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่ำ ปัญหำหลักที่กลุ่มเยำวชน นักเรียน นิสิต 

นักศึกษำ และประชำชน ออกมำแสดงพลังจุดแฟลชม็อบทั่วประเทศ เพรำะกติกำกำรเลือกตั้งและกำรได้มำซึ่ง

นำยกรัฐมนตรีในรัฐธรรมนูญปี 2560 บิดเบือนเจตนำรมณ์ของประชำชน สร้ำงปัญหำ ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งแตกแยก

อย่ำงหนัก ถ้ำนำยกรัฐมนตรีมีควำมจริงใจจะถอดสลักควำมขัดแย้งจำกสถำนกำรณ์กำรชุมนุมเรียกร้องประชำธิปไตย ก็

เพียงเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องเร่งด่วน 2 เรื่อง คือ 

 1. เปลี่ยนกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ คือ ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ให้ตรงตำมเจตนำรมณ์ใน

กำรเลือกตั้ง ส.ส. ของประชำชน 

 2. ยกเลิกบทเฉพำะกำล ตัดสิทธิ์ ส.ว. ไม่ให้โหวตเลือกนำยกรัฐมนตรี 

 ทั้งนี้ หำกแก้ 2 เรื่องนี้ยังต้องใช้เวลำนำน อำจพิจำรณำใช้รัฐธรรมนูญปี 2540 มำจัดกำรเลือกตั้งเพ่ือหยุดควำม

ขัดแย้ง แล้วกลับมำแก้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ เชื่อมโยงองค์กรอิสระ โดยรัฐบำลที่มำจำกกำรเลือกตั้งของ

ประชำชนโดยแท้  

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

55 

 

“ทุกปัญหำรอไม่ได้ โมเดลซื้อเวลำ จัดม็อบชนม็อบ ประเทศชำติและประชำชนเสียโอกำส สำรพัดศึกประชิดรอบด้ำน 

จะท่องคำถำเฝ้ำระวังโควิด-19 ระลอก 2 อยู่อย่ำงเดียวไม่ได้ กำรฟ้ืนตัวจำกโควิด-19 ยังลูกผีลูกคน มีคนตกงำนจำกโค

วิด-19 แล้วเกือบ 5 ล้ำนคน คำดว่ำสิ้นปีจะมีคนตกงำนเฉียด 10 ล้ำนคน ทีมเศรษฐกิจชุดเก่ำอยู่มำ 6 ปี ยังโบกมือลำ 

แล้วจะไปคำดหวังอะไรกับทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ ตรำบที่หัวหน้ำทีมเศรษฐกิจยังเป็นคนเดิม รัฐธรรมนูญฉบับเอ้ือกำรสืบ

ทอดอ ำนำจต้องจบ เลิกกีดกันประชำชนออกจำกกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง สร้ำงกติกำที่เป็นประชำธิปไตย แก้ไข

กำรเมืองที่ไม่เท่ำเทียม” 

 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1901957 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1901957
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วันท่ี 3 สิงหำคม 2563 - 09:44 น. 

ปชป.ชิงนับหน่ึงก่อน ประชุมสส. ถกแก้รธน.ชี้ควรเริ่มตั้งนานแล้ว 
 

 
 

เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) กล่ำวถึงมติของคณะกรรมำธิกำร 
(กมธ.) วิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำ หลักเกณฑ์ และแนวทำงแก้ไขเ พ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.
2560 สภำผู้แทนรำษฎร ว่ำพรรค ปชป.มีควำมชัดเจนในเรื่องกำรแก้รัฐธรรมนูญมำตั้งแต่ต้น เป็นพรรคเดียวที่ชูธงน ำ
เรื่องกำรแก้รัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 ต้องยอมรับว่ำเป็นมำตรำส ำคัญที่จะท ำให้กำรแก้รัฐธรรมนูญน ำไปสู่ควำมเป็น
ประชำธิปไตยมำกยิ่งขึ้น และตั้งแต่วันแรกที่ได้ประกำศจุดยืนพรรคได้ร่ำงญัตติขอแก้รัฐธรรมนูญไว้แล้วครบถ้วน แต่
หลังจำกนั้นก็มีกำรตั้งคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำ หลักเกณฑ์ และแนวทำงแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 สภำผู้แทนรำษฎร และท้ำยที่สุดก็มีผลกำรศึกษำที่ตรงกันกับหลักของ
พรรคคือแก้ มำตรำ 256 ส่วนประเด็นกำรตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญไทย (ส.ส.ร.) นั้นเชื่อว่ำเมื่อมีกำรน ำเสนอรำยงำนฉบับ
ดังกล่ำวเข้ำสภำ ทุกพรรคก็จะมีกำรพูดคุยกัน เพรำะเรื่องแก้รัฐธรรมนูญควรนับหนึ่งได้แล้ว ควรเริ่มต้นได้ตั้งนำนแล้ว  
แต่ระยะเวลำก็ทอดยำวออกมำถึงทุกวันนี้ เพรำะไม่ว่ำจะมีกำรเรียกร้องจำกนักศึกษำหรือไม่ เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญก็
ควรเดินหน้ำ ขณะนี้ทุกคนเห็นตรงกันว่ำมีปัญหำอยู่หลำยมำตรำ รวมถึงเรื่องสิทธิประชำชนที่จะต้องน ำกลับมำคืนสิทธิ
ให้กับประชำชน ที่ส ำคัญเพ่ือให้รัฐธรรมนูญเป็นประชำธิปไตยมำกยิ่งขึ้น พรรคปชป.จะหยิบยกเรื่องกำรแก้รัฐธรรมนูญ 
ขึ้นมำพิจำรณำในที่ประชุม ส.ส.ในวันที่ 3 สิงหำคมนี้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2291113 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2291113
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A8-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87-696x465.jpg
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' 
03 สิงหำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 09:33 น.  

เทพไท'ชงตั้งสสร.แก้รธน. ห้ามแตะหมวดพระมหากษัตริย์ตัดเงื่อนไขปลุกม็อบ 
   

 
 

3 ส.ค. 63 - นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงควำมเคลื่อนไหวของกำร
แก้ไขรัฐธรรมนูญ  ฉบับปี 2560 ว่ำ ในส่วนของพรรคประชำธิปัตย์ เห็นด้วยกับกำรแก้ไขมำตรำ 256 ซึ่งเป็นจุดยืนของ
พรรคประชำธิปัตย์มำตั้งแต่ต้น และตนในฐำนะเจ้ำของญัตติ ขอให้สภำผู้แทนรำษฎรตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำ
ปัญหำและแนวทำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชำธิปัตย์ จะเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตำมแนวทำงผลกำรศึกษำ
ของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำ หลักเกณฑ์ และแนวทำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย พ.ศ.2560  

ซึ่งตนจะเสนอร่ำงแก้ไขใน 3 ประเด็น คือ 1.แก้ไขมำตรำ 256 เพ่ือปลดล็อกให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ โดยใช้
เสียงข้ำงมำกของรัฐสภำตำมมำตรฐำนสำกล และมีกำรลงประชำมติจำกประชำชนด้วย 2.ให้มีกำรจัดตั้งสภำร่ำง
รัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มำจำกตัวแทนประชำชนทุกสำขำอำชีพ ตัวแทนนักวิชำกำรทำงนิติศำสตร์รัฐศำสตร์ และมำจำก
กำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนในทุกจังหวัด 3.มีกำรก ำหนดควำมชัดเจนเรื่องแนวทำงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 
ยกเว้นกำรแก้ไขที่ไม่ให้มีกำรแตะต้องหมวด1 บททั่วไป และหมวด2 ที่เกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ เพ่ือไม่ให้เกิด
เงื่อนไขกำรปลุกระดม ในช่วงกำรท ำประชำมติกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้น 

ทั้งนี้หลักเกณฑ์กำรเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตำมมำตรำ256 (2) จะต้องใช้เสียงของ ส.ส.จ ำนวนหนึ่งในห้ำ
ของจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเท่ำที่มีอยู่ คือประมำณ 100 คน ซึ่งพรรคประชำธิปัตย์ที่มี ส.ส.อยู่ 52 คน 
จ ำเป็นต้องขอเสียงสนับสนุน จำกพรรคกำรเมืองอ่ืน เพ่ือลงชื่อในญัตติให้ครบ 100 คนตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
จึงจ ำเป็นต้องแสวงหำแนวร่วมจำกพรรคกำรเมืองอ่ืนๆ อีกด้วย ในเบื้องต้นส่วนตัวได้ประสำนงำนเป็นกำรภำยใน กับ 
ส.ส.พรรคภูมิใจไทยไว้บ้ำงแล้ว และหวังว่ำมีเสียงสนับสนุนครบ100คน สำมำรถยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ได้
อย่ำงแน่นอน. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/73254 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/73254
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วันจันทร์ ท่ี 3 สิงหำคม พ.ศ. 2563, 09.51 น. 

 ‘เทพไท’ดีล ภท. ชงแก ้รธน.3ประเด็น ห้ามแตะหมวดสถาบันฯ ตัดเงื่อนไขปลุกระดม 

 
‘เทพไท’ดีลภท. ชงแก้รธน.3ประเด็น ห้ามแตะหมวดสถาบันฯ ตัดเงื่อนไขปลุกระดม 
3 สิงหำคม 2563 นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) กล่ำวถึง ควำมเคลื่อนไหว

ของกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 ว่ำ ในส่วนของพรรคประชำธิปัตย์ เห็นด้วยกับกำรแก้ไขมำตรำ 256 ซึ่งเป็น
จุดยืนของพรรคประชำธิปัตย์มำตั้งแต่ต้น และตนในฐำนะเจ้ำของญัตติ ขอให้สภำผู้แทนรำษฎรตั้งคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญศึกษำปัญหำและแนวทำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชำธิปัตย์ จะเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตำมแนวทำง
ผลกำรศึกษำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำ หลักเกณฑ์ และแนวทำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งตนจะเสนอร่ำงแก้ไขใน 3 ประเด็น คือ 

1.แก้ไขมำตรำ 256 เพ่ือปลดล็อคให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ โดยใช้เสียงข้ำงมำกของรัฐสภำตำมมำตรฐำนสำกล 
และมีกำรลงประชำมติจำกประชำชนด้วย 

2.ให้มีกำรจัดตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มำจำกตัวแทนประชำชนทุกสำขำอำชีพ ตัวแทนนักวิชำกำรทำง
นิติศำสตร์รัฐศำสตร์ และ มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนในทุกจังหวัด 

3.มีกำรก ำหนดควำมชัดเจนเรื่องแนวทำงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ยกเว้นกำรแก้ไขท่ีไม่ให้มีกำรแตะต้องหมวด
1 บททั่วไป และหมวด2 ที่เก่ียวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ เพ่ือไม่ให้เกิดเงื่อนไขกำรปลุกระดม ในช่วงกำรท ำประชำมติ
กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้น 

“แต่หลักเกณฑ์กำรเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตำมมำตรำ256(2) จะต้องใช้เสียงของ ส.ส.จ ำนวนหนึ่งในห้ำของ
จ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเท่ำที่มีอยู่ คือประมำณ 100 คน ซึ่งพรรคประชำธิปัตย์ที่มี ส.ส.อยู่ 52 คน จ ำเป็นต้อง
ขอเสียงสนับสนุนจำกพรรคกำรเมืองอ่ืน เพ่ือลงชื่อในญัตติให้ครบ 100 คนตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงจ ำเป็นต้อง
แสวงหำแนวร่วมจำกพรรคกำรเมืองอ่ืนๆอีกด้วย ในเบื้องต้นส่วนตัวได้ประสำนงำนเป็นกำรภำยในกับ ส.ส.พรรคภูมิใจ
ไทยไว้บ้ำงแล้ว และหวังว่ำมีเสียงสนับสนุนครบ100 คน สำมำรถยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ได้อย่ำงแน่นอน” 
นำยเทพไท กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/509238 
 
 

https://www.naewna.com/politic/509238
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3 สิงหำคม 2563 10:01 น.  

"เทพไท" เล็ งชงร่างแก้รธน.3 ปม ม.256-สสร ,-ห้ามแตะหมวดพระมหากษัตริย์   
จ่อลุยเดินหน้าขอเสียงจากพรรคร่วมรัฐบาล 
 

 
เมื่อวันที่ 3 ส.ค.นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึง ควำมเคลื่อนไหวของ

กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 ว่ำ ในส่วนของพรรคประชำธิปัตย์ เห็นด้วยกับกำรแก้ไขมำตรำ 256 ซึ่งเป็นจุดยืน
ของพรรคประชำธิปัตย์มำตั้งแต่ต้น และตนในฐำนะเจ้ำของญัตติ ขอให้สภำผู้แทนรำษฎรตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
ศึกษำปัญหำและแนวทำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชำธิปัตย์ จะเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตำมแนวทำงผล
กำรศึกษำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำ หลักเกณฑ์ และแนวทำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 
ซึ่งตนจะเสนอร่ำงแก้ไขใน3ประเด็น คือ 

1.แก้ไขมำตรำ 256 เพ่ือปลดล็อคให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ โดยใช้เสียงข้ำงมำกของรัฐสภำตำม
มำตรฐำนสำกล และมีกำรลงประชำมติจำกประชำชนด้วย 

2.ให้มีกำรจัดตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (สสร.)ท่ีมำจำกตัวแทนประชำชนทุกสำขำอำชีพ ตัวแทน 
นั กวิ ช ำกำรทำงนิ ติ ศำสตร์ รั ฐ ศำสตร์  และ  มำจำกกำร เลื อกตั้ ง โ ดยตรงของประชำชนในทุ กจั งหวั ด  
3.มีกำรก ำหนดควำมชัดเจนเรื่องแนวทำงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ยกเว้นกำรแก้ไขท่ีไม่ให้มีกำรแตะต้องหมวด1 บท
ทั่วไป และหมวด2 ที่เกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ เพ่ือไม่ให้เกิดเงื่อนไขกำรปลุกระดม ในช่วงกำรท ำประชำมติกำร
แก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้น 
 

อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/174032 
 
 

https://siamrath.co.th/n/174032
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03 สิงหำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 09:33 น. 

'เทพไท'ชงตั้งสสร.แก้รธน. ห้ามแตะหมวดพระมหากษัตริยต์ัดเงือ่นไขปลุกม็อบ 

 

   

 

 

3 ส.ค. 63 - นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงควำมเคลื่อนไหวของกำรแก้ไข

รัฐธรรมนูญ  ฉบับปี 2560 ว่ำ ในส่วนของพรรคประชำธิปัตย์ เห็นด้วยกับกำรแก้ไขมำตรำ 256 ซึ่งเป็นจุดยืนของพรรค

ประชำธิปัตย์มำตั้งแต่ต้น และตนในฐำนะเจ้ำของญัตติ ขอให้สภำผู้แทนรำษฎรตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำปัญหำ

และแนวทำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชำธิปัตย์ จะเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตำมแนวทำงผลกำรศึกษำของ

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำ หลักเกณฑ์ และแนวทำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร

ไทย พ.ศ.2560  

 ซึ่งตนจะเสนอร่ำงแก้ไขใน 3 ประเด็น คือ 1.แก้ไขมำตรำ 256 เพ่ือปลดล็อกให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ โดยใช้

เสียงข้ำงมำกของรัฐสภำตำมมำตรฐำนสำกล และมีกำรลงประชำมติจำกประชำชนด้วย 2.ให้มีกำรจัดตั้งสภำร่ำง

รัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มำจำกตัวแทนประชำชนทุกสำขำอำชีพ ตัวแทนนักวิชำกำรทำงนิติศำสตร์รัฐศำสตร์ และมำจำก

กำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนในทุกจังหวัด 3.มีกำรก ำหนดควำมชัดเจนเรื่องแนวทำงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 

ยกเว้นกำรแก้ไขที่ไม่ให้มีกำรแตะต้องหมวด1 บททั่วไป และหมวด2 ที่เกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ เพ่ือไม่ให้เกิด

เงื่อนไขกำรปลุกระดม ในช่วงกำรท ำประชำมติกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้น 

 ทั้งนี้หลักเกณฑ์กำรเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตำมมำตรำ256 (2) จะต้องใช้เสียงของ ส.ส.จ ำนวนหนึ่งในห้ำ

ของจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเท่ำที่มีอยู่ คือประมำณ 100 คน ซึ่งพรรคประชำธิปัตย์ที่มี ส.ส.อยู่ 52 คน 

จ ำเป็นต้องขอเสียงสนับสนุน จำกพรรคกำรเมืองอ่ืน เพ่ือลงชื่อในญัตติให้ครบ 100 คนตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

จึงจ ำเป็นต้องแสวงหำแนวร่วมจำกพรรคกำรเมืองอ่ืนๆ อีกด้วย ในเบื้องต้นส่วนตัวได้ประสำนงำนเป็นกำรภำยใน กับ 

ส.ส.พรรคภูมิใจไทยไว้บ้ำงแล้ว และหวังว่ำมีเสียงสนับสนุนครบ100คน สำมำรถยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ได้

อย่ำงแน่นอน. 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/73254 

https://www.thaipost.net/main/detail/73254
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รำยงำนหน้ำ2 :  
ท่าท‘ีส.ส.รบ.-ค้าน-ส.ว.’ แก‘้ม.256’รื้อ‘รธน.60’ 
วันที่ 2 สิงหำคม 2563 - 12:06 น. 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : ควำมเห็นของ ส.ส.ซีกรัฐบำล ฝ่ำยค้ำน และ ส.ว. หลังคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำปัญหำ หลักเกณฑ์
แนวทำงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มีมติเห็นพ้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 เพ่ือเปิดทำงในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ได้ง่ำยขึ้น น ำไปสู่กำรตั้งสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพ่ือมำแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 
 
 
                                     สุทิน คลังแสง  
                                     ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย  
                                     ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคฝ่ำยค้ำน (วิปฝ่ำยค้ำน) 
 
 สมำชิก กมธ.เห็นตรงกันเกือบทั้งหมดคือกว่ำ 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งรวมไปถึงฝ่ำยรัฐบำลที่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ 
มำตรำ 256 เมื่อเห็นด้วยเป็นกลุ่มก้อนอย่ำงชัดเจน ดังนั้น จึงไม่น่ำจะมีปัญหำ แต่ทั้งนี้ทุกคนก็มีควำมกังวลว่ำสมำชิก
วุฒิสภำ (ส.ว.) จะไม่เอำด้วย อย่ำงไรก็ตำม เรำก็คิดว่ำเมื่อสถำนกำรณ์เป็นอย่ำงนี้ ส.ว.เองก็น่ำจะสดับรับฟังเสียงของ
ประชำชนและสังคม อีกทั้งบทสรุปของ กมธ. ส.ว.เองก็ควรจะเคำรพเช่นกัน ที่ผ่ำนมำมี ส.ว.บำงคนเห็นด้วยกับกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญ บำงท่ำนถึงขนำดให้มีกำรตั้งสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพ่ือมำท ำหน้ำที่ร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ทั้ง
ฉบับ ในส่วนนี้ก็ถือว่ำผิดคำด แต่ก็เป็นแนวโน้มที่ดี แสดงว่ำเขำได้เปลี่ยนควำมคิดพอสมควร ผมเข้ำใจว่ำเขำเองก็เคำรพ
และฟังเสียงของสังคม แม้ว่ำเรำจะมองเขำอย่ำงไรก็ตำม สุดท้ำย ส.ว.เองก็อำจจะมีควำมเป็นห่วงบ้ำนเมืองอยู่เหมือนกัน 
 เมื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 แล้วเรำจะมำเริ่มร่ำงเพ่ือตั้ง ส.ส.ร. กำรตั้ง ส.ส.ร.คือกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ส่วนที่มีควำมกังวลว่ำ หำกกำรแก้ไขมีข้อเสนอที่อำจจะกระทบต่อกำรด ำรงต ำแหน่งของ ส.ว. 
อำจจะท ำให้ ส.ว.ไม่ไปต่อกับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ส่วนนี้เรำยังไม่ทรำบว่ำ ส.ส.ร.จะแก้ไขในเรื่องอะไร ส.ว.อำจจะ
คิดว่ำ ส.ส.ร.อำจจะไม่ตัดอ ำนำจของ ส.ว.ก็ได้ ถึงจุดนั้นสังคมก็ต้องเสนอควำมคิดควำมเห็นจนได้กำรตกผลึก ซึ่งเป็น
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เรื่องที่ ส.ส.ร.จะต้องรับไป กำรมี ส.ส.ร.ในวันนี้ไม่ได้หมำยควำมว่ำเป็นค ำตอบว่ำอ ำนำจของ ส.ว.จะหมดไป ทุกอย่ำง
ขึ้นอยู่กับว่ำ ส.ส.ร.จะเอำอย่ำงไร 
 ขณะนี้กลุ่มนักเรียนนิสิตและนักศึกษำที่ออกมำประท้วงเรียกร้องข้อเสนอต่ำงๆ เรำจะน ำควำมเห็นของ
พวกเขำเข้ำมำมีส่วนในรัฐธรรมนูญด้วย ทั้งนี้ ผมก ำลังคิดว่ำใน ส.ส.ร.ก็น่ำจะมีสัดส่วนของคนรุ่นใหม่ หรือกลุ่มนิสิต
นักศึกษำเข้ำมำนั่งด้วย อย่ำงไรก็ตำม ขณะนี้ก ำลังคิดว่ำเรำจะน ำโมเดลกำรตั้ง ส.ส .ร.แบบใดเพ่ือใช้ในกำรร่ำง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งต้องเป็นโมเดลที่ยึดโยงกับประชำชนและประชำชนมีส่วนร่วมอย่ำงครอบคลุมทั่วถึงที่สุด 
 ส ำหรับโมเดล ปี พ.ศ.2534 ก็ถือว่ำเป็นโมเดลที่ใช้ได้ แต่ว่ำคงไม่ใช่สูตรส ำเร็จ อำจจะใช้โมเดลปี พ.ศ.
2534 เป็นหลักแล้วค่อยปรับอีกทีว่ำตรงไหนที่จะยึดโยงและเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำง 
 หน้ำตำของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เรำอยำกจะให้เป็นคือ รัฐธรรมนูญที่ประชำชนยอมรับกันทั้งหมด ถ้ำ
ประชำชนยอมรับทั้งหมดก็หมำยควำมว่ำ ประชำชนคือเจ้ำของ กำรที่ประชำชนเป็นเจ้ำของรัฐธรรมนูญจะกลำยเป็น
ภูมิคุ้มกัน ท ำให้กำรล้มล้ำงและกำรฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเป็นเรื่องยำกขึ้น นอกจำกนี้ เรำจะคิดหำกลไกอ่ืนป้องกันไม่ให้มี
กำรล้มล้ำงรัฐธรรมนูญได้ง่ำย ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องไปคิดกันอีกที ส่วนจะใช้รัฐธรรมนูญของประเทศใดเป็นต้นแบบ ขณะนี้
เรำยังไม่ได้หยิบยกของประเทศไหนมำเป็นแบบ 
 
 
                                                  วิรัช รัตนเศรษฐ 
                                                  ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.)  
                                                  ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล (วิปรัฐบำล) 
 
 
 
 หลังจำกที่ประชุมคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำ หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำร
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่มี นำยพีระพันธุ์ สำลีรัฐวิภำค ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน กมธ. มีมติ
ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 ซึ่งเป็นหมวดที่ว่ำด้วยกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือเปิดทำงให้มีกำรตั้งสมำชิกสภำร่ำง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มำยกร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
 ในส่วนของกำรศึกษำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ำจะแก้ไขในเรื่องไหน ประเด็นใดบ้ำง และกำรก ำหนดที่มำของ 
ส.ส.ร.เพ่ือมำยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพ่ือจัดท ำเป็นรำยงำนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญของ กมธ. และเสนอต่อที่ประชุม
สภำผู้แทนรำษฎรเพื่อให้ควำมเห็นชอบและส่งรำยงำนฉบับดังกล่ำวไปยังรัฐบำล 
 อย่ำงไรก็ตำม กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้จะต้องเสนอรำยงำนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญไปยังรัฐบำล แต่
กระบวนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องผ่ำนกลไกของที่ประชุมรัฐสภำ เพรำะในมำตรำ 256 ของรัฐธรรมนูญ ได้ก ำหนด
วิธีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้หลำยขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกเมื่อจะแก้ไขมำตรำ 256 รัฐธรรมนูญก ำหนดไว้ต้องมีกำรท ำ
ประชำมติสอบถำมประชำชนก่อน ถ้ำผลประชำมติให้มีกำรแก้ไขก็จะต้องมำพูดคุยกันว่ำจะแก้ไขให้มีเนื้อหำออกมำ
อย่ำงไร และต้องเสนอร่ำงแก้ไขเข้ำสู่ที่ประชุมร่วมของรัฐสภำเพ่ือให้ควำมเห็นชอบในวำระแรก โดยต้องมีเสียงเห็นชอบ
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ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง คือ 375 เสียง และต้องมีเสียงสมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) ให้ควำมเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 หรือ 
84 เสียง 
 ในฐำนะวิปรัฐบำล ผมเห็นว่ำกำรจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อทุกฝ่ำยมีควำมเห็นตรงกันว่ำควรจะแก้ไข
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพำะเมื่อ กมธ.วิสำมัญเสนอว่ำควรแก้ไข มำตรำ 256 ผมคิดว่ำควรจะเสนอให้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรประสำนงำนรัฐสภำ หรือวิป 3 ฝ่ำย คือมีตัวแทนของ ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำล ส.ส.ฝ่ำยค้ำน และ ส.ว. เพื่อพูดคุย
และท ำควำมเข้ำใจถึงกรอบและเนื้อหำที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีควำมเข้ำใจตรงกัน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำในขั้นตอนกำร
ประชุมรัฐสภำเพ่ือให้ควำมเห็นชอบในวำระแรก 
 เพรำะกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญตำมมำตรำ 256 ก ำหนดไว้ว่ำ ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญในวำระที่ 1 และวำระที่ 3 
จะต้องมีเสียงของ ส.ว.ให้ควำมเห็นชอบไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 หรือ 84 เสียง เพรำะฉะนั้นตำมที่หลำยฝ่ำยเสนอให้มีแก้ไข
บทบัญญัติในส่วนของอ ำนำจหน้ำที่ของ ส.ว.รวมทั้งบำงฝ่ำยเสนอไม่ให้มี ส.ว. 
 หำกไม่พูดคุยท ำควำมเข้ำใจกับ ส.ว.ด้วยเหตุและผลก่อน กำรเดินหน้ำที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญอำจจะไม่
เรียบร้อยได้ 
ในวันที่ 4 สิงหำคมนี้ จะมีกำรประชุมรัฐสภำเพ่ือพิจำรณำร่ำงกฎหมำย 2 ฉบับ ในฐำนะประธำนวิปรัฐบำล ผมจะขอให้
ตัวแทนของวิป 3 ฝ่ำย มำประชุมกันนอกรอบ เพ่ือตั้งคณะท ำงำนร่วมกันในกำรพิจำรณำแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยจะวำง
กรอบเวลำกำรท ำงำนให้ชัดเจนภำยในระยะเวลำกี่วัน เพ่ือไม่ให้ถูกมองว่ำเป็นกำรซื้อเวลำ และท ำงำนซ้ ำซ้อนกับ กมธ.
วิสำมัญ เพรำะท่ีผ่ำนมำกำรศึกษำแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นกำรด ำเนินงำนของ กมธ.วิสำมัญ สภำผู้แทนรำษฎร ยังไม่มี ส.ว.
เข้ำมำมีส่วนร่วมด้วย 
 ส่วนตัวผมเชื่อว่ำเมื่อมีตัวแทนของทั้ง 3 ฝ่ำยมำพูดคุยผ่ำนคณะท ำงำนร่วมกันแล้ว จะท ำให้กำรเดินหน้ำ
แก้ไขรัฐธรรมนูญได้รับควำมเห็นชอบจำกทุกฝ่ำย 
 
 
                                            วันชัย สอนศิริ 
                                            สมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) เลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำร (กมธ.)  
                                            วิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำ หรือวิปวุฒิสภำ 
 
 ส่วนตัวเห็นด้วยในกำรน ำเรื่องกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้มำพิจำรณำศึกษำทบทวนกันอย่ำงจริงจัง เพรำะ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม เมื่อครั้งแถลงนโยบำยต่อรัฐสภำก็
สนับสนุนให้มีกำรศึกษำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเวลำผ่ำนไปปีเศษๆ หลังจำกเรำใช้รัฐธรรมนูญนี้มำ ทั้งพรรคกำรเมือง 
ฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยนิติบัญญัติย่อมเห็นจุดแข็ง จุดอ่อน จุดบกพร่องที่เป็นอุปสรรคที่ท ำให้มีปัญหำ ดังนั้น ส่วนตัวจึง
ยืนยันว่ำไม่ขัดข้อง และสนับสนุนให้มีกำรพิจำรณำศึกษำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
 ทั้งนี้ทั้งนั้น ในควำมเห็นส่วนรวมของ ส.ว.ทั้งหมด เรื่องนี้ยังไม่ได้มีกำรปรึกษำหำรือหรือพูดคุยกันอย่ำง
จริงจัง แต่ใน กมธ.กำรพัฒนำกำรเมือง และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ที่มี นำยเสรี สุวรรณภำนนท์ เป็นประธำน ได้
หำรือนอกเบื้องต้นว่ำจะน ำเรื่องนี้มำพิจำรณำหำรือกันอย่ำงจริงจังกันในสัปดำห์หน้ำ ส่วนแนวทำงในชั้น กมธ.จะออกมำ
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เป็นอย่ำงไร ก็คงต้องหำรือกันอีกครั้ง แต่ยืนยันว่ำ กมธ.จะน ำข้อเสนอทั้งหมดที่ ส.ส.เสนอ รวมไปถึงข้อเสนอให้มีกำร
แก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 เพื่อให้มีกำรตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มำพิจำรณำด้วย 
 ส ำหรับข้อสรุปของกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมัญพิจำรณำศึกษำปัญหำ หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่ได้เสนอให้มีกำรแก้ไขมำตรำ 256 เพ่ือเปิดทำงให้มีกำรตั้ง ส.ส.ร.นั้น เบื้องต้นผมยังไม่
ขอลงรำยละเอียดว่ำจะเห็นด้วยต่อกระบวนกำรนี้หรือไม่ แต่ส่วนตัวยอมรับว่ำเห็นปัญหำของรัฐธรรมนูญฉบับนี้หลำย
เรื่อง ดังนั้น ถ้ำน ำเรื่องนี้มำพูดคุยหำรือกันทั้งระบบ ถ้ำเสียงส่วนใหญ่ เสียงส่วนรวมของประชำชน และทุกภำคส่วนเห็น
ว่ำควรจะแก้ไข ผมก็เห็นด้วยว่ำ เรำไม่น่ำจะไปขวำงต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
 แต่ทั้งนี้ อยำกให้น ำเรื่องนี้มำคุยกันทั้งระบบ ไม่อยำกให้มองกันด้วยอคติ หรือตั้งธงแบ่งแยกกันว่ำส่วนนั่น
เป็นอ ำนำจของรัฐบำล เป็นอ ำนำจของ ส.ส.หรืออ ำนำจของ ส.ว.จนมำตั้งแง่ใส่กัน เพรำะถ้ำเป็นเช่นนั้นจะไม่สำมำรถ
บรรลุผลอะไรได้เลย จึงอยำกให้มองกันว่ำ อะไรร่วมกันได้ก็ท ำไป เพรำะส่วนตัวยืนยันได้เลยว่ำ หำกหลังจำกกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วท ำประโยชน์ แก้แล้วท ำให้บ้ำนเมืองสงบเรียบร้อย แม้จะได้หรือไม่ได้เป็น ส.ว.ต่อ ผมก็ไม่ติดใจ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2289543 
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3 สิงหำคม 2563 00:10 น.  ประเด็นลึก 

แก้รัฐธรรมนูญ เกมนี้ยังอีกยาว !? 
   
 
 
 
 
 
 
อำกำรกรำดเกรี้ยว ตั้งแง่ของบรรดำ “วุฒิสมำชิก” หลำยรำย ที่มีต่อประเด็นว่ำด้วยกำร “แก้ไขรัฐธรรมนูญ” ที่เกิดขึ้น
ในช่วงหลำยวันที่ผ่ำนมำ น่ำจะพอท ำให้ “คณะก้ำวหน้ำ” ที่ออกตัวแรงทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ได้พอมองเห็นและ
ประเมินสถำนกำรณ์ได้ไม่ยำกว่ำ ถ้ำคิดจะ “แก้รัฐธรรมนูญ” แล้ว “โละ” วุฒิสภำทิ้ง คงไม่ใช่เรื่องง่ำยดำย รำวพลิกฝ่ำ
มือเสียแล้ว ! 
 “ถ้ำจะมำแตะเรื่อง ส.ว.ทั้งกำรรยกเลิก ส.ว. หรือไม่ให้มีอ ำนำจเลือกนำยกฯ ตำมที่ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล 
ต้องกำรนั้น ส.ว.คงไม่ยอม เพรำะรัฐธรรมนูญก ำหนดให้ ส.ว.อยู่ในต ำแหน่ง 5 ปี เพ่ือติดตำมกำรปฏิรูปประเทศ เรำยึด
หลักกำร ตำมรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ใช้ม็อบมำกดดัน แต่ถ้ำแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่มีเรื่อง ส.ว. ค่อยมำคุยกัน” 
 เสรี สุวรรณภำนนท์ ส.ว. ส่งสัญญำณถึง “ปิยบุตร แสงกนกกุล” แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ ในฐำนะกรรมำธิกำร
พิจำรณำศึกษำปัญหำหลักเกณฑ์ แนวทำงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 อย่ำงดุเดือด 
 เพรำะต้องไม่ลืมว่ำ ก่อนหน้ำนี้ ปิยบุตร ได้ออกมำเคลื่อนไหวตั้งค ำถำมว่ำ “มี ส.ว.เอำไว้ท ำไม” พร้อมทั้งขยำย
แนวคิดดังกล่ำวผ่ำนโลกโซเชี่ยล จนกลำยเป็นกระแสที่เชื่อมโยงไปยังประเด็นที่ถูก “ม็อบนักศึกษำ” น ำมำโจมตีในกำร
ชุมนุมแฟลชม็อบ ตลอดช่วงเดือน ก.ค.ที่ผ่ำนมำ 
 ประเด็นที่ว่ำด้วยกำรแก้ไขรัฐ ธรรมนูญกลับมำร้อนแรงอีกครั้ง เมื่อกำรชุมนุมต่อต้ำนรัฐบำลของ “บิ๊กตู่”พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม จำกกลุ่มนักศึกษำในนำม “เยำวชนปลด
แอก”และพันธมิตร ยื่น 3 ข้อเรียกร้อง ต่อรัฐบำล ได้แก่ 1.ยุบสภำ 2.หยุดคุกคำมประชำชน และ 3.ร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ 

แน่นอนว่ำกำรชุมนุมในลักษณะแฟลชม็อบของกลุ่มนักศึกษำที่ออกมำขับไล่รัฐบำล ก ำลังผุดขึ้นตำมจังหวัด
ต่ำงๆ ขณะเดียวกันรัฐบำลเองเลือกที่จะ “เปิดช่อง” ให้มีกำรชุมนุมภำยใต้กำรประกำศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ก็ไม่ได้
หมำยควำมว่ำลึกๆแล้วรัฐบำลจะไม่วิตกกังวลว่ำโอกำสที่จะบำนปลำย จนถึงขั้น “เอำไมอ่ยู่” 
 ดังนั้นทำงไหนที่จะสำมำรถ “ผ่อนคลำย” ควำมตึงเครียดได้ก็ต้องลงมือท ำ ! ด้วยเหตุนี้กำรดึงเกมกลับไปสู่ 
“สภำฯ” ด้วยกำรใช้เครื่องมือที่รัฐบำลมีอยู่แล้ว นั่นคือกำรคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำปัญหำหลักเกณฑ์ แนว
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ทำงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่มี “พีระพันธุ์ สำลีรัฐวิภำค” เป็นประธำน จึงต้อง “ขยับ” จนล่ำสุดมีมติจะให้ให้
แก้รัฐธรรมนูญ มำตรำ 265 เพ่ือให้มีกำรเลือกสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมำยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
 เมื่อเกมแก้รัฐธรรมนูญ โดยใช้กลไกในสภำฯเริ่มเดินเครื่อง นั่นหมำยควำมว่ำ โอกำสที่ม็อบนักศึกษำ รวมถึงปิย
บุตรในฐำนะแกนน ำคณะก้ำวหน้ำ จะกดดันกันที่ “นอกสภำฯ” ย่อมต้องรอเวลำ ให้ทุกอย่ำงเดินหน้ำไปตำม
กระบวนกำรแก้รัฐธรรมนูญ 
 แต่วันนี้ เมื่อ ส.ว.ขุมพลังของรัฐบำลที่ “ฝ่ำยกำรเมือง” ขั้วตรงข้ำมรัฐบำลต้องกำร โละทิ้ง ก ำลัง “ออกฤทธิ์” 
ประกำศ “ไม่เอำด้วย” และหำกกลุ่ม ส.ว.ในสภำฯ ไปแตะมือกับ “พรรคพลังประชำรัฐ” ทุกอย่ำงก็จะเข้ำสู่โหมด 
“ติดล็อก” เนื่องจำกต้องใช้เสียงของ ส.ว. 1 ใน 3 หรือจ ำนวน 84 คนให้ควำมเห็นชอบ 
 ท่ำทีของเสรี สว.ที่มำจำก “กลุ่ม 40สว.” นั้นไม่เคยโดดเดี่ยว หรือส่งสัญญำณโดยไม่มี “กองหนุน” ยิ่งถ้ำฝ่ำย
ตรงข้ำมตั้งธงที่จะ “ล้มล้ำงสว.”เพ่ือหวังขจัด “ตัวช่วย” คนที่จะมำโหวตเลือก “นำยกฯ” ในสภำฯ ด้วยแล้ว เกมคงไม่
จบง่ำยๆแค่คณะกรรมำธิกำรฯเปิดทำงให้ เริ่มนับหนึ่งเท่ำนั้น ! 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/173941 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/173941
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ยอมแต่ไม่ยอม 
 
 
 
 
พลังอัดกระแทกจำกม็อบคนรุ่นใหม่ (ไม่ช่วยแม่ล้ำงชำม) ที่เคลื่อนไหวต่อต้ำนรัฐธรรมนูญฉบับหน้ำปกประชำธิปไตยไส้
ในเผด็จกำร ก ำลังลุกลำมขยำยวงกว้ำงอย่ำงรวดเร็ว ควำมจริงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับยัดไส้ซำลำเปำ เป็น  “นโยบำย
เร่งด่วน” ที่รัฐบำลนำยกฯลุงตู่ได้แถลงต่อรัฐสภำฯเอง 
 “แม่ลูกจันทร์” ชี้ ว่ ำพลัง อัดกระแทกจำกกลุ่มเยำวชนผู้รักประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำร ท ำให้
คณะกรรมำธิกำรศึกษำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี “นำยพีระพันธุ์ สำลีรัฐวิภำค” ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน 
กมธ. ต้องเทกแอ็กชันทันที 
 นำยพีระพันธุ์ แถลงว่ำกำรพิจำรณำศึกษำหลักเกณฑ์กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญมีควำมคืบหน้ำแล้ว 90 เปอร์เซ็นต์ 
โดยที่ประชุมคณะกรรมำธิกำรมีมติเอกฉันท์ให้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 เพ่ือคลำยกุญแจล็อก 7 ชั้น ให้กำร
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท ำได้ง่ำยกว่ำเดิม 
 คำดว่ำภำยในเดือนสิงหำคมนี้ คณะกรรมำธิกำรจะสรุปรำยงำนเสร็จสมบูรณ์ เพ่ือเสนอที่ประชุมสภำฯพิจำรณำ 
ทันก่อนปิดสมัยประชุมวันที่ 23 กันยำยน 
 เมื่อที่ประชุมสภำฯ มีมติเห็นชอบจะส่งข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญให้รัฐบำลพิจำรณำด ำเนินกำรโดยเร็วส่วน
รัฐบำลจะเห็นด้วย? หรอื ไม่เห็นด้วย? เป็นเรื่องที่นำยกฯลุงตู่ต้องตัดสินใจเอง 

“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่ำกระแสเรียกร้องของเยำวชนคลื่นลูกใหม่จะกดดันให้ “นำยกฯลุงตู่” ยอมเปิดไฟเขียวให้
เริ่มขบวนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่...จะยอมให้แก้ไขเฉพำะบำงประเด็น ส่วนข้อเสนอให้ตั้ง ส.ส.ร.ยกร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่
ทั้งฉบับ นำยกฯลุงตู่คงไม่เอำด้วยอย่ำงแน่นอน 
 อย่ำงไรก็ดี เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับผีปิดรูประตูลงยันต์ “แม่ลูกจันทร์” เสนอให้
ประชำชน 5 หมื่นคน ร่วมลงชื่อยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 256 โดยตรง 
 สำระส ำคัญคือ คลำยกุญแจล็อกที่ต้องมี ส.ว.ลำกตั้งโหวตเห็นชอบไม่ต ่ำกว่ำ 1 ใน 3 หรือ 84 คน และต้องมี 
ส.ส.ฝ่ำยค้ำนโหวตเห็นชอบไม่น้อยกว่ำ 20 เปอร์เซ็นต์ ขอแก้ไขใหม่ให้ใช้เสียงเห็นชอบ “เกินครึ่งหนึ่ง” ของ ส.ส. และ 
ส.ว. รวมกัน 
 แต่ยังติดเงื่อนตำย...ที่ก ำหนดให้ต้อง “ท ำประชำมติ” ถำมควำมเห็นประชำชนก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อ
ประชำชน “ลงประชำมติเห็นชอบ” ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงสำมำรถเดินหน้ำต่อไป 
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 แต่ยังไปติดด่ำนลอย...ที่ให้อ ำนำจศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำ สมควรแก้ไข หรือไม่สมควร ต่อให้ ส.ส. และ ส.ว.
ทั้ง 2 สภำฯ โหวตเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้ำศำลรัฐธรรมนูญไม่เห็นสมควร...กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นโมฆะทันที  
เฮ้อ...กูละเบื่อจริงๆ. 
“แม่ลูกจันทร์” 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1901856 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1901856
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บนทางสองแพร่ง ขั้วทางเลือกการเมืองคนรุ่นใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
“พรรคกล้ำท ำกำรเมืองยึดหลักปฏิบัตินิยม ลงมือท ำจริง” นำยกรณ์ จำติกวณิช หัวหน้ำพรรคกล้ำ ฉำยภำพให้เห็น
แนวทำงพรรคกล้ำ มุ่งมั่นท ำกำรเมืองสร้ำงสรรค์ เพรำะปัจจุบันและที่ผ่ำนมำกำรเมืองอยู่บนพ้ืนฐำนควำมขัดแย้ง มี
ควำมพยำยำมขำยควำมขัดแย้ง ขำยควำมกลัว ต่ำงฝ่ำยก็มียุทธศำสตร์กำรเมืองเน้นรักษำควำมต่ำง เพ่ือรักษำฐำนเสียง
ของตัวเอง ใครคิดไม่เหมือนตัวเองถูกตีตรำในทำงลบ ตอกย้ ำควำมต่ำง ยิ่งท ำให้สังคมแตกแยก 
 แทนที่จะสนับสนุนควำมเหมือน เพ่ือขับเคลื่อนในสิ่งที่เหมือน เรำมีแนวทำงก้ำวข้ำมควำมต่ำง แม้เป็นเรื่องยำก 
เพรำะมีโอกำสโดนทั้ง 2 ขั้วกำรเมือง พยำยำมผลักดันให้ไปอยู่ในเงื่อนไขควำมขัดแย้ง ถึงเวลำน ำจุดดีของแต่ละฝ่ำย เพ่ือ
ขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน 
 เพรำะกำรเมืองคือกำรหำจุดร่วมที่ท ำให้เดินไปข้ำงหน้ำด้วยกัน ไม่ใช่หำควำมต่ำง เพ่ือฉุดรั้งไม่ให้มีกำรพัฒนำ 
สุดท้ำยประชำชนและประเทศชำติเสียหำย 
 พรรคกล้ำไม่ขอเลือกข้ำง ขอเลือกแนวทำงที่ดีที่สุด ประกำศชัดเจนเดินหน้ำด้ำนเศรษฐกิจใหม่เพ่ือทุกคน เน้น
ธุรกิจเอสเอ็มอี สตำร์ตอัพ ด้ำนกำรเกษตรทันสมัย เน้นประโยชน์ของเกษตรกร ด้ำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ ด้ำนคุณภำพ
ชีวิต ด้ำนพลังสร้ำงสรรค์ 
 ทุกด้ำนมีควำมส ำคัญมำกที่สุด ล้วนมีปัญหำเยอะมำก เป็นภำรกิจของเรำก ำหนดเป็นนโยบำยส ำหรับรณรงค์หำ
เสียงเลือกตั้ง เพ่ือเข้ำไปแก้ปัญหำ 
 

จุดนี้วำงอนำคตผู้สมัคร ส.ส.เอำไว้ด้วย ต้องเหมำะสม มีคุณภำพ เชี่ยวชำญเฉพำะทำงและเป็นคนของ
ประชำชน ซึ่งมีควำมส ำคัญต่ออนำคตประเทศ 
 ขอตั้งข้อสังเกตช่วงที่มีกำรปรับ ครม. ได้พูดถึงกำรดึงคนนอกเข้ำมำ ท ำไมพรรคกำรเมืองไม่ดึงคนที่มีควำม
เหมำะสมเข้ำมำเป็น ส.ส.ตั้งแต่แรก ผมเป็นคนที่เชื่อว่ำใครท ำงำนกำรเมืองควรผ่ำนกำรเลือกตั้ง เพรำะมีควำมรับผิดชอบ
ต่อประชำชนสูงกว่ำ สูงแค่ไหนขึ้นอยู่กับจิตส ำนึกของแต่ละคน 
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 โดยเฉพำะขณะนี้ควำมเปลี่ยนแปลงภำยในประเทศไทยต้องอำศัย “คนกล้ำทุกวัย” ไม่ใช่เฉพำะควำมกล้ำของ
คนรุ่นใหม่เท่ำนั้น เป็นที่มำของกำรเปิด “โครงกำรคน Gen กล้ำ” เพ่ือติดอำวุธทำงควำมคิด อำวุธทักษะลงมือท ำ ซึ่งเรำ
เน้นมำก เพรำะคนคิดได้ในประเทศนี้มีเยอะ คนวิจำรณ์เก่งยิ่งเยอะ 
 คนที่กล้ำ-ลงมือท ำเป็นสิ่งที่ประเทศไทยยังขำด แถมติดอำวุธทำงจิตใจให้มีจิตสำธำรณะ พร้อมเปิดรับฟัง
ควำมเห็นต่ำง เห็นควำมส ำคัญกำรสร้ำงควำมสำมัคคีในสังคม 
 เป็นนิมิตหมำยที่ดีมีคนรุ่นใหม่ตื่นตัวสมัครเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวนมำก สะท้อนให้เห็นว่ำมีควำมสนใจพัฒนำ
ตัวเอง มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหำของประเทศ ช่วยพัฒนำประเทศ เป็นหน้ำที่ของพรรคกล้ำและคนรุ่นใหม่ มีบทบำท
สำธำรณะที่สร้ำงสรรค์อยู่ในกรอบกฎหมำย 
 แต่กรอบภำรกิจ 5 ด้ำนของพรรคล้วนมีอุปสรรคจำกกลไกรัฐ ในสถำนกำรณ์กำรเมือง 2 ขั้วต่อสู้กันรุนแรงมำก 
ท่ำมกลำงกลไกรัฐมีปัญหำ พรรคกล้ำกล้ำประกำศปฏิรูประบบรำชกำรอย่ำงไร นำยกรณ์ บอกว่ำ... 
 ...เรำตั้งใจรื้อระบบล้ำหลัง ทั้งระบบรำชกำร ระบบเศรษฐกิจ ระบบกำรเมือง หลังประกำศเจตนำตั้งใจรื้อระบบ
รำชกำร มีผู้ใหญ่ท่ำนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในแวดวงรำชกำรมำนำนโทรศัพท์ติดต่อมำว่ำเห็นด้วย อ ำนำจของข้ำรำชกำรอยู่ที่
ลำยเซ็น 
 อ ำนำจเป็นที่มำของควำมล่ำช้ำ ควำมไม่สะดวก กำรทุจริตคอร์รัปชัน  กำรรื้อระบบรำชกำรต้องยกเลิกกำรล่ำ
ลำยเซ็นหลำยระดับชั้นของข้ำรำชกำร 
 โดยรื้อกฎหมำย กฎ ระเบียบที่ทับซ้อน ล้ำหลัง ผู้น ำสูงสุดต้องเอำจริง เพรำะเป็นเรื่องยำก ถ้ำ ไม่ทุบโต๊ะ 
เกำะติด ตำมจี้ทุกวัน คงเกิดยำก น่ำเสียดำยช่วงรัฐบำล คสช. มีอ ำนำจสำมำรถสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ได้ 
สุดท้ำยมันไม่เกิด 
 อีกวิธีที่ท ำควบคู่กันไปต้องพ่ึงพำควำมเปลี่ยนแปลงด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี เพรำะบำงทีกำรสร้ำงควำม
เปลี่ยนแปลงจำกข้ำงในมันยำก ทุกภำรกิจของรำชกำรทั้งกำรก ำกับ กำรตรวจ กำรให้บริกำร สำมำรถเปิดให้ผู้ให้บริกำร
ที่มีวิธีกำรใหม่ท่ีอำศัยเทคโนโลยีสำมำรถมำท ำแทนได้ 

เร็วกว่ำ สะดวกกว่ำ ต้นทุนถูกกว่ำ ลดค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงมหำศำลให้ประเทศ 
 ขณะนี้ได้ทีมงำนปฏิรูประบบรำชกำร แบ่งเป็นทีมกฎหมำย เพ่ือรื้อกฎหมำย และทีมเทคโนโลยี เพ่ือสร้ำง
เทคโนโลยีแทน อย่ำงท่ีผมไปดูท่ีประเทศเอสโตเนีย ซึ่งระบบกำรให้บริกำรประชำชนทั้งหมดโดยรัฐ อยู่ในดิจิทัล 
 โดยมีโครงสร้ำงส ำคัญ เช่น สิ่งที่ต้องมีเลย คือ ประชำชนคนไทยมีดิจิทัลไอดีประจ ำตัว แล้วทุกอย่ำงจะตำมมำ 
ถ้ำระบบดิจิทัลไอดี ดีพอใช้แทนทุกอย่ำงได้ ไม่ต้องมีบัตรประชำชนในกำรแสดงตัวตน 
 เมื่อแสดงตัวตนในระบบดิจิทัลได้ หมำยควำมว่ำ ทุกธุรกรรมท ำผ่ำนระบบดิจิทัลได้ โดยไม่ต้องขอลำยเซ็นหลำย
ระดับชั้นของข้ำรำชกำร ที่ส ำคัญโปร่งใสมำก ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 สร้ำงระบบนี้ขึ้นมำ ระบบปัจจุบันย่อมหำยไปเอง พูดเหมือนง่ำย ควำมจริงไม่มีอะไรง่ำย แต่ท ำได้บนยุทธศำสตร์
ที่ชัดเจนและตั้งใจท ำจริง เพรำะเรำสำมำรถรวมพลบุคลำกรเหล่ำนี้ มำสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงประเทศได้ ถึงบอกพรรค
กล้ำเป็นแพลตฟอร์ม ไม่ได้เป็นพรรคที่รู้ทุกอย่ำง แต่เปิดพ้ืนที่ให้ผู้รู้ นักปฏิบัติด้ำนต่ำงๆเข้ำมำเชื่อมต่อนโยบำยของ
ประเทศหรือช่วยขับเคลื่อนประเด็นในระดับประเทศได้ 
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 พรรคกล้ำมีแนวเชื่อมข้อดีระหว่ำงรัฐบำลกับขบวนกำรนักศึกษำที่เคลื่อนไหวกดดันรัฐบำลอย่ำงไร เพ่ือ
ขับเคลื่อนประเทศไปข้ำงหน้ำ นำยกรณ์ บอกว่ำ ขอท ำหน้ำที่คอยเสนอค ำตอบในแต่ละเรื่องที่เป็นทำงออกให้สังคม 
 เช่น ปัญหำควำมขัดแย้งในปัจจุบัน มีกำรเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ และยุบสภำ ถือเป็นสิทธิที่เรียกร้องได้ 
เช่นเดียวกันคนที่สนับสนุนรัฐบำลเรียกร้องให้ปฏิรูปประเทศมำก่อน สะท้อนให้เห็นว่ำระบบในปัจจุบันไม่สมบูรณ์ กำร
ปฏิรูปไม่เกิดข้ึน 
 สรุปตรงกันมีเรื่องมำกมำยต้องยกเครื่อง รื้อใหม่ รัฐบำลควรเอำจริงกับด้ำนปฏิรูปประเทศ  สมมติกำรแก้
รัฐธรรมนูญมันมีอุปสรรคมำกมำยตำมกฎหมำย ถ้ำฝ่ำยมีอ ำนำจจริงใจ ยังมีช่องทำงท ำได้โดยอำศัยควำมร่วมมือระหว่ำง
รัฐบำล รัฐสภำกับพรรคกำรเมือง  ถ้ำกระแสสังคมต้องกำรควำมเปลี่ยนแปลง คิดว่ำทุกอย่ำงก็ท ำได้ ขอให้ท ำในระบบ 
อย่ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงนอกระบบอีก 

ควรให้มีกำรปฏิรูปประเทศก่อนที่มีโอกำสเกิดกำรปะทะกัน นำยกรณ์ บอกว่ำ อันดับแรกฝ่ำยที่มีอ ำนำจควรฟัง
เสียงต่ำงด้วยเจตนำและควำมพร้อม น ำประเด็นข้อกังวล ควำมต้องกำรไปสู่กำรปฏิบัติ  ขณะเดียวกันผู้ เรียกร้องควร
ตระหนักว่ำมีสิทธิอยู่ที่กำรเรียกร้อง ไม่มีสิทธิไปบังคับใครให้ท ำอะไรตำมที่ตัวเองต้องกำร ตรำบใดที่คนอ่ืนท ำอยู่ไม่ได้
เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมำย ผิดกฎหมำยว่ำไปอย่ำง แต่นี้มันถูกกฎหมำยที่เรำไม่ชอบ 
 ทำงออกต้องเข้ำสู่กระบวนกำรแก้กฎหมำยนั้นให้ได้ โดยเริ่มต้นจำกเคำรพสถำนะของทั้ง  2 ฝ่ำย รัฐบำลควร
เคำรพสถำนะของฝ่ำยค้ำน ซึ่งมีสิทธิ์ค้ำน แสดงควำมเห็นไม่พอใจในแต่ละประเด็น ฝ่ำยค้ำนควรเคำรพควำมชอบธรรม
ในที่มำของรัฐบำลที่มำจำกกำรเลือกตั้ง 
 เคำรพกติกำเดินหน้ำแลกเปลี่ยนกัน เพ่ือเปลี่ยนกติกำที่ไม่เหมำะสม เช่น อ ำนำจ ส.ว.โหวตเลือกนำยกฯ ฝ่ำยมี
อ ำนำจควรเปิดใจกว้ำงพูดคุย ท ำไมยังต้องพ่ึงอ ำนำจ ส.ว.เลือกนำยกฯอยู่ เพรำะถ้ำไม่มีเสียงข้ำงมำกในสภำ
ผู้แทนรำษฎร แม้มีเสียง ส.ว.สนับสนุนให้ขึ้นเป็นนำยกฯ กลำยเป็นรัฐบำลเสียงข้ำงน้อยก็อยู่ไม่ได้ 
 ฉะนั้นในโลกแห่งควำมเป็นจริงไม่สำมำรถอำศัยเสียง ส.ว.สนับสนุนได้  ฝืนไปท ำไม แก้ไขดีกว่ำ มันผิดหลัก
ประชำธิปไตย ผิดหลักพรรคกล้ำ ตำมหลักปฏิบัตินิยม เพรำะปฏิบัติไม่ได้ แลกเปลี่ยนพูดคุยกับแบบนี้ แก้ไขรัฐธรรมนูญ
เสียให้สิ้น สังคมถึงไปต่อได้. 
ทีมการเมือง 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1901888  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1901888
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3 ส.ค. 2563 05:01 น. 

เปิดโครงการ "แจกกล้าไม้ป่า สร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อประชาชน" 
 
 
 
 
 
 
 
 
……วันนี้ เวลำ 08.30 น. อิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. เปิดกำรประชุม กำรขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริม
พัฒนำประชำธิปไตย ที่ห้องแกรนด์ เอบี โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น.... 
"อินทรีเหล็ก" 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/lifestyle/woman/hisoceleb/1901985 
 
  

https://www.thairath.co.th/lifestyle/woman/hisoceleb/1901985


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

73 

 

 
3 ส.ค. 2563 05:01 น. 

ครม. กับสถานการณข์าลง 
 
 
 
 
 
ในสัปดำห์นี้ กำรปรับ ครม. ประยุทธ์ 2/2 คงสะเด็ดน้ ำ โรงเรียน สำม ป. ชื่อของ ครม.คนนอก ปรีดี ดำวฉำย ว่ำที่ รมว.
คลัง และ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์ ว่ำที่ รมว.พลังงำน โควตำคนนอก ค่อนข้ำงจะชัดเจน แต่ส ำหรับเก้ำอ้ี ครม.ในพลัง
ประชำรัฐ ยังกระเพ่ือมไม่หยุด แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ จะออกมำยืนยันว่ำ กำรปรับ ครม.อยู่ในขั้นตอนของกำร
น ำขึ้นทูลเกล้ำฯ 
 เพรำะฉะนั้นคนที่มีรำยชื่อส่งเข้ำตรวจสอบคุณสมบัติ จะประกอบด้วย สุชำติ ชมกลิ่น ว่ำที่ รมว.แรงงำน อนุชำ 
นำคำศัย ว่ำที่ รมต.ประจ ำส ำนักนำยกฯ เอนก เหล่ำธรรมทัศน์ ว่ำที่  รมว.กำรอุดมศึกษำฯ และ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 
ว่ำที่ รมช.แรงงำนเท่ำนั้น 
 แรงกระเพ่ือมที่มีโอกำสลุ้นเฮือกสุดท้ำยในวันนี้ ยังเป็นเก้ำอ้ี กระทรวงพลังงำน และ กระทรวงดิจิทัลฯ ที่ พุทธิ
พงษ์ ปุณณกันต์ ยังได้รับโควตำเหมือนเดิมทั้งที่มีกำรออกมำยืนยันจำก ส.ส. กลุ่มดำวฤกษ์ น ำโดย มำดำมเดียร์ วทันยำ 
วงษ์โอภำสี ว่ำ กลุ่ม ส.ส.กทม.พลังประชำรัฐ ทั้ง 12 คน เป็น กลุ่มดำวฤกษ์ อยู่ถึง 6 คน ซึ่งถ้ำจะอธิบำยควำมกันต่อ ถ้ำ 
นำยกฯ ยึดหลัก โควตำจริงๆ ก็ต้องให้ มำดำมเดียร์ นังเก้ำอ้ี ครม.ด้วย 
 ส่วน กลุ่ม กปปส. ที่ได้ไป 2 ต ำแหน่งใหญ่ ณัฏฐพล ทีป-สุวรรณ นั่งเก้ำอ้ี รมว.ศึกษำฯ พุทธิพงษ์ นั่ง รมว.ดิจิทัล
ฯ มี ส.ส.กทม.สนับสนุนแค่ 4 คนแต่ได้ไป 2 เก้ำอ้ี ก็คงต้องหำค ำตอบเรื่องของโควตำ รมต.ในตอนจบให้ได้ 
 
กลุ่มสำมมิตร ยังติดใจเก้ำอ้ี กระทรวงพลังงำน แน่นอน ขนำดให้ ไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้ำพรรคพลังประ ชำรัฐ 
ออกมำทวงเก้ำอ้ีให้ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แบบโต้งๆ ยังได้นั่ง กระทรวงอุตสำหกรรม ที่เก่ำ 
 อีกคน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรฯ ที่คุยว่ำ มี ส.ส. สนับสนุนถึง 40 คน แต่ไฉนได้นั่งแค่ รมช. ปัญหำ
เหล่ำนี้คงปะทุเป็นประเด็นกำรเมือง คลื่นใต้น้ ำไปเรื่อยๆ ถึงจังหวะที่เหมำะสมเมื่อไหร่ บรรดำ นักกำรเมือง ที่ผิดหวังก็
คงลุกข้ึนมำทวงบัญชีแค้นเป็นแถว ยังไม่รวมพรรคเล็กท่ีสัญญิงสัญญำกันไว้ 
 ไปตัดสินกันในสภำ กฎหมำยส ำคัญของรัฐบำลเข้ำเมื่อไหร่ ได้เขย่ำขวัญกันเป็นระลอก เสร็จแล้วก็จะไปจบ
ระหว่ำง พล.อ.ประยุทธ์ กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐำนะผู้น ำฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยบริหำร จะหำจุดที่พอดี
อย่ำงไรในสถำนกำรณ์ถ้ำจ ำเป็นจะเปลี่ยนหัวฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง ต้องไปลุ้นกันตอนจบของนิทำนเรื่องนี้ 
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 พรรคประชำธิปัตย์ ที่มีคลื่นใต้น้ ำเป็นพักๆ ต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคของ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ คงมองข้ำมกันไป
แล้ว โฟกัสที่เก้ำอ้ี ครม. กับอ ำนำจต่อรองของ 52 ส.ส.ที่มีควำมอิสระทำงควำมเคลื่อนไหว 
 มีชื่อของคนรุ่นเก่ำกับรุ่นใหม่ของพรรค มีชื่อของ จิตภัสร์ (ตั๊น) กฤดำกร ในโผ ครม.แทรกหน้ำคนอ่ืนๆ ในฐำนะ
กลุ่ม ส.ส.รุ่นใหม่ ที่มีแรงสนับสนุนประเภทซุปเปอร์เทอร์โบ ทั้งจำกในพรรคและนอกพรรค เกิดช่องว่ำงระหว่ำงคนสอง
รุ่น 
เสถียรภำพที่ไม่รำบรื่น กลำยเป็นหนำมยอกอกรัฐบำลชุดนี้. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1901928 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1901928


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

75 

 

 
วันท่ี 3 สิงหำคม 2563 - 09:09 น. 

ชัยชนะจากการปรับ ครม.ใหม่ บนซาก ความพ่ายแพ้ ของใคร 
 
 
 
 
 
เสียงเตือนให้ระวัง “อาฟเตอร์ช็อก” ภายหลังการปรับครม.อันดังมาจากปาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน จ าเป็นต้องล้าง
หูและน้อมรับฟังด้วย โยนิโสมนสิการ 

ไม่ว่ำจะเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำยกรัฐมนตรี ไม่ว่ำจะเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้ำ
พรรคพลังประชำรัฐ อย่ำลืม ”รากฐาน” ทำงกำรเมืองของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 

เขำเริ่มต้นเป็น ส.ส.จำกพรรคกิจสังคมตั้งแต่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ยังเป็นผู้น ำทำงด้ำนจิตวิญญำณ และมี
ควำมแนบแน่นอย่ำงเป็นพิเศษกับ นายมนตรี พงษ์พานิช 

เป็นเลขำนุกำรตั้งแต่ นายมนตรี พงษ์พานิช ยังนั่งอยู่กระทรวง คมนำคมแล้วสร้ำงปรำกฏกำรณ์กฐิน 100 กว่ำ
ล้ำนบำท 

จำกนั้น ทะยำนขึ้นด ำรงต ำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรที่กระทรวงสำธำรณสุข แล้วก็ผำดโผนในยุทธจักร
ตั้งแต่ยุค รสช.มำยัง คมช.ทะลุถึงยุค คสช. 

ผ่ำนร้อนผ่ำนหนำวร่วมกับ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายอนุชา นาคาศัย จำกพรรคกิจสังคมจนถึงพรรค
ไทยรักไทย 

ถำมว่ำนอกจำก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ถึงจะหมำยปองกระทรวงพลังงำนอย่ำงไรก็ไม่สมหวังแล้ว มีใครไหน
บ้ำงในพรรคพลังประชำรัฐที่ต้องเจ็บ ตอบได้เลยว่ำเป็น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 

ที ่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เจ็บมิใช่เพรำะเจ็บด้วยตนเอง หำกแต่เจ็บเพรำะเดือดเนื้อร้อนใจให้กับ นายสุริยะ จึง
รุ่งเรืองกิจ และ นายอนุชา นาคาศัย ที่ร่วมเป็นร่วมตำยกันมำ 

ถำมว่ำใครเปิดปฏิบัติกำรปล่อย ”คลิป” นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ประกำศไม่รับต ำแหน่งทำงกำรเมืองหลังกำร
เลือกตั้ง 

ถำมว่ำอยู่ดีๆท ำไมคดีเก่ำค้ำงเก็บว่ำด้วย”ฝำยแม้ว”ตั้งแต่ นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้มจึงถูกรื้อฟ้ืนขึ้นมำ เรื่องอย่ำงนี้มีหรือที ่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน มีหรือท่ี นาย
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ มีหรือที ่นายอนุชา นาคาศัย จะไม่รู้ 

ต้องยอมรับว่ำท่ำมกลำงเสียงโห่ร้องในชัยชนะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ต่อกำรปรับครม.ก็มีเสียงกัดฟัน
กรอดๆอันดังขึ้นมำ  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/index-3aug.jpg
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1 ย่อมเป็นบรรดา”กลุ่ม 4 กุมาร”ที่ถูกอับเปหิออกไป 
1 ย่อมเป็น นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และ อาจรวม นายอนุชา นาคาศัย ด้วย 
หากเป็น”ชัยชนะ”ก็อยู่บน”ความพ่ายแพ้”ของคนเหล่านี้ 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2291066 
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วันท่ี 3 สิงหำคม 2563 - 09:20 น. 

คิดว่า ท่าทีของส.ว.จะเป็นปัญหา น าไปสู่ปัญหาทางการเมืองที่รุนแรงย่ิงขึ้นหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
จากการที่ส.ว.ออกมาแสดงความเห็นคัดค้านกมธ.ของสภาผู้แทนฯว่า ไม่ควรตั้งสสร.มาแก้ไขรธน.2560 เพื่อยกร่าง
ใหม่ 

ท่ำนมีควำมเห็นอย่ำงไร คิดว่ำ ท่ำทีของส.ว.จะเป็นปัญหำ น ำไปสู่ปัญหำทำงกำรเมืองที่รุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ 
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ทำงเฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ “Matichon Online” ***หมำยเหตุ ขอควำมร่วมมือ

แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงสุภำพ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2291073 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2291073
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.3.jpg
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3 ส.ค. 2563 - 00:11 น. 

เลือกตั้ง ปากน้ าระหว่าง กระแส กระสุนใครจะก าชัยชนะ  
 
 
 
 
การเลือกตั้ง“ซ่อม” ที่เขต 5 สมุทรปราการ ก าลังทวีความส าคัญ 

ส ำคัญไม่เพียงเพรำะว่ำเป็นกำรต่อกรระหว่ำง 1 พรรคพลังประชำรัฐ ซึ่งเป็นเจ้ำของพ้ืนที่ กับ 1 พรรคเพ่ือไทย 
ซึ่งเคยยึดครองมำก่อน กับ 1 พรรคก้ำวไกลอันสืบต่อมำจำก“อนำคตใหม่” 

หำกดูเผินๆ เหล่ำเกจิทำงกำรเมืองค่อนข้ำงปักใจเชื่อว่ำคนของพรรคพลังประชำรัฐซึ่งเป็นเจ้ำเก่ำคง ได้ชัยชนะ
เพรำะคะแนนเสียงพรรคเพ่ือไทยกับพรรคก้ำวไกลตัดกันเอง ค ำตอบจะได้มำในวันที่ 9 สิงหำคม ถำมว่ำสภำพกำร
เคลื่อนไหวหำเสียงด ำเนินไปอย่ำงไร 

สื่ออำจไม่ได้ให้ควำมสนใจต่อกำรเคลื่อนไหวหำเสียงของผู้สมัครแต่ละพรรคมำกนัก เนื่องจำกประเมินแล้วว่ำชัย
ชนะน่ำจะเป็นของพรรคพลังประชำรัฐ แต่ที่ไม่ควรมองข้ำม คือ บทบำทของพรรคก้ำวไกล 

พรรคก้ำวไกลให้ควำมสนใจต่อพ้ืนที่เขต 5 สมุทรปรำกำรอย่ำงเป็นพิเศษ มีข่ำวกำรจัดขบวน ส.ส.ลงพ้ืนที่ร่วม
หำเสียงให้กับผู้สมัครอย่ำงไม่ขำดสำย เนื่องจำกพรรคก้ำวไกลไม่มีระบบ “หัวคะแนน” เหมือนพรรคกำรเมืองบทเรียน
ของพรรคก้ำวไกลเป็นบทเรียนเดียวกันกับพรรคอนำคตใหม่ 

เนื่องจำกผู้สมัครของพรรคก้ำวไกลเป็นคน “หน้ำใหม่” ในทำงกำรเมือง ไม่เหมือนกับของพรรคพลังประชำรัฐ
และของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็น ส.ส.เก่ำ พรรคก้ำวไกลจึงต้องอำศัย “กระแส” มำเป็นเครื่องหนุนเสริม 

จุดที่ไม่ควรมองข้ำมก็คือ นอกจำกจะจัดส.ส.ลงหำเสียงแล้ว ขณะเดียวกัน คณะก้ำวหน้ำก็ลงไปขยับและ
ตระเตรียมในเรื่องกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในสมุทรปรำกำรด้วย ไม่ว่ำ นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่ว่ำ นำยปิยบุตร แสงกนก
กุล ลงไปครบ ยังไม่มีใครให้ค ำตอบได้ว่ำผลกำรเลือกตั้งสมุทรปรำกำรจะเป็นอย่ำงไร 

กระนั้น กำรต่อสู้ระหว่ำงพรรคก้ำวไกลกับพรรคพลังประชำรัฐและพรรคเพ่ือไทยก็ด ำ เนินไปด้วยควำมเข้มข้น
เพ่ือให้ “ผู้สมัคร” ของตนได้รับคะแนนและควำมนิยม 
ค ำตอบที่แท้จริง คือ วันที่ 9 สิงหำคม 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4631004 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4631004

