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1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ธนาธร' เปิดตัวผู้สมัคร นายก อบจ.นครสวรรค์ ม่ันใจพลังคนรุ่นใหม่ 
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10 
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ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
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3 ข่าวสดออนไลน์ สถานะ การเมือง ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ ความไว้วางใจ 34 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสัมพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

3 

 

กิจกรรมรอบรั้ว
       

รู้
วั
น
น้ี 

     ข่าววันน้ี 
          รู้วันน้ี 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ม

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
น าถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสัมพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

4 

 

                                           
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสัมพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

5 

 

 

 

วันศุกร์ ท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 15.19 น 

ประธาน กกต. น าถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 63 วัดไร่ขิงพระอารามหลวงนครปฐม 
 

 

 
 

ม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่วัดไร่ขิงพร ะอา รา มหลวง ต.วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.
นครปฐม  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน โดยให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.)ตามที่ขอพระราชทานเพ่ือน้อมน าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษาที่วัดไร่ขิงฯ โดยนายอิทธิ
พร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานส านักงานกกต. 
ประจ าปี 2563 พร้อมด้วยนายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี นาย
ปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ  นายฐิติเชฎฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกต้ัง และพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการกกต. ตลอดทั้งผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจ าส านักงานกกต. ทั้งนี้ มียอดกฐินรวมทั้งสิ้น 2,721,704.45บาท 

ทั้งนี้ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีเพ่ือความเป็นสิริมงคล โดยในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 16 
หรับประวัติความเป็นมาของวัดไร่ขิงหรือวัดมงคลจินดารามในสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดมงคลจินดาราม(ไร่ขิง) แต่ชาวบ้านเรียกกันเต็มๆว่าวัดมงคลจินดารามไร่ขิงจนกระทั่ง
เหลือแต่ชื่อวัดไร่ขิงไปในที่สุด วัดไร่ขิงเป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนรู้จักกันอย่างกว้างขวางและนิยมเดินทางไปนมัสการหลวง
พ่อวัดไร่ขิงเพ่ือความเป็นสิริมงคล 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/528611 
  

https://www.naewna.com/local/528611
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ปธ.กกต.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ าปี 63 ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง 
 

 
 
“อิทธิพร” น าคณะ กกต.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ าปี 2563 ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จังหวัด
นครปฐม เป็นปีท่ี 16 ติดต่อกัน 

วันนี้ (30 ต.ค.) ที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวง ต.วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ตามที่
ขอพระราชทานเพ่ือน้อมน าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษาที่วัดไร่ขิงฯ โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานส านักงาน กกต.ประจ าปี 2563 พร้อมด้วยนายสันทัด ศิริ
อนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 
นายฐิติเชฎฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกต้ัง และพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ตลอดทั้งผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้างประจ าส านักงานกกต. ทั้งนี้ มียอดกฐินรวมทั้งสิ้น 2,721,704.45บาท 

ทั้งนี้ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ าปี ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีเพ่ือความเป็นสิริมงคล โดยในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 16 

ส าหรับประวัติความเป็นมาของวัดไร่ขิง หรือวัดมงคลจินดาราม ในสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาว
ชิรญาณวโรรส ได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดมงคลจินดาราม (ไร่ขิง) แต่ชาวบ้านเรียกกันเต็มๆ ว่าวัดมงคลจินดา
รามไร่ขิง จนกระทั่งเหลือแต่ชื่อวัดไร่ขิงไปในที่สุด วัดไร่ขิงเป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนรู้จักกันอย่างกว้างขวา งและนิ ยม
เดินทางไปนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงเพ่ือความเป็นสิริมงคล 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000112699  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000112699
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30 ต.ค. 2563, 16:07 

ปธ.กกต.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดไร่ขิงพระอารามหลวง 
 

 

 
 

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวง ต.วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการเลื อก ต้ัง 
(กกต.) ตามที่ขอพระราชทานเพ่ือน้อมน าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษาที่วัดไร่ขิงฯ 

โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานส านักงาน กกต. ประจ าปี 2563 พร้อมด้วยนายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นาย
ฉัตรชัย จันทร์พรายศรี นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ  นายฐิติเชฎฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือก ต้ัง 
และพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ตลอดทั้งผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจ าส านักงาน กกต. ทั้งนี้มียอดกฐิน
รวมทั้งสิ้น 2,721,704.45 บาท 

ทั้งนี้การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็น
ประจ าทุกปีเพ่ือความเป็นสิริมงคล โดยในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 16 
 
อ้างอิง : https://www.onbnews.today/post/40078 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.onbnews.today/post/40078
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30 ตุลาคม 2563 

'ธนาธร' เปิดตัวผู้สมัคร นายก อบจ.นครสวรรค์ ม่ันใจพลังคนรุ่นใหม่ปักธงชนะเลือกตั้ง 
 

 
 

'ธนาธร' เปิดตัวผู้สมัครนายกอบจ.นครสวรรค์ มั่นใจพลังคนรุ่นใหม่สร้างความเปล่ียนแปลง  
ที่โรงแรมไม้หอม รีสอร์ท จ.นครสวรรค์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์

ประภารัตน์ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหาร (อบจ.) นคร
สรรค์ และทีมผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์  โดยมี นายศรัญ ฤกษ์อัตการ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นครสวรรค์ น า
ทีม    

นายธนาธร กล่าวว่า คณะก้าวหน้าต้ังใจส่งผู้สมัคร อบจ. โดยมีการประกาศไปแล้วจ านวน 32 จังหวัด และใน
สัปดาห์หน้าจะประกาศเพ่ิมอีก 5-6 จังหวัด ในการท างานของเราเน้นย้ าถึงคุณค่าคือ 1.จุดยืนที่หนักแน่นด้าน
ประชาธิปไตย ต่อต้านเผด็จการ 2.ยึดแนวทางการท างานของพรรคอนาคตใหม่เดิม คือไม่ซ้ือสิทธ์ิขายเสียง  3. ต้องไม่มี
การทุจริตคอรัปชั่น งบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนต้องถูกใช้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้   และ 4.ต้องไม่
เก่ียวข้องกับการค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ หรือการท าตัวเป็นนักเลงผู้ มีอิทธิพลเจ้าพ่อการเมือง ทั้งหมดนี้คือคุณค่า
พ้ืนฐานที่ทุกคนที่จะท างานกับเราต้องมีร่วมกัน ทั้งนี้ การเลือกต้ังในระดับท้องถิ่นมีความส าคัญ และอยู่ใกล้ ชิด กับ
ประชาชนมากกว่าการเลือกต้ังระดับชาติอย่างการเลือก ส.ส.  เพราะ ส.ส.นั้นเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ได้มีอ านาจและ
หน้าที่ในการบริหารหรือใช้งบประมาณพัฒนาจังหวัด ตัวแทนที่ประชาชนเป็นคนเลือกแล้วมีอ านาจบริหารงบประมาณ
จริงๆ คือ ผู้บริหารท้องถิ่น ซ่ึงในระดับจังหวัดนั้นก็คือ นายก อบจ.  

"งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 8 แสนล้าน และเฉพาะ อบจ. 8 หม่ืนล้าน ซ่ึงในส่วนนี้เองที่เอาไปใช้
ในกิจกรรมที่เก่ียวข้องและใกล้ชิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นน้ าประปา ไฟฟ้า จ้ดการขยะ โรงเรียน 
โรงพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ  นี่คือเหตุผลส าคัญที่เราควรให้ความส าคัญกับการเลือกต้ังท้องถิ่น และนี่คือความ
ต้ังใจของคณะก้าวหน้าที่จะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ เราอยากสร้างการเมืองท้องถิ่นแบบใหม่ การเมืองที่
ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นจริงๆ และงบประมาณ อบจ.นครสวรรค์  700 ล้านบาทต่อปี ซ่ึงประมาณ 
300 ล้านบาทต่อปีเป็นเงินลงทุนสร้างกิจการต่างๆ สามารถท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้องชาวนครสวรรค์ดีขึ้นได้ 

"ถ้าเราได้ผู้บริหารท้องถ่ินท่ีมีวิสัยทัศน์ มีความจริงใจในการพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองอย่างทนายศรัญ ซ่ึง
เป็นคนรุ่นใหม่  เป็นทนายความท่ีประสบความส าเร็ จในอาชีพการงาน  และเป็นคนท่ียึดมั่นในอุดมการ ณ์
ประชาธิปไตย ยึดแนวทางการท างานแบบพรรคอนาคตใหม่ ท่ีเข้ามาเพ่ือต้องการสร้างความเปล่ียนแปลง ต้องการ
ลดความเหล่ือมล้ า และสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม" นายธนาธร กล่าว  
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ด้าน นายศรัญ ฤกษ์อัตการ ว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า การจะแก้ปัญหาให้ชาวนครสรรค์ได้
จริงๆ ต้องเป็นการเมืองท้องถิ่น ต้องบอกว่าตนมีความมุ่งม่ัน และกล้าพูดอย่างเต็มปากว่าอยากเป็นนายก อบจ.มากๆ 
เพราะนี่คือเครื่องมือส าคัญที่จะน ามาใช้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ จ.นครสรรค์ดีขึ้น และจากที่มีโอกาสได้ศึกษาการ
ท างาน อบจ.ที่ผ่านมา พบว่าเมืองของเราให้ความส าคัญกับการพัฒนาถนน แต่ในยุคของทนายศรัญ เรายกระดับเมือง
ปากน้ าโพด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยว และเกษตรกรรมที่ใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย วันนี้ ทีมงาน
ของเราไม่ใช่นักการเมืองอาชีพ แต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมกันออกแบบนโยบายและพร้อมที่จะน ามาใช้ ยกตัวอย่าง เรามี
บึงบอระเพ็ดที่ทุกคนรู้จักว่าเป็นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ แต่จะมีชาวนครสวรรค์ก่ีคนที่เคยไปเที่ยว เพราะ
เราขาดการประชาสัมพันธ์ท่ีดี จ.นครสวรรค์เราเป็นเหมือนเมืองผ่าน คนนครสวรรค์เองก็ฝังใจไปแล้วว่าเมืองตัวเองเป็น
เมืองผ่าน เสาร์-อาทิตย์ก็ออกไปเที่ยวที่อ่ืน ทั้งที่เราสามารถพัฒนาบึงบอระเพ็ดให้คนมาท่องเที่ยว มาพักผ่อน และใช้
ประโยชน์จากที่นี่ และท าให้ก่อเกิดรายได้ สร้างเศรษฐกิจเม็ดเงินได้  

"บึงบอระเพ็ดมีพ้ืนที่กว่า 1 แสนไร่ เป็นพ้ืนที่ท่ีอยู่ในความดูแลของ อบจ. 200 ไร่ สิ่งที่เราต้ังใจจะท าคือการ
พัฒนา ยกระดับ ด้วยการศักยภาพของพ้ืนที่นี้ออกมาใช้ คือ 1. สร้างให้มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และใช้เป็น
พักผ่อนหย่อนใจ โดยที่ริมน้ าจะมีการท าลู่วิ่ง ลู่ปั่นจักรยาน สวนเด็กเล่น พ้ืนที่ใน้ าจะจัดให้มีกิจกรรมทางน้ าอย่าง เจ็ทสกี 
เวคบอร์ด และ เรือคายัค โดยแบ่งเป็นโซนชัดเจนว่าเป็นกีฬาพาดโผน และโซนที่ต้องการความสงบ  2. สร้างและพัฒนา
สิ่งที่สนับสนุนการท่องเที่ยว อบจ. นครสรรค์มีโรงแรมและศูนย์ประชุมอยู่ที่บึงบอระเพ็ด ซ่ึงเราต้ังใจจะพัฒนาให้ทันสมัย 
เปิดให้ทุกๆ คนได้จับจองมาพักได้ทางอินเทอร์เน็ต ทางบุ๊กก้ิงดอทคอมหรืออโกดา ใช้ช่องทางที่ทันสมัย , เราต้ังใจจะ
พัฒนาอควอเรียมหรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า ใช้การจัดแสดงที่ทันสมัย , เราต้ังใจสร้างพิพิธภัณฑ์ชาวจีนโพ้นทะเล ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ และที่ส าคัญ เราต้ังใจจะสร้างศูนย์บอลลูนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้นักท่องเที่ยวได้มาขึ้นบอลลูนชม
ความงดงาม และความกว้างใหญ่ของบึงบอระเพ็ดจากมุมสูงด้วย" นายศรัญ กล่าว  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/905344 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/905344
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วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 13:12 น. 
 

‘เรืองไกร’ ร้อง กกต. สอบ ส.ส.ประชาธิปัตย์ ฝ่าฝืน พรป. พรรคการเมือง ปมรับ
ผลประโยชน์หรือไม่ 
 

 
 

‘เรืองไกร’ ร้อง กกต. สอบ ส.ส. ปชป. ฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ม.88 วรรคสอง ปมรับผลประโยชน์หรือไม่ 
เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวว่า วันนี้ (30 ตุลาคม) ตนได้ไป

ที่ศูนย์ราชการอาคารบี เพ่ือยื่นหนังสือขอให้ กกต.ตรวจสอบว่า ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มีการกระท าฝ่าฝืน 
พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 88 วรรคสอง หรือไม่ โดยเรื่องนี้สืบเนื่องจาก ป.ป.ช.ได้มีหนังสือถึงตนแจ้งว่า กรณี ส.ส.
ปชป.ไปร่วมงานและรับประทานอาหารกับพรรคภูมิใจไทยเม่ือวันที่ 17 กันยายน 2562 นั้น ส.ส.ที่เข้าร่วมงานเลี้ยงไ ม่มี
มูลความผิดตาม พ.ร.ป. ป.ป.ช. มาตรา 128 จึงมีมติไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา ที่ ป.ป.ช. แจ้งมานั้น จึงมีประเด็น
ตามมาว่า ส.ส.ปชป.ที่เข้าร่วมงานเลี้ยงนั้น อาจจะเข้าข่ายตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 88 วรรคสอง ตามมาได้ 
โดยมาตตา 88 วรรคสอง บัญญัติว่า “ห้ามมิให้สมาชิกซ่ึงด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลใดโดยไม่มีมูลจะอ้างได้ตามกฎหมาย เว้นแต่เงินที่ได้มีการแจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง” 

นายเรืองไกรกล่าวอีกว่า ข้อเท็จจริงจาก ป.ป.ช.จึงเป็นมูลเหตุที่ต้องน าไปร้องขอให้ กกต.ตรวจสอบต่อไปว่า 
ส.ส. ปชป. มีการฝ่าฝืน พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 88 วรรคสอง หรือไม่ ทั้งนี้ ได้ยื่นหนังสือเร่งรัดให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า บทบัญญัติใน พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วย 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2419332 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2419332
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/01/58-2.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสัมพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

11 

 

 

วันศุกร์ ท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563,  

‘เรืองไกร’ร้อง กกต.สอบเด็กประชาธิปัตย์ ฝ่าฝืน พรป. พรรคการเมืองหรือไม่ 
 

 
 

30 ตุลาคม 2563 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้ไปที่ ศูนย์รา ชการ
อาคาร B เพ่ือยื่นหนังสือขอให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ตรวจสอบว่า ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มีการ
กระท าฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง มาตรา 88 วรรคสอง หรือไม่ 

นายเรืองไกร กล่าวว่า เรื่องนี้สืบเนื่องจาก ป.ป.ช. ได้มีหนังสือถึงตนแจ้งว่า กรณี ส.ส. ปชป. ไปร่วมงานและ
รับประทานอาหารกับพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2562 นั้น ส.ส. ที่เข้าร่วมงานเลี้ยงไม่มีมูลควา มผิด
ตาม พรป. ป.ป.ช. มาตรา 128  จึงมีมติไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา 

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า ที่ ป.ป.ช. แจ้งมานั้น จึงมีประเด็นตามมาว่า ส.ส. ปชป. ที่เข้าร่วมงานเลี้ยงนั้น อาจจะเข้า
ข่ายตาม พรป.พรรคการเมือง ม. 88 วรรคสอง ตามมาได้ ทั้งนี้ ม.88 วรรคสอง บัญญัติว่า “ห้ามมิให้สมาชิกซ่ึงด ารง
ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลใดโดยไม่มีมูลจะอ้างได้ตามกฎหมาย 
เว้นแต่เงินที่ได้มีการแจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง” 

“ข้อเท็จจริงจาก ป.ป.ช. จึงเป็นมูลเหตุที่ต้องน าไปร้องขอให้ กกต. ตรวจสอบต่อไปว่า ส.ส. ปชป. มีการฝ่าฝืนพรป.
พรรคการเมือง มาตรา 88 วรรคสอง หรือไม่  พร้อมกันนี้ผมได้ยื่นหนังสือเร่งรัดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า บทบัญญัติใน พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ขัดรัฐธรรมนูญ หรือไม่ด้วย” นายเรืองไกร กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/528558 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/528558
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30 ต.ค. 2563 13:56    

‘เรืองไกร’ย่ืนหนังสือร้อง กกต.สอบ ส.ส.ปชป. ฝ่าฝืน พ.ร.ป.พรรคการเมืองหรือไม่ 
 

 
 

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า วันนี้ (30 ต.ค.) ตนได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง เพ่ือให้ตรวจสอบว่า ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มีการกระท าฝ่าฝืน พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 88 วรรค
สองหรือไม่ สืบเนื่องจาก ป.ป.ช.ได้มีหนังสือถึงตนแจ้งว่า กรณี ส.ส. ปชป. ไปร่วมงานและรับประทานอาหารกับพรรค
ภูมิใจไทย (ภท.) เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2562 นั้น ส.ส. ที่เข้าร่วมงานเลี้ยงไม่มีมูลความผิดตาม พ.ร.ป. ป.ป.ช. มาตรา 
128  จึงมีมติไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา 

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า ที่ ป.ป.ช.แจ้งมานั้น จึงมีประเด็นตามมาว่า ส.ส.ปชป. ที่เข้าร่วมงานเลี้ยงนั้น อาจจะ
เข้าข่ายตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง ม.88 วรรคสอง ตามมาได้ 

ทั้งนี้นายเรืองไกร ยังได้ไปยื่นหนังสือเร่งรัดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า 
บทบัญญัติใน พรก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ด้วย 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000112631 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000112631
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30 ต.ค. 2020  
เรืองไกร ร้อง กกต. สอบ ส.ส. ปชป. ฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ม. 88 วรรคสอง หรือไม่ 
 

 

 
 
เรืองไกร ร้อง กกต. สอบ ส.ส. ปชป. ฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุ ฒิสภา
เปิดเผยว่า 

วันนี้ ตนได้ไปที่ศูนย์ราชการอาคาร B เพ่ือยื่นหนังสือขอให้ กกต. ตรวจสอบว่า ส.ส. ปชป. มีการกระท าฝ่าฝืน 
พรป.พรรคการเมือง ม. 88 วรรคสอง หรือไม่ 

นายเรืองไกร กล่าวว่า เรื่องนี้สืบเนื่องจาก ป.ป.ช. ได้มีหนังสือถึงตนแจ้งว่า กรณี ส.ส. ปชป. ไปร่วมงานและ
รับประทานอาหารกับพรรคภูมิใจไทยเม่ือวันที่ 17 ก.ย. 2562 นั้น ส.ส. ที่เข้าร่วมงานเลี้ยงไม่มีมูลความผิดตาม พรป. 
ป.ป.ช. มาตรา 128 จึงมีมติไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา 

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า ที่ ป.ป.ช. แจ้งมานั้น จึงมีประเด็นตามมาว่า ส.ส. ปชป. ที่เข้าร่วมงานเลี้ยงนั้น อาจจะ
เข้าข่ายตาม พรป.พรรคการเมือง ม. 88 วรรคสอง ตามมาได้ 
ม.88 วรรคสอง บัญญัติว่า “ห้ามมิให้สมาชิกซ่ึงด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใด จากบุคคลใดโดยไม่มีมูลจะอ้างได้ตามกฎหมาย เว้นแต่เงินที่ได้มีการแจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง” 

นายเรืองไกร กล่าวตามมาว่า ข้อเท็จจริงจาก ป.ป.ช. จึงเป็นมูลเหตุที่ต้องน าไปร้องขอให้ กกต. ตรวจสอบต่อไป
ว่า ส.ส. ปชป. มีการฝ่าฝืนพรป.พรรคการเมือง มาตรา 88 วรรคสอง หรือไม่ 
อนึ่งนายเรืองไกร ได้ยื่นหนังสือเร่งรัดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า บทบัญญัติใน พรก.กู้เงิน 
1 ล้านล้านบาท ขัดรัฐธรรมนูญ หรือไม่ ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.brighttv.co.th/news/roungkai 
  

https://www.brighttv.co.th/news/roungkai
https://www.brighttv.co.th/news/roungkai
https://www.brighttv.co.th/news/roungkai


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรส่ือสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสัมพันธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

14 

 

 
 
วันศุกร์ท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 

‘เรืองไกร’ ร้อง กกต. สอบ ส.ส.ประชาธิปัตย์ ฝ่าฝืน พรป. พรรคการเมือง ปมรับ
ผลประโยชน์หรือไม่ 
 

  

 
‘เรืองไกร’ ร้อง กกต. สอบ ส.ส. ปชป. ฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ม.88 วรรคสอง ปมรับผลประโยชน์หรือไม่ 

เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวว่า วันนี้ (30 ตุลาคม) ตนได้ไป
ที่ศูนย์ราชการอาคารบี เพ่ือยื่นหนังสือขอให้ กกต.ตรวจสอบว่า ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มีการกระท าฝ่าฝืน 
พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 88 วรรคสอง หรือไม่ โดยเรื่องนี้สืบเนื่องจาก ป.ป.ช.ได้มีหนังสือถึงตนแจ้งว่า กรณี ส.ส.
ปชป.ไปร่วมงานและรับประทานอาหารกับพรรคภูมิใจไทยเม่ือวันที่ 17 กันยายน 2562 นั้น ส.ส.ที่เข้าร่วมงานเลี้ยงไ ม่มี
มูลความผิดตาม พ.ร.ป. ป.ป.ช. มาตรา 128 จึงมีมติไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา ที่ ป.ป.ช. แจ้งมานั้น จึงมีประเด็น
ตามมาว่า ส.ส.ปชป.ที่เข้าร่วมงานเลี้ยงนั้น อาจจะเข้าข่ายตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 88 วรรคสอง ตามมาได้ 
โดยมาตตา 88 วรรคสอง บัญญัติว่า “ห้ามมิให้สมาชิกซ่ึงด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลใดโดยไม่มีมูลจะอ้างได้ตามกฎหมาย เว้นแต่เงินที่ได้มีการแจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง” 

นายเรืองไกรกล่าวอีกว่า ข้อเท็จจริงจาก ป.ป.ช.จึงเป็นมูลเหตุที่ต้องน าไปร้องขอให้ กกต.ตรวจสอบต่อไปว่า 
ส.ส. ปชป. มีการฝ่าฝืน พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 88 วรรคสอง หรือไม่ ทั้งนี้ ได้ยื่นหนังสือเร่งรัดให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า บทบัญญัติใน พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_364424 
ข่าวท่ีเก่ียวข้อง : https://www.tv24.in.th/2020/10/blog-post_19.html 
  

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichonweekly.com%2Fhot-news%2Farticle_364424
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichonweekly.com%2Fhot-news%2Farticle_364424
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_364424
https://www.tv24.in.th/2020/10/blog-post_19.html
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วันศุกร์ ท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 14.02 น. 

ทนายศรัญ" ชูนโยบายพัฒนา "บึงบอระเพ็ด" ชิงนายก อบจ. นครสวรรค์ 
 

 
 

"คณะก้าวหน้า"ไม่หวั่น! เปิดตัวทีมผู้สมัคร อบจ. นครสวรรค์ "ธนาธร" มั่นใจพลังคนรุ่นใหม่ ส่ง "ทนายศรัญ" ลุ้น
เก้าอ้ีนายกฯ  - ชูนโยบายพัฒนา "บึงบอระเพ็ด" ศูนย์กลางท่องเท่ียว - กีฬาทางน้้า ล่ัน "ปากน้้าโพต้องไม่เป็นเมือง
ผ่าน" 

เม่ือเวลา 10.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม ที่โรงแรมไม้หอม รีสอร์ท จ.นครสวรรค์ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธาน
คณะก้าวหน้า น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร
นายกองค์การบริหาร (อบจ.) นครสรรค์ และทีมผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์  โดยมี นายศรัญ ฤกษ์อัตการ ว่าที่
ผู้สมัครนายก อบจ.นครสวรรค์ น าทีม ท่ามกลางสื่อมวลชนที่มารอท าข่าวเป็นจ านวนมาก   

นายธนาธร กล่าวว่า คณะก้าวหน้าต้ังใจส่งผู้สมัคร อบจ. โดยมีการประกาศไปแล้วจ านวน 32 จังหวัด และใน
สัปดาห์หน้าจะประกาศเพ่ิมอีก 5-6 จังหวัด ในการท างานของเราเน้นย้ าถึงคุณค่าคือ 1.จุดยืนที่หนักแน่นด้าน
ประชาธิปไตย ต่อต้านเผด็จการ 2.ยึดแนวทางการท างานของพรรคอนาคตใหม่เดิม คือไม่ซ้ือสิทธ์ิขายเสียง  3. ต้องไม่มี
การทุจริตคอรัปชั่น งบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนต้องถูกใช้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้   และ 4.ต้องไม่
เก่ียวข้องกับการค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ หรือการท าตัวเป็นนักเลงผู้ มีอิทธิพลเจ้าพ่อการเมือง ทั้งหมดนี้คือคุณค่า
พ้ืนฐานที่ทุกคนที่จะท างานกับเราต้องมีร่วมกัน ทั้งนี้ การเลือกต้ังในระดับท้องถิ่นมีความส าคัญ และอยู่ใกล้ ชิด กับ
ประชาชนมากกว่าการเลือกต้ังระดับชาติอย่างการเลือก ส.ส.  เพราะ ส.ส.นั้นเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ได้มีอ านาจและ
หน้าที่ในการบริหารหรือใช้งบประมาณพัฒนาจังหวัด ตัวแทนที่ประชาชนเป็นคนเลือกแล้วมีอ านาจบริหารงบประมาณ
จริงๆ คือ ผู้บริหารท้องถิ่น ซ่ึงในระดับจังหวัดนั้นก็คือ นายก อบจ.  

"งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 8 แสนล้าน และเฉพาะ อบจ. 8 หม่ืนล้าน ซ่ึงในส่วนนี้เองที่เอาไปใช้
ในกิจกรรมที่เก่ียวข้องและใกล้ชิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นน้ าประปา ไฟฟ้า จ้ดการขยะ โรงเรียน 
โรงพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ  นี่คือเหตุผลส าคัญที่เราควรให้ความส าคัญกับการเลือกต้ังท้องถิ่น และนี่คือความ
ต้ังใจของคณะก้าวหน้าที่จะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ เราอยากสร้างการเมืองท้องถิ่นแบบใหม่ การเมืองที่
ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นจริงๆ และงบประมาณ อบจ.นครสวรรค์  700 ล้านบาทต่อปี ซ่ึงประมาณ 
300 ล้านบาทต่อปีเป็นเงินลงทุนสร้างกิจการต่างๆ สามารถท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้องชาวนครสวรรค์ดีขึ้นได้ ถ้า
เราได้ผู้บริหารท้องถิ่นที่ มีวิสัยทัศน์ มีความจริงใจในการพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองอย่างทนายศรัญ ซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ 
เป็นทนายความที่ประสบความส าเร็จในอาชีพการงาน และเป็นคนที่ยึดม่ันในอุดมการณ์ประชาธิปไตย ยึดแนวทางการ
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ท างานแบบพรรคอนาคตใหม่ ที่เข้ามาเพ่ือต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง ต้องการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความเท่าเที ยม
กันในสังคม" นายธนาธร กล่าว  

ด้าน นายศรัญ ฤกษ์อัตการ ว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า การจะแก้ปัญหาให้ชาวนครสรรค์ได้
จริงๆ ต้องเป็นการเมืองท้องถิ่น ต้องบอกว่าตนมีความมุ่งม่ัน และกล้าพูดอย่างเต็มปากว่าอยากเป็นนายก อบจ.มากๆ 
เพราะนี่คือเครื่องมือส าคัญที่จะน ามาใช้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ จ.นครสรรค์ดีขึ้น และจากที่มีโอกาสได้ศึกษาการ
ท างาน อบจ.ที่ผ่านมา พบว่าเมืองของเราให้ความส าคัญกับการพัฒนาถนน แต่ในยุคของทนายศรัญ เรายกระดับเมือง
ปากน้ าโพด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยว และเกษตรกรรมที่ใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย วันนี้ ทีมงาน
ของเราไม่ใช่นักการเมืองอาชีพ แต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมกันออกแบบนโยบายและพร้อมที่จะน ามาใช้ ยกตัวอย่าง เรามี
บึงบอระเพ็ดที่ทุกคนรู้จักว่าเป็นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ แต่จะมีชาวนครสวรรค์ก่ีคนที่เคยไปเที่ยว เพราะ
เราขาดการประชาสัมพันธ์ท่ีดี จ.นครสวรรค์เราเป็นเหมือนเมืองผ่าน คนนครสวรรค์เองก็ฝังใจไปแล้วว่าเมืองตั วเองเป็น
เมืองผ่าน เสาร์-อาทิตย์ก็ออกไปเที่ยวท่ีอ่ืน ทั้งที่เราสามารถพัฒนาบึงบอระเพ็ดให้คนมาท่องเที่ยว มาพักผ่อน และใช้
ประโยชน์จากที่นี่ และท าให้ก่อเกิดรายได้ สร้างเศรษฐกิจเม็ดเงินได้  

"บึงบอระเพ็ดมีพ้ืนที่กว่า 1 แสนไร่ เป็นพ้ืนที่ท่ีอยู่ในความดูแลของ อบจ. 200 ไร่ สิ่งที่เราต้ังใจจะท าคือการ
พัฒนา ยกระดับ ด้วยการศักยภาพของพ้ืนที่นี้ออกมาใช้ คือ 1. สร้างให้มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และใช้เป็น
พักผ่อนหย่อนใจ โดยที่ริมน้ าจะมีการท าลู่วิ่ง ลู่ปั่นจักรยาน สวนเด็กเล่น พ้ืนที่ใน้ าจะจัดให้มีกิจกรรมทางน้ าอย่าง เจ็ทสกี 
เวคบอร์ด และ เรือคายัค โดยแบ่งเป็นโซนชัดเจนว่าเป็นกีฬาพาดโผน และโซนที่ต้องการความสงบ  2. สร้างและพัฒนา
สิ่งที่สนับสนุนการท่องเที่ยว อบจ. นครสรรค์มีโรงแรมและศูนย์ประชุมอยู่ที่บึงบอระเพ็ด ซ่ึงเราต้ังใจจะพัฒนาให้ทันสมัย 
เปิดให้ทุกๆ คนได้จับจองมาพักได้ทางอินเทอร์เน็ต ทางบุ๊กก้ิงดอทคอมหรืออโกดา ใช้ช่องทางที่ทันสมัย , เราต้ังใจจะ
พัฒนาอควอเรียมหรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า ใช้การจัดแสดงที่ทันสมัย , เราต้ังใจสร้างพิพิธภัณฑ์ชาวจีนโพ้นทะเล ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ และที่ส าคัญ เราต้ังใจจะสร้างศูนย์บอลลูนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้นักท่องเที่ยวได้มาขึ้นบอลลูนชม
ความงดงาม และความกว้างใหญ่ของบึงบอระเพ็ดจากมุมสูงด้วย" นายศรัญ กล่าว  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการแถลงข่าว นายธนาธร พร้อมทีมผู้สมัคร อบจ. นครสวรรค์ ขึ้นรถแห่
ประชาสัมพันธ์ไปทั่วตัวเมือง โดยตลอดสองข้างทางมีประชาชนชาวปากน้ าโพเป็นจ านวนมากออกมาโบกไม้โบกมือให้
ก าลังใจและถ่ายรูป ทั้งนี้ ในช่วงเช้าก่อนมีการแถลงข่าว ว่าที่ผู้สมัคร อบจ. นครสวรรค์ พร้อมทีมงานได้พานายธนาธร 
และทีมคณะก้าวหน้าจากส่วนกลาง เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในบริเวณบึงบอระเพ็ด ล่องเรือชมบึง พร้อมกับไลฟ์
พูดคุยถึงแนวทางในการพัฒนายกระดับพ้ืนที่ดังกล่าวซ่ึงอยู่ในความดูแลของ อบจ.นครสวรรค์ มีผู้ให้ความสนใจรับชม
พร้อมแสดงความคิดเห็นเข้ามาเป็นจ านวนมาก 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/210940 
  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/210940
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วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 - 13:43 น. 

ช านาญ ช้ี ‘คณะก้าวหน้า’ ทางสะดวกลุยสนาม อบจ. ‘ธนาธร’ ช่วยหาเสียงได้ 
 

 
 

เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม นายช านาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ถึงพระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2562 มาตรา 34 ท่ีก าหนดห้ามข้าราชการ
การเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ กล่ันแกล้งผู้สมัครหรือกระท าการใดๆ อันเป็นคุณเป็นโทษแก่
ผู้สมัคร ว่า ในกฎหมายระบุชัดเจนว่า ห้ามเจ้าที่ของรัฐ ซ่ึงรวม 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายประจ า ที่เป็นข้าราชการทั่วไป กับฝ่าย
การเมือง ซ่ึงรวมไปถึง ส.ส. และ ส.ว. ความจริงแล้วการเลือกต้ังท้องถิ่นก็คือ การเมือง ดังนั้น เจ้าหน้าที่การเมืองก็ต้อง
ช่วยได้ โดยในมาตรา 34 ก็ไม่ได้ระบุห้ามพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคที่ไม่เป็น ส.ส. เข้ามาเก่ียวข้อง 

เม่ือถามว่า พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังในส่วนองค์การบริหารส่งจังหวัด (อบจ.) โดย
อ้างเหตุการเกรงข้อผิดพลาดทางด้านกฎหมาย นายช านาญ กล่าวว่า คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องความไม่พร้อมหรือไม่ อีกทั้ง 
ในแต่ละพ้ืนที่ก็มีคนอยากลงสมัครรับเลือกต้ังในสนามนี้ เยอะ หากให้ทีมหนึ่งลงสมัคร ก็อาจจะเสียอีกทีม อาจจะเกิด
ความขัดแย้งได้ หลายคนก็อยากลงในนามพรรค พปชร. เพราะเป็นพรรคที่ถืออ านาจรัฐในมือ แต่ตอนที่ร่างกฎหมาย
ฉบับนี้ คงจะไม่ได้นึกถึงว่าจะมีคณะก้าวหน้าเกิดขึ้น เพราะเราไม่ได้เป็นพรรคการเมือง แต่เป็นเพียงบุคคลธรรมดาทั่วไป 
มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และ
กรรมการบริหารอีก 15 คน ที่รวมถึงตนนั้น ไม่ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมือง เพียงแต่ถูกเพิกถอนสิทธิการรับสมัครเลือกต้ัง 
คือ ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกต้ัง และไม่สามารถต้ังพรรคการเมืองและด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคเท่านั้น  

เม่ือถามว่า คณะกรรมกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ระบุว่า คณะหรือพรรคการเมืองมีความเก่ียวโยงกันจะ
พิสูจน์ได้อย่างไรว่าท าเพ่ือพรรคหรือไม่นั้น ก็ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป นายช านาญ กล่าวว่า นี่คือปัญหาเรื่องการ
ใช้ดุลยพินิจ กฎหมายพรรคการเมืองเป็นกฎหมายมหาชน การตีความจะต้องอ านวยและเพ่ิมสิทธิ ไม่ใช่ตัดสิทธิ การออก
กฎหมายแบบนี้ถือว่าเป็นการไม่ไว้ใจประชาชน และพรรคการเมือง ตามธรรมชาติพรรคการเมืองมีความเชื่อมโยงทั้งใน
ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 

เพราะผลการเลือกต้ังท้องถิ่นสามารถสะท้อนความนิยมต่อรัฐบาลได้ อย่างไรก็ตาม ตนเป็นห่วงว่า กกต. จะ
ตีความเลยเถิด และม่ัวๆ อีกอย่างคือ กกต. ชุดนี้ไม่มีประสบการณ์การจัดการเลือกต้ังท้องถิ่น เพราะผู้อ านวยการ
เลือกต้ังท้องถิ่น คือ ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) นั้นๆ ที่มีปัญหาคือ เวลาที่ผู้สมัครไปหารือกับ กกต. ก็จะ
ตอบไม่ตรงกัน 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2419559 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2419559
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88.-1.jpg
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วันศุกร์ท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 

ช านาญ ช้ี ‘คณะก้าวหน้า’ ทางสะดวกลุยสนาม อบจ. ‘ธนาธร’ ช่วยหาเสียงได้ 
 

 
 

ช านาญ ชี้ ‘คณะก้าวหน้า’ ทางสะดวกลุยสนาม อบจ. ‘ธนาธร’ ช่วยหาเสียงได้ ห่วงแค่ ‘กกต.’ ใช้ดุลยพินิจตีความ
กม.เลยเถิด 

เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม นายช านาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ถึงพระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2562 มาตรา 34 ท่ีก าหนดห้ามข้าราชการ
การเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้ องถ่ินหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ กล่ันแกล้งผู้สมัครหรือกระท าการใดๆ อันเป็นคุณเป็นโทษแก่
ผู้สมัคร ว่า ในกฎหมายระบุชัดเจนว่า ห้ามเจ้าที่ของรัฐ ซ่ึงรวม 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายประจ า ที่เป็นข้าราชการทั่วไป กับฝ่าย
การเมือง ซ่ึงรวมไปถึง ส.ส. และ ส.ว. ความจริงแล้วการเลือกต้ังท้องถิ่นก็คือ การเมือง ดังนั้น เจ้าหน้าที่การเมืองก็ต้อง
ช่วยได้ โดยในมาตรา 34 ก็ไม่ได้ระบุห้ามพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคที่ไม่เป็น ส.ส. เข้ามาเก่ียวข้อง 

เม่ือถามว่า พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังในส่วนองค์การบริหารส่งจังหวัด (อบจ.) โดย
อ้างเหตุการเกรงข้อผิดพลาดทางด้านกฎหมาย นายช านาญ กล่าวว่า คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องความไม่พร้อมหรือไม่ อีกทั้ง 
ในแต่ละพ้ืนที่ก็มีคนอยากลงสมัครรับเลือกต้ังในสนามนี้ เยอะ หากให้ทีมหนึ่งลงสมัคร ก็อาจจะเสียอีกทีม อาจจะเกิด
ความขัดแย้งได้ หลายคนก็อยากลงในนามพรรค พปชร. เพราะเป็นพรรคที่ถืออ านาจรัฐในมือ แต่ตอนที่ร่างกฎหมาย
ฉบับนี้ คงจะไม่ได้นึกถึงว่าจะมีคณะก้าวหน้าเกิดขึ้น เพราะเราไม่ได้เป็นพรรคการเมือง แต่เป็นเพียงบุคคลธรรมดาทั่วไป 
มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และ
กรรมการบริหารอีก 15 คน ที่รวมถึงตนนั้น ไม่ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมือง เพียงแต่ถูกเพิกถอนสิทธิการรับสมัครเลือกต้ัง 
คือ ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกต้ัง และไม่สามารถต้ังพรรคการเมืองและด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคเท่านั้น 

เม่ือถามว่า คณะกรรมกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ระบุว่า คณะหรือพรรคการเมืองมีความเก่ียวโยงกันจะ
พิสูจน์ได้อย่างไรว่าท าเพ่ือพรรคหรือไม่นั้น ก็ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป นายช านาญ กล่าวว่า นี่คือปัญหาเรื่องการ
ใช้ดุลยพินิจ กฎหมายพรรคการเมืองเป็นกฎหมายมหาชน การตีความจะต้องอ านวยและเพ่ิมสิทธิ ไม่ใช่ตัดสิทธิ การออก
กฎหมายแบบนี้ถือว่าเป็นการไม่ไว้ใจประชาชน และพรรคการเมือง ตามธรรมชาติพรรคการเมืองมีความเชื่อมโยงทั้งใน
ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/02/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg
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เพราะผลการเลือกต้ังท้องถิ่นสามารถสะท้อนความนิยมต่อรัฐบาลได้ อย่างไรก็ตาม ตนเป็นห่วงว่า กกต. จะตีความเลย
เถิด และม่ัวๆ อีกอย่างคือ กกต. ชุดนี้ไม่มีประสบการณ์การจัดการเลือกต้ังท้องถิ่น เพราะผู้อ านวยการเลือกต้ังท้ องถิ่น 
คือ ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) นั้นๆ ที่มีปัญหาคือ เวลาที่ผู้สมัครไปหารือกับ กกต. ก็จะตอบไม่ตรงกัน 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_364505 
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_364505
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วันท่ี 30 ต.ค. 2563 เวลา 14:18 น. 

‘พระปกเกล้า’ชง"ชวน"เคาะแบบ คกก. สมานฉันท์ยันไม่ใช่หน่วยงานที่ไปซื้อเวลา 
 

 
 

‘พระปกเกล้า’ยังไม่เคาะแบบสมานฉันท์เตรียมรวบรวมคกก. ปรองดองในอดีตท้ังไทย-ตปท. เสนอ"ชวน"ตัดสินใจ 
2 พ.ย.น้ี 

เม่ือวันที่ 30 ต.ค.นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวหลังการหารือร่วมกับนักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้า เพ่ือออกแบบโครงสร้างและรูปแบบวิธีการท างานของคณะกรรมการปรองดอง
สมานฉันท์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ว่า สถาบันพระปกเกล้าในฐานะเป็นหน่วย งาน
ก ากับของรัฐสภามีหน้าที่หาค าตอบให้กับสภาเท่านั้น ไม่ได้เป็นฝ่ายด าเนินการเองทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่าง คิดค้น
โครงสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะโครงสร้างกรรมการปรองดองในอดีตและข้อเสนอที่เกิดขึ้นจากการอภิปรายหาทางออก
ร่วมกันของรัฐสภาเม่ือวันที่ 26 – 27 ต.ค. ที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้าง ก่อนจะรวบรวมเสนอต่อประธานรัฐสภา ในวันที่ 2 
พ.ย.นี้ 

ทั้งนี้จะเสนอให้เห็นว่าโครงสร้างแต่ละโครงสร้างมีข้อดีข้อเสีย และข้อจ ากัดอย่างไรบ้าง รวมถึงข้อห่วงใย แต่
ยอมรับว่าเง่ือนไขการต้ังคณะกรรมการปรองดองครั้งนี้ยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า ต้องการไปถึงจุดไหนอย่างไร อะไรที่
เป็นเนื้อหาที่ต้องเอามาพูดคุยบ้าง ดังนั้น จึงออกแบบได้เพียง โครงสร้างและวิธีการท างานในเชิงหลักการวิชาการเท่านั้น 

นอกจากนี้จะรวมถึงรวบรวมประสบการณ์จากต่างประเทศมาน าเสนอด้วย ส่วนโครงสร้างกรรมการชุดนี้จ ะมี
องค์ประกอบใดบ้าง เป็นเรื่องที่ประธานรัฐสภาต้องกลับไปหารือผู้เก่ียวข้อง สถาบันพระปกเกล้า มีหน้าที่เสนอทาง เลือก
ต่างๆ ให้เท่านั้น 

ขณะเดียวกันจะน ารูปแบบการต้ังคณะกรรมการปรองดองในอดีตมารวบรวมเป็นข้อเสนอว่าที่ผ่านมามีการต้ัง
คณะกรรมการลักษณะนี้แล้วหลายครั้ง เช่น คณะกรรมการสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแ ก้ไข
รัฐธรรมนูญ ที่มี นายดิเรก ถึงฝั่ง เป็นประธาน คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือความปรองดอง
แห่งชาติ (คอป.) ที่มีนายคณิต ณ นคร เป็นประธาน หรือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็น
ประธาน ซ่ึงจะท าให้เห็นได้ว่าการท างานของแต่ละคณะ มีบรรยากาศและสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกัน เพ่ือให้เห็นเง่ือนไข
ในแต่ละด้าน 

ส าหรับเรื่องที่ นายชวน เสนอให้มีทุกฝ่ายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการปองดองฯ นั้น เห็นว่าโดยหลักการแล้ว 
สถานการณ์ตอนนี้สิ่งส าคัญคือต้องมีพ้ืนที่ให้แต่ละฝ่ายได้รับฟังกัน ซ่ึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วน แต่ไม่เปิดเผยเนื้อหาสาระ โดย
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ขอให้ฟังการชี้แจงของนายชวน ยืนยันว่าการรวบรวมทางออกครั้งนี้ ไม่ได้รวบรวมจากงานของสถาบันพระปกเกล้า
เท่านั้น แต่รวมถึงประสบการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ที่แต่ละรัฐบาลมีมาด้วย 

อย่างไรก็ตาม เม่ือถามว่า มีการคาดการณ์ชื่อของประธานฯและคณะกรรมการที่จะมาท าหน้าหน้าที่ด้วยหรือ ไม่  
นายวุฒิสาร กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไร แต่รูปแบบที่จะเสนอก็จะมีการเสนอข้อห่วงใยว่าแ ต่ละ
รูปแบบเป็นอย่างไร รวมทั้งเง่ือนไขส าคัญว่าถ้าจะท าแล้วต้องให้มีความเชื่อม่ันว่าจะสามารถแก้ไขได้จริง 

" ข่าวไปไกลมาก ผมยังไม่ได้มีการทาบทามใครเลยและไม่มีหน้าที่ทาบทามด้วย เพราะต้องได้รับการตรวจจาก
ประธานรัฐสภาก่อน อีกทั้งเราก็ไม่รู้ด้วยว่าใครจะเป็นคนต้ัง ยังไม่มีความชัดเจนในส่วนนี้ "นายวุฒิสาร กล่าว 

นายวุฒิสาร กล่าวอีกว่า ในส่วนเนื้อหาขอเสนอประธานรัฐสภาให้ได้รับทราบก่อน แต่ขอให้ทุกฝ่ายสบายใจว่า
ไม่ได้ช้า อย่างน้อยสถาบันพระปกเกล้ามีความพยายามต้ังใจท างานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ ไม่ใช่
หน่วยงานที่ไปซ้ือเวลา 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/636846 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/636846
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30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:05 น.    
สถาบันพระปกเกล้า เร่งออกแบบโครงสร้าง-วิธีการท างาน คณะกรรมการปรองดองฯ 
   

 
 

30 ต.ค.63 - นายวุฒิสาร   ตันไชย   เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับนักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้าเพ่ือออกแบบโครงสร้างและรูปแบบวิธีการท างานของคณะกรรมการปรองดอง
สมานฉันท์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา  ว่าสถาบันพระปกเกล้าในฐานะเป็นหน่วย งาน
ก ากับของประธานรัฐสภามีหน้าที่หาค าตอบให้กับสภาเท่านั้น ไม่ได้เป็นฝ่ายด าเนินการเองทั้งหมด  ขณะนี้อยู่ระหว่าง
คิดค้นโครงสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะโครงสร้างกรรมการปรองดองในอดีตและข้อเสนอที่เกิดขึ้นจากการอภิ ปราย
หาทางออกร่วมกันของรัฐสภาเม่ือวันที่ 26-27 ต.ค. ที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้าง ก่อนจะรวบรวมเสนอต่อประธานรัฐสภา 
อย่างเร็วสุดในวันที่ 2 พ.ย.นี้  โดยจะเสนอให้เห็นว่าโครงสร้างแต่ละโครงสร้างมีข้อดีข้อเสีย และข้อจ ากัดอย่างไรบ้าง  

รวมถึงข้อห่วงใยของสถาบันฯ   แต่ยอมรับว่าเง่ือนไขการต้ังคณะกรรมการปรองดองครั้งนี้ยังไม่มีเป้าหมายที่
ชัดเจนว่าต้องการไปถึงจุดไหนอย่างไร อะไรที่เป็นเนื้อหาที่ ต้องเอามาพูดคุยบ้าง  ดังนั้นสถาบันฯ ออกแบบได้ เ พียง 
โครงสร้างและวิธีการท างานในเชิงหลักการวิชาการเท่านั้น รวมถึงรวบรวมประสบการณ์จากต่างประเทศมาน าเสนอด้วย   

นายวุฒิสาร กล่าวว่าส่วนโครงสร้างกรรมการชุดนี้จะมีองค์ประกอบใดบ้าง  เป็นเรื่องที่ประธานรัฐสภาต้อง
กลับไปหารือผู้เก่ียวข้อง  สถาบันพระปกเกล้ามีหน้าที่เสนอทางเลือกต่างๆให้เท่านั้น  

นายวุฒิสาร กล่าวถึงการน ารูปแบบการต้ังคณะกรรมการปรองดองในอดีตมารวบรวมเป็นข้อเสนอ ว่าที่ผ่านมา
มีการต้ังคณะกรรมการลักษณะนี้แล้วหลายครั้ง เช่นคณะกรรมการสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ชุดที่มีนายดิเรก ถึงฝั่ง เป็นประธาน    คณะกรรมการค้นหาความจริงที่ มีนายคณิต ณ นคร เป็น
ประธาน  หรือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ที่มีนายอานันท์   ปันยารชุน เป็นประธาน  ซ่ึงจะท าให้เห็นได้ว่าการท างาน
ของแต่ละคณะ มีบรรยากาศและสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกัน  เพ่ือให้เห็นเง่ือนไขในแต่ละด้าน  

ส่วนที่นายชวน เสนอให้มีทุกฝ่ายเข้ าร่วมเป็นคณะกรรมการปรองดองฯ นั้น เห็นว่าโดยหลักการแล้ว 
สถานการณ์ตอนนี้สิ่งส าคัญคือต้องมีพ้ืนที่ให้แต่ละฝ่ายได้รับฟังกัน ซ่ึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วน แต่ไม่บอกเปิดเผยเนื้อ
สาระ  โดยขอให้ฟังการชี้แจงของนายชวน ยืนยันว่าการรวบรวมทางออกครั้งนี้ ไม่ได้รวบรวมจากงานข องสถาบัน
พระปกเกล้าเท่านั้น แต่รวมถึงประสบการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ที่แต่ละรัฐบาลมีมาด้วย  

เม่ือถามว่าการออกแบบโครงสร้างครั้งนี้ จะต้องมีการหารือร่วมกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภาและฝ่ายต่างๆ ด้วย
หรือไม่นั้น นายวุฒิสาร บอกว่าไม่ถึงขนาดนั้น เพราะสถาบันพระปกเกล้ามีหน้าที่ เสนอรายงานต่อประธานรัฐสภาเท่านั้น 
ส่วนประธานรัฐสภาจะน าไปพิจารณาด าเนินอย่างไรต่อ เป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภา   
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นายวุฒิสาร ย้ าว่าเง่ือนไขส าคัญของการออกแบบโครงสร้างคณะกรรมการสมาฉันท์ฯ ครั้งนี้ คือท าแล้วต้องให้มี
ความเชื่อม่ันว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง  ส่วนการคัดเลือกตัวบุคคลเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการปรองดองฯนั้น 
ยืนยันว่ายังไม่มีการก าหนดรูปแบบหรือทาบทามบุคคลใดตามที่เป็นข่าว เพราะไม่มีหน้าที่ในการทาบทามตัวบุคคล 
เนื่องจากการแต่งต้ังบุคคลเป็นอ านาจประธานรัฐสภา อีกทั้งยังไม่ทราบใครจะเป็นคนแต่งต้ัง 

นายวุฒิสาร ปฏิเสธที่จะตอบค าถามว่าบุคคลที่จะมาท าหน้าที่ เป็นประธานคณะกรรมการปรองดองฯจะมี
คุณสมบัติอย่างไร แต่อย่างน้อยให้สบายใจว่าไม่ช้า ยืนยันสถาบันพระปกเกล้ามีความพยายามต้ังใจด าเนินการตามที่จะ
ได้รับมอบหมายให้รอบคอบที่สุด ไม่ใช่หน่วยงานที่ไปซ้ือเวลา 

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีความกดดันหรือไม่กับการพิจารณาต้ังคณะกรรมการปรองดองฯในสถานการณ์แบบนี้ ยอมรับ
ว่ามีความกดดันอย่างแน่นอน แต่คิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายในสังคม ที่จะต้องท าให้เกิดอนาคตที่ท าให้สังคมอยู่ร่วมกัน
ได้ ให้ความขัดแย้งถือเป็นเรื่องปกติ และทุกฝ่ายต้องใช้ความอดทน สติ ระงับตัวเองไม่ให้สร้างความรุนแรง เพ่ือปกป้อง
ไม่ซ้ ารอยเหมือนในอดีต แต่ยอมรับว่าสิ่งที่สร้างคือการสร้างความม่ันใจกับทุกฝ่ายว่าจะให้เกิดความเชื่อม่ันได้อย่างไร.  

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/82285 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/82285
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30 ตุลาคม 2563 12:09 น.    

"วิษณุ" ปัดวิจารณ์ข้อเสนอ "อานันท์" ช้ีเป็นแค่ความเห็นหนึ่ง เผยอย่าไปหวังทุกอย่างจบที่ 
"คกก. สมานฉันท์" 
 

 
 

วันที่ 30 ต.ค.63 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธให้ความเห็นกรณี นาย
อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ออกมาให้ความเห็นว่ารัฐบาลควรฟังเสียงกลุ่มผู้ชุมนุมว่า ตนไม่ทราบ ตอนนี้ตน
ยังไม่ได้อ่านความเห็นดังกล่าว ยังไม่รู้เรื่อง ยังไม่รู้จะพูดอย่างไร อย่าไปเอาสิ่งที่ใครคนหนึ่งพูดแล้วเอามาถามต่ออีกคน
หนึ่งเลย มันจะท าให้เกิดความบานปลาย เพราะถือว่าเป็นความคิดความเห็นหนึ่ง 
ผู้สื่อข่าวถามว่า ค าพูดของนายอานันท์อาจไปเพ่ิมความชอบธรรมให้กลุ่มผู้ชุมนุมหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ ไม่
ขอวิจารณ์ 

เม่ือถามว่า ข้อเสนอของนายอานันท์น่าจะเป็นทางออกหนึ่งของประเทศในขณะนี้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า “ก็
ดีแล้ว ถ้าต้ังคณะกรรมการสมานฉันท์ทุกอย่างควรไปสู่ที่ตรงนั้นและสามารถรับเอาความคิดเห็นของใครต่อใครมา แล้ว
มาคิดดูว่าจะหาทางออกอย่างไร” 

เม่ือถามว่า ในส่วนของคณะกรรมการสมานฉันท์ฝ่ายค้านเหมือนจะไม่เข้าร่วมแล้วจะต้ังคณะกรรมการได้หรื อไม่ 
นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ ไม่ตอบ แต่รู้สึกว่าเขายังไม่ปฏิเสธการเข้าร่วม เพราะเขาเองยังไม่เห็นรูปแบบว่าเป็นอย่างไร 
ตอนนี้ทุกคนยังไม่รู้ว่าหน้าตาของคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นอย่างไร อย่าว่าแต่ฝ่ายค้านเลย ฝ่ายไหนก็ยังไม่เห็นรูปแบบ 
เพราะฉะนั้น คงจะลังเลอยู่ 

เม่ือถามว่า อยากให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ เพราะรัฐบาลไม่ได้เป็นคนต้ัง 
เม่ือถามว่า เม่ือต้ังขึ้นมาทุกฝ่ายควรเข้าร่วมเพ่ือหาทางแก้ปัญหาหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า อย่าเพ่ิงไปพูดตอนนี้ เลย ตี
ปลาหน้าไซพูดซะตอนนี้ เด๋ียวจะต่ืนตกใจกันหมด ว่ามีเล่อะไรแอบแฝงหรือไม่ ในส่วนของรัฐบาลจะเข้าร่วมหรือไ ม่นั้น 
ตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นและยังไม่ได้มีการวางอะไรไว้เพราะยังไม่รู้เลยว่าจะท าอะไร ประกอบด้วยใครบ้าง ถ้ารู้แล้ว
เขาขอให้มีตัวแทนจากรัฐบาลเราคงต้องเอามาพูดกันในคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

เม่ือถามว่า มีการวิจารณ์ว่าการต้ังคณะกรรมการสมานฉันท์เป็นการซ้ือเวลา นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบว่า
เรียกว่าคณะกรรมการสมานฉันท์หรือไม่ แต่เท่าที่ฟังในการประชุมรัฐสภาทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลมีความเห็นตรงกัน ให้ ต้ัง
คณะกรรมการขึ้นมาดูในเรื่องเหล่านี้ เอาปัญหาขึ้นมาพูด โจทย์ที่จะส่งไปให้มีหลายข้อ รวมทั้งข้อเสนอที่จะให้ ไป ฟัง
ความเห็นจากประชาชนด้วยการท าประชามติ เพียงแต่มีคนติงซ่ึงเป็นคนหนึ่งที่ ติงว่าตามมาตรา 166 รัฐบาลอาจมีการ
ท าให้ความคิดเห็นประชามติหรือประชาพิจารณ์อะไรได้ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201030/5f59d574bed953370b212860cdc3a942f7f06a83e62d8e8b6972eac3303fd83d.jpg?itok=XzsFM1N-
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"แต่การต้ังค าถามต้องไม่เป็นเรื่องบุคคล ดังนั้น อาจจะต้ังโจทย์อะไรที่ได้ค าตอบให้กับสังคม โดยไม่เก่ียวกับเรื่อ ง
ตัวบุคคล พยายามต้ังให้เป็นหลักการ เพราะฉะนั้น จะเรียกว่าคณะกรรมการสมานฉันท์หรือไม่ผมไม่รู้ อาจจะมาเรียก
กันเองทีหลัง 

ส่วนที่วิจารณ์ว่าซ้ือเวลานั้นผมคิดว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาทั้งนั้น เพียงแต่ว่าถ้าใช้เวลานานเกินไปมันก็ซ้ือ ถ้าใช้
เวลาไม่นานมันก็ไม่ได้ซ้ือ แต่อย่าไปหวังว่าทุกอย่างจะจบที่คณะกรรมการชุดนี้แล้วเลิก แฮปปี้แล้ว มันคงไม่ใช่แบบนั้น
แน่ การเสนอทางออกอาจจะเป็นหลายทางก็ได้"นายวิษณุ กล่าว 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/193557 
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30 ตุลาคม 2563 - 12:40 น. 

ออกหมายเรียก "ธนาธร - ปิยบุตร - ช่อ"  
 

 
 
ต ารวจนครบาลพญาไท ออกหมายเรียก " ธนาธร - ปิยบุตร - พรรณิการ์ " หลังคณะท างานสืบสวนเก่ียวกับกลุ่ม ผู้
ชุมนุมพบข้อมูลเชื่อมโยงปลุกป่ันโซเชียลชักชวนให้คนมาการชุมนุมในวันท่ี 21 ตุลาคม ท่ีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ   

30 ตุลาคม 2563 มีรายงานข่าวแจ้งว่า พนักงานสอบสวน สน.พญาไท ได้ท าการออกหมายเรียก นายธนาธร 
จึงรุ่ง เรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า , นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า  น.ส.พรรณิการ์ วา
นิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ในข้อหา "ร่วมกระท าให้ปรากฎแก่ประชาชน ด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอ่ืนใดมิใช่
การกระท าภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพ่ือแสดงความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริต เพ่ือให้ประชาชน
ล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน" ให้มาพบพนักงานสอบสวน ที่สน. พญาไท ในวันที่ 5 พฤษจิกายน 2563 ในเวลา 10.00 น.
นี้ 

โดยทั้งหมดถูกคณะท างานสืบสวนติดตามคดีเก่ียวกับการชุมนุม สืบสวนพบมีความเคลื่อนไหวในโซเชียล 
เก่ียวกับการชักชวนคนมาชุมนุมที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ในวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา ซ่ึงเข้าข่ายความผิด ม.116 ทั้งนี้
ก้อนมีการออกหมายเรียกในครั้งนี้ต ารวจได้ไปขอหมายจับจากศาลอาญา แต่ศาลให้ทาง ออกหมายเรียก ก่อนหากไม่มา 
ก็สามารถมาออกหมายจับได้ นอกจากนี้ทางต ารวจเตรียมออกหมายเรียกกลุ่มผู้ชุมนุมอีกรวมทั้งหมด 22 รายต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/447567 
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“เสรี” ช้ี ฝ่ายค้านแสดงเจตนาไม่ร่วม กก.สมานฉันท์ ท าให้สร้างความปรองดองยาก 
   สยามรัฐออนไลน์  30 ตุลาคม 2563 19:53 น.  การเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือวันที่ 30 ต.ค.63 นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมืองและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กล่าวถึงแนวทางการต้ังกรรมการสมานฉันท์เพ่ือแก้ปัญหาการเมือง ซ่ึงมีข้อเสนอ
ให้ใช้เวทีรัฐสภาด าเนินการ ว่า ตนสนับสนุนและเห็นว่าเวทีของรัฐสภานั้น จะคลี่คลายปัญหาได้ แต่การด าเนินการใดๆ 
ต้องค านึงถึงคนทุกกลุ่ม ซ่ึงรวมถึงกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีทั้งฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล และ ฝ่ายเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก ส่วนกรณี
ที่พรรคฝ่ายค้านแสดงเจตนาไม่เข้าร่วมนั้น อาจท าให้การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ท าได้ยากมากขึ้น  
 
“กรรมการสมานฉันท์ผมมองว่าต้ังได้ แต่คนที่จะเข้าร่วมต้องพิจารณาด้วยความอดทน มีเหตุผล และค านึงถึงประโยชน์
ของประเทศเป็นหลักมากกว่ายึดความต้องการในทางการเมือง ทั้งนี้การพูดคุยที่จะเกิดขึ้น ผมสนับสนุนให้ใช้การถ้อยที
ถ้อยอาศัย และลดลาวาศอกกัน ไม่ใช่คุยกันบนฐานข้อเรียกร้องของม็อบเยาวชนเป็นหลัก” นายเสรีกล่าว 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/193696 
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อุบลราชธาน ี

อุบลฯ เดินหน้าส่งเสริมการกระจายอ านาจ เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 63 

30 ต.ค. 2020  

 เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมาธิการกระจายอ านาจ การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎร และมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ (Konrad 
Adenauer Stiftung) จัดเวทีสัมมา “เตรียมความพร้อมกับการเลือกต้ังท้องถิ่นของประเทศไทย” เพ่ือส่งเสริมการ
กระจายอ านาจและการเลือกต้ังท้องถิ่นปี 2563 

ทั้งนี้ ความส าคัญของการเลือกต้ังท้องถิ่นถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจในฐานะเป็นผู้ เลือกตัวแทนหรือตัวบุคคลใน
ท้องถิ่นให้เข้ามาด ารงต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจะเห็น
ว่าประชาชนของท้องถิ่นจะเป็นผู้ก าหนดผู้แทนในองค์กรปกครงท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน 

ดร.เซลีน-อแก็ธ คาโร (Dr.Cline-Agathe Caro) ตัวแทนจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ (Konrad Adenauer Stiftung) 
กล่าวถึงความส าคัญของการเลือกต้ังท้องถิ่นประเทศไทยว่า การกระจายอ านาจการปกครองถือเป็นเรื่องที่ส าคัญมากใน
หลายประเทศ โดยความหมายของการกระจายอ านาจนั้น ประเทศจะต้องมีระบบรับรองคุ้มครองการตัดสินใจของภาค
ประชาชน ทั้งนี้ภาครัฐส่วนกลางต้องเข้าใจและยอมรับหน่วยงานท้องถิ่น เพราะคนในพ้ืนที่นั้นรู้ซ้ึงถึงปัญหาทั้งหมด 

อ้างอิง : https://www.77kaoded.com/news/suchai/2026827 
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วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 - 13:05 น. 

เลือกตั้ง‘อบจ.’ส่อวุ่น ห้าม‘พรรค-ส.ส.’จุ้น 
 

 
 

หมายเหตุ – ความเห็นของนักวิชาการและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังเกิดประเด็นพรรคพลังประชารั ฐมี
มติไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายก อบจ. เนื่องจากเกรงว่าสุ่มเสี่ยง
ผิดกฎหมายมาตรา 34 ของ พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ระบุว่าข้าราชการ
การเมือง ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ กระท าการใดโดยมิชอบ ด้วยหน้าที่
และอ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใดหรือด าเนินการใดที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด 
 
ประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ : กรรมการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น อดีตนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

หากตีความในมาตรา 34 ผู้ช่วย ส.ส. สามารถช่วยหาเสียงได้และอาจจะใช้โลโก้พรรคการเมืองได้ แต่ต้องได้รับ
อนุญาตจากพรรคเมืองนั้น แต่ต้องรอการตีความ ขณะที่ผู้สมัครนายก อบจ. เทศบาล อบต.สามารถน าภาพของนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พิมพ์ลงในโปสเตอร์หาเสียงได้ หากได้รับความยินยอมเพราะบุคคลเหล่านี้
ไม่ใช่ ส.ส. 

ถ้าย้อนหลังกฎหมายเดิมไม่ได้ห้ามพรรคการเมือง ในยุคก่อนสามารถน าหัวหน้าพรรคเข้ามาสนับสนุนไ ด้หรือ
ปรากฏในป้ายหาเสียงได้ แต่มีเง่ือนไขต้องได้รับความยินยอมและในมาตรา 34 ฉบับปัจจุบันได้ระบุว่าห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ
ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบไปสนับสนุนการหาเสียง และเขียนเพ่ิมว่าหรือให้คุณให้ โทษ  
หมายความว่าการน าภาพไปหาเสียง เอาโลโก้พรรคไปใช้ไม่ได้ แต่มาตรานี้ไม่มีบทก าหนดโทษหากมีการฝ่าฝืน แต่เขียน
ในวรรคท้ายว่าถ้าตรวจพบให้ กกต. แจ้งเพ่ือให้หยุดการกระท า หากยังไม่หยุดก็คงจะต้องใช้ประมวลกฎหมายอาญาฐาน
ขัดค าสั่งเจ้าพนักงาน 

เรื่องนี้หากปล่อยไว้จะต้องมีข้อถกเถียงเป็นประเด็นถกเถียงและจะต้องส่งให้ กกต.ตีความ แต่ก่อนการเลือกต้ัง
เชื่อว่า กกต.จะออกประกาศข้อก าหนดออกมาให้ปฏิบัติเพ่ือแจ้งในประเด็นที่เป็นข้อห้าม และหากการตีความในมาตรา 
34 ถ้า กกต.ไม่ชัดเจนการส่งตัวบุคคลเพ่ือลงสมัครในนามพรรคมีปัญหาแน่นอน แต่สุดท้ายก็คงจะเลี่ยงไปใช้ชื่ อกลุ่ม
การเมือง เหมือนที่มีการใช้ชื่อคณะก้าวหน้า ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากการยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคก้าว
ไกล ถ้าจะส่งผู้สมัครก็จะในนามกลุ่มไม่ใช้ในนามพรรค แต่ ส.ส.มาเดินสนับสนุนไม่ได้ หรือถ้าถามว่าพรรคการเมืองจะ
สนับสนุนเงินทุนได้หรือไม่ กกต.ยังตอบไม่ชัดเจน เพราะยังไม่มีข้อก าหนด กฎหมายก็เขียนไว้กว้างๆ แต่เชื่อว่าการ
สนับสนุนเงินทุนจะไปเข้านิยามค าว่าให้คุณในมาตรา 34 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88..jpg
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ต้องยอมรับว่า กกต.อาจจะไม่ได้ตอบข้อหารือของพรรคการเมืองได้ทั้งหมด เพราะกฎหมายหลายฉบับที่ออกมาบังคับใช้
ส่วนใหญ่จะต้องตามมาแก้ปัญหาในภายหลัง บางเรื่องผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่หน้าที่ควบคุมการใช้กฎหมายยังไม่ทราบว่าจะต้อง
ท าอะไรบ้าง แต่เม่ือมีปัญหาจะต้องน าไปตีความ และเรื่องนี้จะเป็นปัญหาละเอียดอ่อนของแต่ละจังหวัดที่ มี กกต.ท้องถิ่น
จะต้องท าหน้าที่วินิจฉัย 

ถึงที่สุดเชื่อว่าพรรคการเมืองสามารถส่งผู้สมัครนายก อบจ.ได้ แต่ต้องปกปิดโดยใช้ชื่ออ่ืน เพราะกฎหมายไม่ได้
ห้าม ถ้ามองตามเจตนาของมาตรา 34 ก็คงไม่ต้องการให้การเมืองใหญ่เข้าไปยุ่งกับการเมืองท้องถิ่น อาจมองว่าถ้ามี
พรรคการเมืองใดสามารถกุมเสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ แล้วประชาชนชื่นชอบ แต่อย่าลืมว่าร ะบอบประชาธิป ไตยมี
รากฐานมาจากท้องถิ่น แต่ถ้าพรรคการเมืองไปฝังรากลึกในท้องถิ่นได้ก็ท าให้พรรคอ่ืนมีปัญหา  

เพราะการเมืองท้องถิ่นสามารถใช้ความใกล้ชิด เข้าถึง เข้าใจ มีระบบอุปถัมภ์ช่วยเหลือในหลายเรื่อง ไม่เหมือน
การเมืองระดับชาติที่ประชาชนมองว่าห่างไกลออกไป ถ้าปล่อยให้ระบบพรรคการเมืองไปสร้างจุดขายในท้องถิ่นได้จริงก็
น่าเป็นห่วง ดังนั้นในทางพฤตินัยพรรคการเมืองใหญ่ๆ ก็คงไม่ปล่อยให้อิสระจริงและต้อง ให้การสนับสนุนหาหาเสี ยง
ผู้สมัครในจังหวัดใหญ่  ๆ อย่างน้อยก็ต้องใช้นายก อบจ.เป็นฐานของการเลือกต้ังในระดับชาติ 

ขณะที่พรรคการเมืองสามารถหาเสียงก าหนดนโยบายกระจายอ านาจได้ แต่การมีเจตนาห้ามพรรคการ เมือง
หรือ ส.ส.ไปยุ่งกับสนามการเมืองท้องถิ่น ดูเหมือนก็ท าให้เป็นเรื่องที่น่าสงสัย แต่เชื่อว่าเจตนาจริงๆ ของมาตรา 34 คง
ไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐไปใช้อ านาจหน้าที่เข้าไปให้คุณให้โทษ แต่ไม่ได้ห้ามพรรคการเมืองเข้าไปยุ่งเก่ียว 

ส าหรับการเลือกต้ังท้องถ่ินท่ีว่างเว้นมานานหลายปี จะมีปัญหาจากมาตรา 34 เชื่อว่าจะเป็นต้นเหตุของ
การร้องเรียนอย่างแน่นอนในหลายประเด็น หาก กกต.ยังไม่ก าหนดแนวทางท่ีชัดเจน 

 
วิชิต ปล่ังศรีสกุล :  
นักวิชาการด้านกฎหมาย สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

เดิมมาตรา 34 ต้องการไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการเลือกต้ังไปให้คุณให้โ ทษกับ
ผู้สมัครรับเลือกต้ังหรือผู้ใด ดังนั้นเจตนารมณ์ควรห้ามเจ้าหน้าที่ท่ีมีอ านาจโดยตรง เช่น นายอ าเภอ อย่าไปใช้อ านาจ
หน้าที่ในการปกครองที่มีอยู่ไปกลั่นแกล้งผู้สมัคร หรือช่วยผู้สมัครบางฝ่ายโดยวิธีการบางอย่าง 
ส าหรับปัญหาในการใช้มาตรา 34 นอกจากมีความเห็นที่หลากหลายในมุมมองของนักวิชาการด้านกฎหมาย ที่ผ่านมายัง
มีค าพิพากษาศาลหลายคดีที่วินิจฉัยว่าการใช้อ านาจหน้าที่หรือใช้ต าแหน่งของตัวเองไปเอ้ือประโยชน์ให้ผู้สมัคร ให้พรรค
การเมืองหรือผู้ใด กรณีนั้นศาลพิเคราะห์ว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในเรื่องนั้นๆ 
ขณะที่ ส.ส.ท าหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้าที่พิจารณากฎหมายในการควบคุมการปฏิบัติราชการของรัฐบาล กรณีที่จะ
ห้าม ส.ส.และ ส.ว.ไปช่วยหาเสียง และห้ามไปนอกเวลา เชื่อว่าผิดเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งที่ ส.ส.ต้องอยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชน หากจะห้ามแบบนี้แล้วจะปล่อยให้มีการจัดต้ังพรรคการเมือง เพ่ือให้มีการแข่งขันไปเพ่ืออะไร ดังนั้น 
กกต.ควรปล่อยให้พรรคการเมืองหรือ ส.ส.ไปช่วยหาเสียงได้ โดยมีความชัดเจนในมาตรานี้พร้อมกับมีข้อกฎหมายมาใช้
อ้างอิง เพ่ือน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติไม่ต้องเสียเวลาไปตีความย้อนหลัง 
แต่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้พรรคการเมืองก็คงไม่กล้าขยับ หรือผู้ที่มีต าแหน่งทางราชการที่มีสิทธิในการเลือกต้ัง แต่ไปห้ามช่วย
หาเสียงให้ผู้สมัครไม่ได้ ทั้งที่ควรห้ามเฉพาะบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงเรื่องนั้นๆ จะเหมาะสมกว่า เช่น กกต.ท้องถิ่น
ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องท าหน้าที่โดยสุจริตเที่ยงธรรม แต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอ่ืนที่ไม่เก่ียวกับการเลือกต้ัง ไม่ได้เป็น
กรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง หากใช้เวลานอกราชการก็น่าจะไปช่วยหาเสียงได้ เพราะถือเป็นสิทธิ แต่มองว่าเป็นการ
ให้คุณให้โทษ 

กกต.ต้องยอมรับว่าได้เขียนกฎหมายเพ่ือให้ขัดแย้งกันเอง เพราะระเบียบของ กกต.รวมทั้งข้อบัญญัติที่ก าหนด
โดยภาพรวมพรรคการเมืองสามารถจะส่งผู้สมัคร นายก อบจ.หรือ ส.อบจ.ได้ หัวหน้าพรรคสามารถถ่ายรูปคู่กับผู้สมัคร
ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอม แต่เม่ือมาตรา 34 มองว่าจะเป็นการให้คุณให้โทษ การถ่ายรูปไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไร แต่
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เป็นการช่วยหาเสียงบุคคลที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ส่วนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจะท าได้หรือไม่ ล่าสุดมีความ
ชัดเจนระดับหนึ่งว่าถ้า เป็นพรรคการเมืองสนับสนุนการหาเสียง อะไรที่เป็นค่าใช้จ่าย ก็จะต้องรวมเป็นค่าใช้จ่ายของ
ผู้สมัครรายนั้นตามวงเงินที่ กกต.ก าหนด และหลังจากพรรคภูมิใจไทยท าหนังสือหารือไปที่ กกต.เพ่ือให้ระบุชี้ชัดว่าจะ
ท าอะไรได้บ้าง จากนั้นมีการเสนอความเห็นของฝ่ายกฎหมาย กกต.ท าไปถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ กกต. แต่ผู้ที่ มี
ความรู้ ด้านกฎหมายโดยเฉพาะอดีตผู้พิพากษาบางรายที่ไปท าหน้าที่ใน กกต.มีหลายรายไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่
ก าหนดและมีข้อโต้แย้ง 

ขณะท่ี กกต.ควรมีหลักการและควรศึกษาแนวทางจากค าพิพากษาศาลฎีกาหรือเอกสารอ่ืน แล้วเร่งรัดให้มี
การชี้แจงเรื่องน้ีให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันโดยเร็ว 

 
สมชัย ศรีสุทธิยากร : อดีตกรรมการการเลือกต้ัง 

กฎหมายฉบับนี้ เสนอโดย กกต.หลังจากท าร่าง เพ่ือป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และพยายา มอุด
ช่องว่างที่จะน าไปสู่ปัญหาให้มากที่สุด ส าหรับข้อความในมาตรา 34 ไม่ได้เป็นของใหม่ แต่เป็นหลักการทั่วไปที่ปรากฏ
ในกฎหมายเลือกต้ังแทบจะทุกฉบับห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายทั้ง ทั้งข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว. ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใดใช้ต าแหน่ง อ านาจหน้าที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้สมัครฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง เพราะเจตนา
ห้ามบุคคลที่มีต าแหน่งหน้าที่สามารถใช้อ านาจในการเอ้ือประโยชน์ให้ผู้สมัครได้ เช่น ระหว่างการเลือกต้ังนายก อบจ.
แล้วมีรัฐมนตรีเข้าไปในพ้ืนที่แล้วสัญญาว่าจะให้ หรือ ส.ส.-ส.ว.ไปรับปากว่าหากสนับสนุนพวกเดียวกันแล้วถ้ามีปัญหา
ในภายหลังสามารถช่วยเหลือได้ 

ส่วนตัวเห็นว่าใช้โลโก้พรรคการเมืองเข้าไปใช้ในการหาเสียงได้ เพราะพรรคการเมืองไม่ใช่ตัวบุคคล และพรรค
การเมืองไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือการใช้ภาพนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หรือนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก็สามารถท าได้
เพราะบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ขณะที่กฎหมายห้ามเพียงการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือเอ้ือประโยชน์ และพรรค
การเมืองสามารถส่งผู้สมัครได้ แต่ถ้ารัฐมนตรีที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ไปใช้ต าแหน่งแล้วเอ้ือประโยชน์ถือว่าผิด ดังนั้น
เจตนาในมาตรานี้ไม่ได้กระท าต่อพรรคการเมือง 

กรณีที่พรรคการเมืองจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะกลัวว่าอาจจะมีปัญหาการตีความเกิดขึ้ นในอนา คต 
เพราะบทเรียนที่ผ่านมาหลายเรื่องที่คิดว่าท าแล้วไม่ผิด แต่มีความผิด เช่น มาตรา 72 พ.ร.ป.พรรคการเมือง ระบุว่าไม่
สามารถรับเงินที่มิชอบด้วยกฎหมาย มีเจตนาห้ามพรรครับเงินจากธุรกิจสีเทา แต่ยังมีการตีความว่าเงินกู้เป็นเงินที่ ไม่
ชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้มีการยุบพรรค เพราะฉะนั้นการตีความกฎหมายเป็นการวินิจฉัยในสิ่งที่ คิดว่าถูกให้
กลายเป็นผิดได้ ดังนั้นหากพรรคการเมืองทุกพรรคจะประกาศว่าจะไม่ยุ่งเก่ียวต้ังแต่เริ่มต้นก็เป็นวิธีการที่ปลอดภัย ส่วน
จะใช้โลโก้หรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงก็คงไม่มีข้อห้าม 

หากใช้หลักเกณฑ์นี้ผู้สมัครผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มการเมืองจะได้เปรียบ แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่
เป็นพรรคการเมืองจะเสียเปรียบ จึงอาจถูกมองว่าเป็นการเลี่ยงบาลี เช่น หากเป็นตัวแทนพรรคพลังประชารัฐก็คง ไม่
กล้าท า แต่ถ้าเป็นกลุ่มนิยมพลังประชารัฐก็จะท าได้ แต่คนส่วนใหญ่คงทราบว่าในทางพฤตินัยผู้สมัครรายใดมีเบื้องหน้า
เบื้องหลังอย่างไร แต่ถ้าหากคิดว่าจะมีการออกกติกาตรงไปตรงมา ให้เสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่ต้องน าไปสู่การตีความ
ในภายหลังจะท าได้หรือไม่ ขอเรียนว่ากติกามีอยู่ชัดเจนแล้ว พรรคส่งผู้สมัครและสนับสนุนได้ แต่ค่าใช้จ่ายในหาเสียง
ต้องไม่เกินที่ก าหนด 

แต่พรรคการเมืองอาจจะเกรงกลัวการตีความในอนาคตข้างหน้า เรื่องบางเรื่องที่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาก็อาจถูก
หยิบยกมาวินิจฉัย ดังนั้นจึงต้องหาทางหลีกเลี่ยงไว้ก่อน ซ่ึงในสถานการณ์แบบนี้ พรรคการเมืองที่คนทั่วไปรู้จักอาจจะไม่
สามารถใช้โลโก้พรรคท าให้เสียเปรียบ แต่กลุ่มการเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาสามารถท าได้เพราะไม่ใช่พรรค ยกเว้นจะมีการ
เชื่อมโยงว่ากลุ่มการเมืองนั้นมีการสนับสนุนโดยพรรคการเมือง 
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“ถ้าพรรคการเมืองต้องการความชัดเจนก็ควรถามไปท่ี กกต. ให้ตอบข้อหาหารือให้ทราบภายใน 30 วัน 
แต่เชื่อว่าค้าตอบท่ีได้คงจะไม่ทันกับช่วง ท่ีจะเปิดรับสมัครนายก อบจ. หรืออาจจะหลีกเล่ียงการใช้โลโก้พรรคไปใช้
ชื่อกลุ่มการเมือง ซ่ึงบางจังหวัดในภาคใต้ก็มีนักการเมืองท้องถ่ินท่ีสังกัดพรรคเดียวกัน ตั้งกลุ่มแข่งกันเองก็ เ ป็น
ทางออกท่ีสามารถน้ามาใช้ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และยังยืนยันว่าพรรคการเมืองสามารถประกาศตัวผู้ สมั คร
นายก อบจ.ได้ว่าจะส่งก่ีจังหวัด เพราะมาตรา 34 ไม่ได้กล่าวถึงพรรคการเมืองแต่ระบุถึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ยกเว้นจะ
พิสูจน์ได้ว่าการกระท้าของ ส.ส.เป็นการกระท้าของกรรมการบริหารพรรคการเมือง” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2418833 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2418833
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30 ตุลาคม 2563 - 13:44 น. 
เอ๊ะยังไง "ฉลอง" บวก พท. พลังพวกเหนือพรรค 

 
เลือกต้ังท้องถ่ินเมืองนนท์ กลายเป็นศึกคนกันเอง เมื่อ "ฉลอง" ควง ส.ส.เพ่ือไทย 

สภากาแฟอ่านเกมพรรคพลังประชารัฐ ไม่ส่งผู้สมัครนายก อบจ. ไม่ใช่กังวลเรื่องข้อกฎหมาย หากแต่เป็นเรื่อง 
“คนของพรรค” ต้องลงสนาม และต้องแตะมือกับ ส.ส.ต่างพรรค จึงใช้ชื่อ “กลุ่ม” เหมาะสมกว่า อย่างสนามเลือกต้ัง
ท้องถิ่นเมืองนนทบุรี มีความชัดเจนแล้วว่า จะเป็นการต่อสู้ระหว่าง “ฉลอง  เรี่ยวแรง” กลุ่มพลังนนท์ กับ “พ.ต.อ.
ธงชัย เย็นประเสริฐ” นายก อบจ.นนทบุรี กลุ่มผึ้งหลวง  

เดิมที “พ.ต.อ.ธงชัย” เป็นนายก อบจ.นนทบุรี มา 3 สมัยแล้ว โดยการสนับสนุนของ ส.ส.เพ่ือไทย และฉลอง
เองก็เป็นกองหนุนนายกฯ ธงชัย แต่วันนี้ ฉลองย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐ ขอลงเล่นสนามท้องถิ่นเอง 
พลังนนท์ 

ฉลอง เรี่ยวแรง เป็นชาว ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี เล่นการเมืองท้องถิ่น เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนนทบุรี 
แต่ไปเป็น ส.ส.นนทบุรี ในเขตเลือกต้ังละแวก อ.ไทรน้อย ,อ.บางใหญ่ และ อ.บางบัวทอง  เม่ือฉลองทิ้งพรรคเพ่ือไทย 
มาอยู่พรรคพลังประชารัฐ ก็ได้รับผิดชอบ 3 เขตเลือกต้ังคือ เขต 1 ,เขต 2 และเขต 3 ผลปรากฏว่า ฉลองพ่ายในเขต 2 
ส่วนภรรยา-เจริญ พลิกเอาชนะนิทัศน์ ศรีนนท์ อดีต ส.ส.นนทบุรี พรรคเพ่ือไทย  ฉลองไม่ได้เป็น ส.ส. แต่มีต าแหน่งทาง
การเมืองคือ ประจ าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และออกพ้ืนที่เคียงคู่ภรรยา-เจริญ เรี่ยวแรง 2 เดือนก่อน ฉลองตัดสินใจ
เปิดตัวกลุ่มพลังนนท์ และเสนอตัวชิงนายก อบจ.นนทบุรี 
พลังพวก 

พักหลัง ฉลอง เรี่ยวแรง  เดินสายพบปะชาวบ้าน ปรากฏว่า หลายงาน ฉลองควงคู่  “ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์
สุทธ์ิ” ส.ส.นนทบุรี เขต 6 พรรคเพ่ือไทย “ลุงภณ” หรือภณณัฏฐ์ เป็นผู้แทนสมัยแรก นักข่าวสภาและคนทั่วไปอาจไม่
คุ้นหน้า แต่แฟนละครช่อง 7 สี จ านวนไม่น้อย คงจ าหน้า ส.ส.คนนี้ เพราะเป็นนักแสดงรับเชิญละครดังหลายเรื่อง 

บังเอิญว่า เขต 6 อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็นฐานเสียงของ ฉลอง เรี่ยวแรง เม่ือฉลองย้ายไปอยู่เขต 2 พรรคพลัง
ประชารัฐ ภณณัฏฐ์ เจ้าของโรงสีศรีพัฒนาพานิชย์ และ ส.อบจ.นนทบุรี เขต อ.ไทรน้อย จึงสมัคร ส.ส.แทนในสีเสื้อเพ่ือ
ไทย ตระกูล “ศรีอินทร์สุทธ์ิ” เป็นก านัน ต.ขุนศรี มายาวนาน และวันนี้ สุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธ์ิ ก็เป็นก านัน ต.ขุน
ศรี  เหนืออ่ืนใด ส.ส.ภณณัฏฐ์ ยังเป็นหัวหน้าจิตอาสา “กลุ่มพลังพวก” และไม่น่าแปลกใจที่เขาจะยืนเคียงข้าง “ฉลอง 
เรี่ยวแรง” ในศึก อบจ.เมืองนนท์ เพราะยึดหลัก “พลังพวก” เหนือพลังพรรค 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/447575 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/447575
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30 ต.ค. 2563-12:11 น. 

สถานะ การเมือง ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ ความไว้วางใจ 
 

วิเคราะห์การเมือง  
 
สถานะ การเมือง ของ ประยุทธ์ - สถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ทั้งสลับซับซ้อนและมากด้วย“ความอ่อนไหว” 

เป็นความอ่อนไหวและยั่วเร้าให้น าไปสู่ “รัฐ ประหาร” ขณะเดียวกัน ก็เป็นความสลับซับซ้อนในการจัดระเบียบ
ใหม่ในทางการเมือง เพราะเม่ือเดือนกันยายน 2549 ก็เป็นอย่างนี้ ยิ่งสถานการณ์ก่อนรัฐประหารในเดือนพฤษภา คม 
2557 ที ่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  เป็นผู้ลงมือกระท าด้วยตนเองก็เป็นเช่นนี้ ไม่มีอะไรแตกต่าง ข่าวลือในเรื่อง
“รัฐประหาร”จึงเริ่มดังขึ้นดังขึ้น คนที่ผ่านสถานการณ์รัฐประหารเม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 ย่อมต้องเพ่ิมความระวัง 

เนื่องจากก่อนรัฐประหารเม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของมวลมหาประชาชน ดับ
เครื่องชนรัฐบาล น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร มีทั้งต่อต้าน“การเลือกต้ัง” มีทั้งยึด“หน่วยราชการ” 
ในที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกจึงเสียสละน าก าลังทหารบก ทหารเรือ ทหาร
อากาศ ออกมาท า“รัฐประหาร” ประกาศเป็น “คนกลาง” มาสร้างความสามัคคีในบ้านเมือง ถามว่าจากเดือน
พฤษภาคม 2557 มายังเดือนตุลาคม 2563 บ้านเมืองเป็นอย่างไร 

ความปรองดองได้บังเกิดขึ้นหรือไม่ รัฐบาลสามารถบริหารราชการแผ่นดินน าความสุข ความสถาพรมาให้กับ
ประชาชนพลเมืองได้ตามที่ประกาศหรือไม่ การปรากฏขึ้นของ “คณะราษฎร 2563” คือ ค าถาม 
ยิ่งกว่านั้น ท าท่าว่าความขัดแย้งมิได้มีระหว่าง “ราษฎร” กับรัฐบาลซ่ึงมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 
เท่านั้นหากทะลุเพดานไป ยิ่งกว่านั้นตรงน้ันแหละคือความสลับซับซ้อน คือความละเอียดอ่อน  ปมเง่ือนจึงอยู่ที่
บทบาทของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเล่นบทอย่างไร 
เล่นบทเป็น“คนกลาง”ในการจัดการกับปัญหาได้หรือไม่ เล่นบทเป็นคนคลี่คลายปัญหาทั้งในทางการเมือง ทั้งใน
เศรษฐกิจเพ่ือหลุดพ้นไปจาก“วิกฤต”ได้หรือไม่ 
ตรงน้ีแหละคือความสลับซับซ้อน คือความละเอียดอ่อน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5217043 
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