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ข่าวประจ าวันที่ 24 ธนัวาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 79/2563 ชี้แจงกรณีเอกสาร
ปฏิทินการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น  
และผู้บริหารท้องถิ่น 
(เทศบาลและอบต.) 

เดลินิวส์ออนไลน์ กกต.ปัดข่าวปฏิทินเลือกตั้ง 
เทศบาล-อบต. 

8 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ไม่ได้ไปเลือกตั้ง อบจ. ต้องแจ้งเหตุ ภายใน 27 ธ.ค.นี้ 9 

2 สยามรัฐออนไลน์ “ดร.สมชอบ” ไม่เสียใจแพ้ศึก อบจ.นครพนม ขอบคุณทุกคะแนนเสียง 

พร้อมเดินหน้าช่วยชาวบ้านแม้ไม่มีต าแหน่ง 

11 

3 คมชัดลึกออนไลน์ เลือกตั้ง อบจ.ตรัง วุ่น "สาธร " แถลงอัดยับเลือกตั้งทุจริต ซื้อเสียง 

ร้องค้านประกาศผล 

13 

4 สยามรัฐออนไลน์ ผู้สมัคร ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน โร่ร้องกกต.ขอส าเนาบันทึกประจ าวัน 
จากต ารวจ หลังแจ้งความซื้อเสียงไม่คืบ 

15 

5 มติชนออนไลน์ ‘สนธิญา’ ร้อง กกต.สั่งยกเลิกเลือกตั้ง อบจ.สมุทรสาคร อ้างจัดในภาวะ

ฉุกเฉิน ขัด พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น 

16 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ ร้อง กกต.ยกเลิกเลือกตั้งอบจ.สมุทรสาคร ฝ่าภาวะฉุกเฉิน 17 

7 แนวหน้าออนไลน์ ‘สนธิญา’ยื่นเอกสารเพ่ิม จี้ กกต.จัดเลือกตั้งใหม่ ‘อบจ.สมุทรสาคร’ 18 

8 MGR ออนไลน์ “สนธิญา” บุก กกต.ยื่นเอกสารเพ่ิม จี้จัดเลือกตั้งใหม่ อบจ.สมุทรสาคร 19 

9 ไทยโพสต์ออนไลน์ เพ่ือไทยซดเกาเหลา! เซ่นพ่ายเลือกตั้งนายก อบจ. 20 

10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หมอชลน่าน' อวย 'สุดารัตน์' ช่วยหาเสียงจนชนะเลือกตั้งนายก อบจ.น่าน 22 

11 INN ออนไลน์ “ชลน่าน” ขอบคุณ”สุดารัตน์”ช่วยหาเสียงนายก อบจ.น่าน 23 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
12 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ชาญส่งตัวแทนร้อง กกต.ปทุมฯบิ๊กแจ๊สท าผิด พรบ.เลือกตั้งนายก อบจ. 24 

13 สยามรัฐออนไลน์ "ชาญ" ส่งตัวแทนร้อง "บิ๊กแจ๊ส" ท าผิด พรบ.การเลือกตั้งฯ  26 

14 MGR ออนไลน์ “เทพไท” ลุ้น! 27 ม.ค.ศาล รธน.นัดชี้ชะตาหลุด ส.ส.หรือไม่ ปมถูกจ าคุก-

เพิกถอนสิทธิ 

28 

15 INN ออนไลน์ ศาล รธน.นัดอ่านค าวินิจฉัยคดี”เทพไท”27 ม.ค.64 29 

16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เทพไท' ลุ้น! ศาลรธน.ชี้ชะตา'สถานนะส.ส.' ปมต้องคดีอาญา 27ม.ค. 30 

17 เดลินิวส์ออนไลน์ ศาล รธน.สั่ง"ไพบูลย์"แจ้ง เหตุยุบพรรคซบ พปชร. ภายใน 15 วัน 31 

18 MGR ออนไลน์ ศาล รธน. รั บวิ นิ จฉั ยกรณี  “ไพบู ลย์ ” โยกเป็ น ส.ส.  พปชร. 

หลังยุบพรรคตัวเอง 

33 

19 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ศาล รธน.รับวินิจฉัยสถานะ ส.ส. 'ไพบูลย์' ปมย้ายซบ พปชร. 34 

20 มติชนออนไลน์ ศาลรธน.ไม่รับวินิจฉัย “ไทยภักดี” ยื่นค าร้องให้เบรกแก้ไข รธน. 35 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ หน้าที่พลเมือง ตรวจสอบต่อเนื่องหลังเลือกตั้ง อบจ. 36 

2 ส านักข่าวอิศรา
ออนไลน์ 

กางงบการเงินปี 62 พรรคร่วม รบ.ควักค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง ส.ส.กว่า 770 ล.-

ฝ่ายค้าน 87.7 ล. 

38 

3 คมชัดลึกออนไลน์ ล้มช้าง "พินิจ" "แว่นฟ้า" คุณนาย มท.3 42 

4 คมชัดลึกออนไลน์ ส้มนนท์ห้าว รุกเทศบาลนนท์ ชน 'สมนึก' แชมป์ 8 สมัย 44 

5 ข่าวสดออนไลน์ ท่วงท่า อาการ 'ทักษิณ ชินวัตร' ต่อการต่อสู้ การเมืองเชียงใหม่ 45 

6 MGR ออนไลน์ มองลอดรั้วเพ่ือไทย แพ้-เละ พอกัน !! 46 

7 ข่าวสดออนไลน์ "บทเรียนเลือกตั้ง อบจ." ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ต่ ากว่าเป้า กกต.ตั้งไว้ 48 
8 ไทยรัฐออนไลน์ เหนือกว่าลุง 49 
9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ปฏิรูปเชิงโครงสร้าง' อย่างไรให้ส าเร็จ? 50 
10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ก่อร่างสร้างสมานฉันท์ “เรือเหล็กบิ๊กตู”่ จะจมหรือถึงฝั่ง 52 
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วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาส 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2564 แก่ผู้บริหาร ของส านักกิจการพรรคการเมือง ส านักบริหารการสนับสนุนโดยรฐั 
และส านักประชาสัมพันธ์ น าโดย นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายสมพล พรผล ผู้อ านวยการ 
ส านักกิจการพรรคการเมือง นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ และนายกิตติพล พยัคฆเดชาพัน  
รักษาการผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ ณ ห้องปฏิบัติงานประธานกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 9 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2564 
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วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2564 แก่ผู้บริหาร ของส านักกิจการพรรคการเมือง ส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ  
และส านั กประชาสั ม พั นธ์  น า โ ดย  นายแสวง  บุญ มี  ร อ ง เ ลขา ธิ ก า รคณะกร รมกา รกา ร เลื อ กตั้ ง  
นายสมพล พรผล ผู้ อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมือง นางสาวพัชรินทร์  รัตนวิภา ผู้ อ านวยการ  
ส านักประชาสัมพันธ์ และนายกิตติพล พยัคฆเดชาพัน รักษาการผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ  
ณ ห้องปฏิบัติงานกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2564 
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วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2564 แก่ผู้บริหาร ของส านักกิจการพรรคการเมือง ส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ  
และส านั กประชาสั ม พันธ์  น า โ ดย  นายแสวง  บุญ มี  ร อ ง เ ลขา ธิ ก า รคณะกร รมกา รกา ร เลื อ กตั้ ง  
นายสมพล พรผล ผู้ อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมือง นางสาวพัชรินทร์  รัตนวิภา ผู้ อ านวยการ  
ส านักประชาสัมพันธ์ และนายกิตติพล พยัคฆเดชาพัน รักษาการผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ  
ณ ห้องปฏิบัติงานกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

กรรมการการเลือกตั้ง 
อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2564 
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วันที่ 23 ธันวาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้สัมภาษณ์พิเศษ 
แก่ส านักข่าวอิศรา ประเด็น "สรุปภาพรวมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด " ณ ห้องประชุมเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้สัมภาษณ์พิเศษ “ส านักข่าวอิศรา” ประเดน็ สรุปภาพรวมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
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พุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 16.19 น. 
กกต.ปัดข่าวปฏิทินเลือกตั้งเทศบาล-อบต. 
กกต.ปัดข่าวปฏิทินเลือกตั้งเทศบาล-อบต.ในสื่อโซเชียล แจงตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ ต้องให้ ครม.
เห็นสมควรก่อน 
 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล) นั้น กกต. ยืนยันว่า
เอกสารดังกล่าวไม่ได้เป็นของ กกต. และ ส านักงาน กกต. ยังไม่ได้ประกาศแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่กฎหมายเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ใช้บังคับ เมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทใดแล้วให้แจ้ง กกต.ทราบ จากนั้น กกต.จึงจะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ ง ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 142 แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/814624 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/814624
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วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - 17:00 น. 
ไม่ได้ไปเลือกตั้ง อบจ. ต้องแจ้งเหตุ ภายใน 27 ธ.ค.นี้ 
 

 
 

ไม่ได้ไปเลือกตั้ง อบจ. ต้องรีบแจ้งเหตุภายใน 27 ธ.ค.นี้ ก่อนถูกตัด 6 สิทธิ์  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 

20 ธันวาคม ที่ผ่านมานับการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบหลายปี ตั้งแต่มีรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) 
ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควรในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ให้แจ้งเหตุได้ดังนี้ 

1. ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้าน 

2. ท าหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจ าตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวัน
เลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (แบบฟอร์มหนังหนังสือตัวอย่าง ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ) 

3. สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งวันที่ 13-19 ธันวาคม 2563) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งจะสิ้นสุดในวัน
อาทิตย์ท่ี 27 ธันวาคม นี้เท่านั้น  

หากไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่นและไม่ได้แจ้งเหตุจะท าให้ถูกตัด 6 สิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ มาตรา 42 ก าหนดว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะถูกจ ากัดสิทธิ ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 

https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%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%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88.pdf


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

10 

 

 
1. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือก

เป็นสมาชิกวุฒิสภา 
2. สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
4. ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
5. ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ท้องถิ่น ประธานที่

ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 
6. ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และ เลขานุการรอง

ประธานสภาท้องถิ่น 
7.  

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-580589 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-580589
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23 ธันวาคม 2563 14:41 น.   
 “ดร.สมชอบ” ไม่เสียใจแพ้ศึก อบจ.นครพนม ขอบคุณทุกคะแนนเสียง พร้อมเดินหน้าช่วยชาวบ้านแม้ไม่มี
ต าแหน่ง 
 

 
 

ดร.สมชอบ นิติพจน์ อดีตนายก อบจ.นครพนม ผู้สมัครนายก อบจ.นครพนม หมายเลข 3 เปิดเผยหลังจบการ
เลือกตั้ง อบจ.นครพนม ว่า การเลือกตั้งครั้ งนี้  ถึงแม้จะไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้ แต่ภาคภูมิใจที่ ชาว  
จ.นครพนม ยังให้การสนับสนุนกว่า 1.1 แสนคะแนน และขอกราบขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุน มาตลอด มาครั้งนี้ถือ
เป็นธรรมดาของวิถีเส้นทางการเมือง มีแพ้ มีชนะ ยอมรับในการตัดสินใจของประชาชน สิ่งที่ตนภาคภูมิใจมากท่ีสุดคือได้
ท างานพัฒนาท้องถิ่น ให้กับชาว จ.นครพนม มาหลาย 10 ปี ได้ร่วมพัฒนาทั้งเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว การกีฬา 
ประเพณีวัฒนธรรม ถึงแม้วันนี้ไม่มีต าแหน่ง แต่ยัง มีความตั้งใจที่จะเดินหน้า ศึกษาวางแนวทางพัฒนาอาชีพแก่ชาวบ้าน 
โดยจะท าเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง ในด้านการเกษตร ทั้งการปลูกพืชเศรษฐกิจ ปลูกมะพร้าวสร้างรายได้ รวมถึงอาชีพ
การเกษตรทุกด้าน ให้ชาวบ้านได้มาศึกษา นอกจากนี้ยังได้วางแนวทางที่จะสานต่อ เกี่ยวกับการดูแลสวัสดิการ พ่ีน้อง 
อสม. ที่ผ่านมาได้จัดตั้งสมาคม อสม. เพ่ือสร้างสวัสดิการให้ อสม. ในพ้ืนที่  จ.นครพนม รวมถึง สมาคมกลุ่มสตรี เพ่ือ
หาทางให้เกิดกิจกรรมที่เข้มแข็ง ของกลุ่มสตรี 

ดร.สมชอบ นิติพจน์ กล่าวอีกว่า แม้วันนี้ไม่มีต าแหน่งทางการเมือง แต่ตนยังเชื่อมั่นว่าสามารถสานต่อโครงการ
ที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้ จากการสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ยังพร้อมที่จะ
เป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนพ่ีน้อง จ.นครพนม รับทราบปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงร่วมวางแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น ไม่ว่าอนาคตการเมืองจะเป็นอย่างไร ตนยังมีความมุ่งมั่นที่ท างานการเมือง พัฒนาท้องถิ่น เพราะได้เริ่มต้นมา
จากการอาสาพัฒนาท้องถิน่ มาแต่ต้น เมื่อปี 2538 ในการท างานที่ผ่านมา อาจมีหลายคนมองว่า การท างานของตนไม่ดี
บ้าง มีคนไม่ชอบบ้าง ถือเป็นเรื่องธรรมดา เช่น การส่งเสริมท่องเที่ยววันเดียวเที่ยว 3 ประเทศ การจัดมหรสพ จ้างเวที
หมอล า แต่ตนมองว่าทุกอย่างเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาถูกต าหนิบ้าง ตนไม่เคยท้อ และพร้อมที่จะรับฟัง
ปัญหาจากประชาชนทุกคน เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับชาว จ.นครพนม มากท่ีสุด 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201223/9ba0895f9cc73032757680221054562fadb1cb8b8c0a1e1523a64baf556ebef3.jpg?itok=vlopUV1U
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“ปัจจุบันยอมรับว่า จ.นครพนม มีความก้าวหน้ามากขึ้น เศรษฐกิจการค้า โรงแรมที่พัก นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 

หลังการเลือกตั้งครั้งนี้ ถึงจะไม่ได้มีต าแหน่ง นายก อบจ. นครพนม แล้ว แต่ไม่ยึดติด ยังพร้อมที่จะร่วมพัฒนากับทุกฝ่าย 
ในความคิดตนเองไม่เคยคิดสร้างความขัดแย้งกับใคร หากเรื่องไหน ที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ตนยินดี จะให้ความ
ร่วมมือ โดยไม่เอาปัญหาในอดีตมาคิดใหม่ เพราะเชื่อว่าในเส้นทางการเมืองอาจมีความเห็นต่าง แต่เมื่อจบการเลือกตั้ง 
ต้องค านึงถึงประชาชนเป็นหลัก ฝากขอบคุณชาว จ.นครพนม ที่ให้โอกาส มาตลอด ใกล้ถึงปีใหม่นี้ขอให้มีแต่ความสุข 
ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ตนยังพร้อมรับใช้ชาว จ.นครพนม เสมอ” ดร.สมชอบ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/206658 
 
  

https://siamrath.co.th/n/206658
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23 ธันวาคม 2563 - 17:59 น. 
เลือกตั้ง อบจ.ตรัง วุ่น "สาธร " แถลงอัดยับเลือกตั้งทุจริต ซื้อเสียงร้องค้านประกาศผล  
 

 
 

เลือกตั้ง อบจ.ตรัง วุ่น"สาธร  วงศ์หนองเตย" น้องชาย ส.ส.สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ซึ่งลงสมัครชิง "นายก อบจ.ตรัง " 

แถลงอัดยับเลือกตั้งทุจริต ซื้อเสียง ร้องค้านประกาศผล จี้นับคะแนนใหม่ทุกหน่วย 

  วันนี้ (23 ธ.ค.) ที่ท าการศูนย์การเลือกตั้งทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง นายสาธร วงศ์หนองเตย น้องชายของ นาย
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง  พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะหัวหน้าทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง และเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายก อบจ.ตรัง หมายเลข 2  พร้อมทีมร่วมแถลงข่าวถึงผลการเลือกตั้งที่ออกมาว่า คนตรังมีความเคลือบแคลงใจในผล
การเลือกตั้ง และตั้งข้อสังเกตการเลือกตั้งครั้งนี้ มีการซื้อสิทธิขายเสียงกันอย่างโจ๋งครึ่ม เย้ยกฎหมายในทุกพ้ืนที่ จนท า
ให้ จ.ตรัง เสียชื่อเสียงอย่างมาก เพราะ จ.ตรัง จังหวัดเดียวที่มีการจับกุมคนซื้อเสียงได้ พร้อมของกลางเงินที่ใช้ซื้อเสียง 
โพยรายชื่อ และมีการรับสารภาพว่าซื้อเสียง จึงเกิดความคลางแคลงใจของคะแนนว่าชัยชนะได้มาอย่างสุจริตหรือไม่ 
รวมทั้งสงสัยในขั้นตอนการท างานของ กกต. และเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยว่ามีความสุจริตในการนับ และรวมคะแนน
หรือไม ่ 

นอกจากนั้นขณะท าการนับคะแนนบางหน่วยกาบัตรเบอร์ 2 แต่ขานเป็นคะแนนเบอร์  ท าให้เกิดการทักท้วง
ของผู้สังเกตการณ์ เจ้าหน้าที่จึงยอมนับใหม่ทั้งหมด เช่น ที่หมู่ 5 ต.บ่อหิน อ.สิเกา และมาถึงขั้นตอนการรวมผลคะแนน
ได้อย่างล่าช้าผิดปกติ ซึ่งในตอนแรกก็ทราบว่าคะแนนเบอร์ 2 น า แต่อยู่ๆ ผลหน้าจอคะแนนที่นับเสร็จแล้วมาจาก
ผู้สมัครอีกคนหนึ่ง กลายเป็นเบอร์ 2 แพ้ พอมีคนทักท้วง กกต. ตอนรายงานก็พบว่าคอมพิวเตอร์เสีย 3 เครื่อง ซึ่ง จ.ตรัง 
เป็น 1 ใน 4 จังหวัดจาก 77 จงัหวัดทั่วประเทศที่ระบบคอมพิวเตอร์ล่ม ซึ่งเป็นการผิดสังเกต และส่อพิรุธ ท าให้เชื่อได้ว่า
เป็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริต 

 นายสาธร กล่าวอีกว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด และท าหนังสือเพ่ือเตรียมจะยื่น
ต่อ กกต.เพ่ิมเติมภายใน 30 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ส่วนที่ร้องเดิมคือร้องคัดค้านการประกาศผลการเลือกตั้ง และขอให้  
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กกต.นับคะแนนใหม่ทั้งจังหวัด ส าหรับหลักฐานที่จับกุมได้กรณีการซื้อเสียงจะสามารถเอาผิดไปถึงผู้สมัครนายก 
อบจ.ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการท าส านวนของเจ้าหน้าที่ และทราบว่าผู้สมัครนายก อบจ.เบอร์ 3 ก็เข้าร้องเรียน กกต.
ให้ท าการสอบสวนใหม่ ให้เอาผิดไปถึงผู้สมัครนายก อบจ. 

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นจุดประกาศผลเลือกตั้งนายกฯ และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้มีนายสาวุฒิ วงศ์หนองเตย น้องชายของนายสาธร วงศ์หนองเตย  ซึ่ง
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ตรัง หมายเลข 2  ได้ขึ้นปราศรัยท้ายรถกระบะ เพ่ือตั้งค าถามกับ กกต.อบจ.ตรัง ใน
หลายประเด็นข้อสงสัย โดยมีประชาชน และเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังนับ 100 คน 

ทั้งนี้ นายสาวุฒิ วงศ์หนองเตย ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวว่า การเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ เป็นการเมืองสุดขั้วตามที่
คอการเมืองได้ติดตามมาโดยตลอด มีการประกาศผลคะแนนล่าช้า โดยเฉพาะที่ อ.วังวิเศษ “การเลือกตั้ง อบจ. ตรัง ใน
ครั้งนี้มีการจับกุมผู้กระท าความผิดในการทุจริตการเลือกตั้ง 2 ราย ซึ่งอ้างว่าเกี่ยวโยงกับทีมกิจปวงชนด้วย ยิ่งท าให้ชาว
ตรังทั้งหมดเกิดความรู้สึกไม่สบายใจต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ จึงอยากจะเรียกร้องในเรื่องของการจับกุมผู้ต้องหา และ
พยานหลักฐาน เรื่องทุจริตเลือกตั้งว่าด าเนินไปอย่างไรแค่ไหน เพราะคอการเมืองในจังหวัดตรังยังสงสัยอยู่อีกเป็น
จ านวนมาก ดังนั้นทีมของสาธร วงศ์หนองเตย จะมีการร้องเรียนให้ระงับการประกาศผลคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้” นาย
สาวุฒิ วงศ์หนองเตย กล่าว 

 ส าหรับทีมกิจปวงชนที่ลงแข่งขันเลือกตั้ง อบจ.จังหวัดตรังในครั้งนี้   มีนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ หัวหน้าทีม
กิ จ ป ว ง ช น  ล ง ส มั ค ร รั บ เ ลื อ ก ตั้ ง น า ย ก  อ บ จ .  ห ม า ย เ ล ข 1  แ ล ะ มี น า ย กิ จ  ห ลี ก ภั ย  อ ดี ต น า ย ก 
อบจ.ตรัง พ่ีชายนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา สนับสนุน  และ ผลคะแนนเลือกตั้งที่ออกมา นายบุ่นเล้ง   ได้คะแนน
มาเป็นล าดับที่หนึ่ง ได้ 162,419 คะแนน  ขณะที่นายสาธร วงศ์หนองเตย ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. ตรัง หมายเลข 
2  ได้คะแนนมาเป็นล าดับสอง ได้ 116.366 คะแนน 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/452974 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/452974
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23 ธันวาคม 2563 18:36 น.   
ผู้สมัคร ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน โร่ร้องกกต.ขอส าเนาบันทึกประจ าวันจากต ารวจ หลังแจ้งความซ้ือเสียงไม่คืบ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น.นายวิจารณ์ หลงรุ่งเรือง อายุ 43 ปีอยู่บ้านเลขที่ 43/1หมู่ 1 ต.
แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ผู้สมัคร ส..อบจ .เขต 2 อ าเภอขุนยวม หมายเลข 2 เปิดเผยว่า ได้เดินทางไป
ร้องเรียนต่อ เจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามหนังสือรับเรื่องร้องเรียนที่ 11/2563 เวลา 10.03 น.ลง 23 ธ.ค.
2563 โดยมีพนักงานสอบสวน กกต.แม่ฮ่องสอน เป็นผู้รับร้องเรียน ว่าได้พบการทุจริตการเลือกตั้งครั้งนี้ 

นายวิจารณ์ กล่าวต่อว่า จากการได้ลงสมัคร ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน เขต 2 อ าเภอขุนยวม ได้หมายเลข 2 ก็ได้
ด าเนินการประชาสัมพันธ์หาเสียงเหมือนเช่นผู้สมัครอ่ืนทั่วไป แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.
ได้พบกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และเป็นหัวคะแนนรายหนึ่ง บอกแก่ตนว่าได้ถูกกล่าวหาจากผู้สมัครนายกอบจ.รายหนึ่งว่ารับ
เงินไปแล้วเพ่ือให้ไปซื้อสิทธิ์ขายเสียงให้นายกอบจ. และ ผู้สมัคร ส.อบจ. จึงได้เดินทางไปพบพนักงานสอบสวน สภ.
ประตูเมืองอ าเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เพ่ือลงบันทึกประจ าวันเป็นหลักฐานว่า ไม่ได้กระท าเช่นข้อกล่าวหานั้น โดย
รายละเอียดในเอกสารหลักฐานประจ าวันอยู่ที่ เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.ประตูเมือง อ าเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

นายวิจารณ์ กล่าวต่อว่า ตนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการให้เลือกการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรมตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562จึงเชื่อว่ากรณีดังกล่าวเป็นขบวนการ
เลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมมีการใช้เงินซื้อเสียงโดยรายละเอียดต่างๆอยู่ที่ สภ.ประตูเมือง อ.ขุนยวม ดังนั้น จึง
ขอให้ท่านสืบสวนและสอบสวนการทุจริตซื้อเสียงการเลือกตั้งนายกอบจ.ครั้งนี้โดยขอให้มีหมายเรียกเอกสารบันทึก
ประจ าวันจาก สภ.ประตูเมือง มาเป็นหลักฐานในการด าเนินการดังกล่าวเพ่ือให้เกิดการเลือกตั้งโดยสุจริตและเป็นธรรม 

"สาเหตุที่มาแจ้ง กกต.ช้า เนื่องจาก ไปขอส าเนาประจ าวันจาก สภ.ประตูเมือง แล้วไม่ได้ จึงมาขอให้ กกต.
ด าเนินการสอนสวนหาผู้กระท าผิดต่อไป โดยต้องการรให้ต ารวจด าเนินการเอาผิดขบวนการซื้อเสียงครั้งนี้เพราะเป็น
ความผิดทางอาญาดัวย" นายวิจารณ์ กล่าวว 
อ้างอิง  : https://siamrath.co.th/n/206758 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1535186/ 
  

https://siamrath.co.th/n/206758
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1535186/
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วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - 12:11 น. 
 ‘สนธิญา’ ร้อง กกต.สั่งยกเลิกเลือกตั้ง อบจ.สมุทรสาคร อ้างจัดในภาวะฉุกเฉิน ขัด พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น 

 
 
‘สนธิญา’ ร้อง กกต.สั่งยกเลิก ลต.อบจ.สมุทรสาคร 20 ธ.ค. อ้างจัดในภาวะฉุกเฉิน ขัด พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ชี้ 
ปชช. กลัวโควิด จนไม่กล้าออกไปใช้สิทธิ เทียบจ านวนลดลงกว่าการเลือกตั้ง ส.ส. 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 23 ธันวาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสนธิญา สวัสดี ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เดินทางมายื่นเอกสารเพ่ิมเติมจากท่ีเคยยื่นของให้ กกต. เลื่อนวัน
เลือกตั้ง อบจ.สมุทรสาคร จากวันที่ 20 ธันวาคม ไปอีก 15-30 วัน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

นายสนธิญากล่าวว่า การจัดเลือกตั้งของ กกต. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม เข้าข่าย ฉุกเฉิน ขัดกฎหมายขัดต่อ 
พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น มาตรา 93, 94 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดช่วง
คืนวันที่ 19 ธันวาคม เวลา 21.30 น. และเช้าต่อมาก็เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนก็อยู่ในท่ามกลางความตื่นตระหนก
ของการแพร่ระบาดท าให้กลัวและไม่กล้าออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส่งผลให้มีผู้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกและนายก 
อบจ.เพียงร้อยละ 49-52 เมื่อเทียบกับการเลือกตั้ง ส.ส.วันที่ 24 มีนาคม 2562 มีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 74 ที่หายไปร้อย
ละ 20 เป็นคนที่ไม่มาใช้สิทธิจ านวนแสนกว่าคน 

“ประชาชนหลายคนโทรมาถามว่าท าอย่างไรเขาจึงจะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ ที่วันที่ 20 ไม่ไปใช้สิทธิ
เพราะกลัว โดยเฉพาะคนสูงอายุจะไม่ออกไปเลือกตั้งเลย ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร อบจ.ได้รับงบประมาณปีละ 800 ล้าน 4 
ปี รวม 3,000 กว่าล้านบาท จึงอยากได้การเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรม ยุติธรรมอย่างแท้จริง ประชาชนสามารถออกไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งได้โดยไม่อยู่ภายใต้ความกดดัน สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินใดๆ ซึ่งจริงแล้วไม่จ าเป็นต้องเร่งรีบเลือกตั้ง
ในจังหวัดสมุทรสาคร เลื่อนไปสัก 15-30 วัน ก็สามารถท าให้การเลือกตั้งตรงนั้น เที่ยงธรรม สุจริตมากยิ่งขึ้น” นาย
สนธิญากล่าว และว่า ส่วนที่เลือกตั้งไปแล้วและมีผู้ได้รับคะแนนมาเป็นอันดับ 1 ถ้ามีการเลือกตั้ง ประชาชนยังศรัทธา 
เขาก็ยังสามารถที่จะชนะได้อีก แต่ที่ตนเรียกร้องเพราะต้องการให้ได้การเลือกตั้งที่เที่ยงธรรมมากที่สุด ดังนั้น อยากให้ กกต.
สั่งยกเลิกการเลือกตั้งวันที่ 20 ธันวาคม แล้วสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม ่
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2497060 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2497060
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.jpg
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พุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 12.11 น. 
ร้อง กกต.ยกเลิกเลือกตั้งอบจ.สมุทรสาคร ฝ่าภาวะฉุกเฉิน 
ผู้สมัครนายก อบจ. ร้อง กกต.ยกเลิกการเลือกตั้ง อบจ.สมุทรสาคร 20 ธ.ค. เหตุจัดเลือกตั้งในภาวะฉุกเฉิน ขัด 
พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น เผยประชาชนกลัวโควิด-19 จนผู้ใช้สิทธิลดลงกว่าแสนคน  

 
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. วันที่ 23 ธ.ค. นายสนธิญา สวัสดี ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาคร เดินทางมายื่นเอกสารเพ่ิมเติมจากที่เคยยื่นขอให้ กกต. เลื่อนวันเลือกตั้ง อบจ.สมุทรสาคร จากวันที่   20 
ธ.ค. ไปอีก 15-30 วัน  เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยนายสนธิญา กล่าวว่าการจัดเลือกตั้งของ กกต. 
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. เข้าข่ายฉุกเฉิน  ขัดกฎหมายขัดต่อ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น มาตรา 93 และ 94 โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาครได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดช่วงคืนวันที่ 19 ธ.ค. เวลา 21.30 น. และเช้าต่อมาก็เป็นวันเลือกตั้ง 
ซึ่งประชาชนก็อยู่ในท่ามกลางความตื่นตระหนกของการแพร่ระบาดท าให้กลัวและไม่กล้ าออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส่งผล
ให้มีผู้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.เพียงร้อยละ 49-52 เมื่อเทียบกับการเลือกตั้ง ส.ส.วันที่ 24 มี.ค.
2562  มีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 74 ที่หายไปร้อยละ 20  เป็นคนที่ไม่มาใช้สิทธิจ านวนแสนกว่าคน  

“ประชาชนหลายคนโทรฯ มาถามว่าท าอย่างไรเขาจึงจะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ ที่วันที่ 20 ธ.ค. ไม่ไป
ใช้สิทธิเพราะกลัว  โดยเฉพาะคนสูงอายุจะไม่ออกไปเลือกตั้งเลย  ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร อบจ.ได้รับงบประมาณปีละ 
800 ล้าน 4 ปี รวม 3,000  กว่าล้านบาท  จึงอยากได้การเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรม ยุติธรรมอย่างแท้จริง  ประชาชน
สามารถออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้โดยไม่อยู่ภายใต้ความกดดัน สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินใดๆ   ซึ่งจริงแล้วไม่
จ าเป็นต้องเร่งรีบเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรสาคร เลื่อนไปสัก 15-30 วัน ก็สามารถท าให้การเลือกตั้งตรงนั้น เที่ยงธรรม 
สุจริตมากยิ่งขึ้น ส่วนที่เลือกตั้งไปแล้วและมีผู้ได้รับคะแนนมาเป็นอันดับ 1  ถ้ามีการเลือกตั้ง ประชาชนยังศรัทธา  เขาก็
ยังสามารถที่จะชนะได้อีก  แต่ที่ผมเรียกร้องเพราะต้องการให้ได้การเลือกตั้งที่เที่ยงธรรมมากที่สุด” นายสนธิญา กล่าว
และว่าอยากให้ กกต.สั่งยกเลิกการเลือกตั้งวันที่ 20 ธ.ค. แล้วสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/814554 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/814554
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วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 13.10 น. 
 ‘สนธิญา’ยื่นเอกสารเพิ่ม จี้ กกต.จัดเลือกตั้งใหม่ ‘อบจ.สมุทรสาคร’ 

 
 

23 ธันวาคม 2563 นายสนธิญา สวัสดี ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) 
สมุทรสาคร เดินทางมายื่นเอกสารเพ่ิมเติม จากที่เคยยื่นให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เลื่อนวันเลือกตั้ง 
อบจ.สมุทรสาคร จากวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ไปอีก 15-30 วัน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19    

นายสนธิญา กล่าวว่า การจัดเลือกตั้งของ กกต. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เข้าข่ายฉุกเฉิน ขัดกฎหมายขัดต่อ 
พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น มาตรา 93 และ 94 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัด
ช่วงคืนวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 21.30 น. และเช้าต่อมาก็เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนก็อยู่ในท่ามกลางความตื่น
ตระหนกของการแพร่ระบาด ท าให้กลัวและไม่กล้าออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส่งผลให้มีผู้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิก
และนายก อบจ.เพียงร้อยละ 49-52 เมื่อเทียบกับการเลือกตั้ง ส.ส.วันที่ 24 มีนาคม 2562 มีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 74 ที่
หายไปร้อยละ 20 เป็นคนที่ไม่มาใช้สิทธิจ านวนแสนกว่าคน 

“ประชาชนหลายคนโทร.มาถามว่าท าอย่างไรเขาจึงจะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ ที่วันที่ 20 ธันวาคม ไม่ไป
ใช้สิทธิเพราะกลัว โดยเฉพาะคนสูงอายุจะไม่ออกไปเลือกตั้งเลย ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร อบจ.ได้รับงบประมาณปีละ 800 
ล้าน 4 ปี รวม 3,000 กว่าล้านบาท จึงอยากได้การเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรม ยุติธรรมอย่างแท้จริง ประชาชนสามารถ
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้โดยไม่อยู่ภายใต้ความกดดัน สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินใดๆ ซึ่งจริงแล้วไม่จ าเป็นต้องเร่งรีบ
เลือกตั้งในจังหวัดสมุทรสาคร เลื่อนไปสัก 15-30 วัน ก็สามารถท าให้การเลือกตั้งตรงนั้นเที่ยงธรรม สุจริตมากยิ่งขึ้น 
ส่วนที่เลือกตั้งไปแล้วและมีผู้ได้รับคะแนนมาเป็นอันดับ 1 ถ้ามีการเลือกตั้ง ประชาชายังศรัทธา เขาก็ยังสามารถที่จะ
ชนะได้อีก แต่ที่ผมเรียกร้องเพราะต้องการให้ได้การเลือกตั้งที่เที่ยงธรรมมากที่สุด อยากให้ กกต.สั่งยกเลิกการเลือกตั้ง
วันที่ 20 ธันวาคม แล้วสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่” นายสนธิญา กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/540621 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/540621
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23 ธ.ค. 2563 13:47    
 “สนธิญา” บุก กกต.ยื่นเอกสารเพิ่ม จี้จัดเลือกตั้งใหม่ อบจ.สมุทรสาคร 

 
ผู้สมัครนายก อบจ. ร้อง กกต.ยกเลิกการเลือกตั้ง อบจ.สมุทรสาคร เหตุจัดเลือกตั้งในภาวะฉุกเฉิน ขัด พ.ร.บ.
เลือกตั้งท้องถิ่น อ้างประชาชนกลัวโควิด-19 จนไม่กล้าออกไปเลือกตั้งท ายอดผู้ใช้สิทธิลดลงกว่าการเลือกตั้ง ส.ส. 

วันนี้ (23 ธ.ค.) นายสนธิญา สวัสดี ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสาคร เข้า
ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมจากที่ก่อนหน้านี้ได้ยื่นค าร้องขอให้ กกต. เลื่อนวันเลือกตั้ง อบจ.สมุทรสาคร จากวันที่ 20 ธ.ค. ไปอีก 
15-30 วัน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในจังหวัด โดย นายสนธิญา กล่าวว่า การจัดเลือกตั้งของ กกต. 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม เข้าข่ายฉุกเฉิน ขัด พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น มาตรา 93 และ 94 เพราะผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาครได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดช่วงคืนวันที่ 19 ธันวาคม เวลา 21.30 น. และเช้าต่อมาก็เป็นวัน
เลือกตั้ง ซึ่งประชาชนก็อยู่ท่ามกลางความตื่นตระหนกของการแพร่ระบาดท าให้กลัว และไม่กล้าออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ส่งผลให้มีผู้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.เพียงร้อยละ 49-52 เมื่อเทียบกับการเลือกตั้ง ส.ส.วันที่ 24 
มี.ค. 62 มีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 74 ที่หายไปร้อยละ 20 เป็นคนที่ไม่มาใช้สิทธิจ านวนแสนกว่าคน 

“ประชาชนหลายคนโทร.มาถาม ว่า ท าอย่างไรเขาจึงจะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ วันที่ 20 ธ.ค.ไม่ไปใช้
สิทธิเพราะกลัว โดยเฉพาะคนสูงอายุจะไม่ออกไปเลือกตั้งเลย ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร อบจ.ได้รับงบประมาณปีละ 800 
ล้าน 4 ปี รวม 3,000 กว่าล้านบาท จึงอยากได้การเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรม ยุติธรรมอย่างแท้จริง ประชาชนสามารถ
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้โดยไม่อยู่ภายใต้ความกดดันของสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินใดๆ ซึ่งจริงแล้วไม่จ าเป็นต้องเร่ง
รีบเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรสาคร เลื่อนไปสัก 15-30 วัน ก็สามารถท าให้การเลือกตั้งตรงนั้น เที่ยงธรรม สุจริตมากยิ่งขึ้น 
ส่วนที่เลือกตั้งไปแล้วและมีผู้ได้รับคะแนนมาเป็นอันดับ 1 ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ ประชาชนยังศรัทธา เขาก็สามารถที่จะ
ชนะได้อีก แต่ที่ผมเรียกร้องเพราะต้องการให้ได้การเลือกตั้งที่เที่ยงธรรมมากท่ีสุดจึงอยากให้ กกต.สั่งยกเลิกการเลือกตั้ง
วันที่ 20 ธ.ค. แล้วสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่” นายสนธิญา กล่าว 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000130891 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-604816 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_383808 
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23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:50 น.       
Bottom of Form 

เพื่อไทยซดเกาเหลา! เซ่นพ่ายเลือกตั้งนายก อบจ. 

 

 
 

23 ธ.ค.63 - สืบเนื่องจากนายพิชัย นริพทะพันธุ์  รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย แชร์ข่าว "ส่อง 4 สนาม  
หน่อยหาเสียง พท.พ่ายเรียบ" สร้างความไม่สบายใจให้กับคนใกล้ชิด คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธาน
ยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ล่าสุด นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า 
ในสนามการต่อสู้ควรรักษาน้ าใจซึ่งกันและกัน ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.ในนามพรรค
เพ่ือไทยและขอให้ก าลังใจผู้ที่ไม่ได้รับเลือกตั้ง โอกาสข้างหน้ายังมี อย่าได้ท้อถอย จังหวัดนครพนมก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ส่ง
นายก อบจ.ในนามพรรคเพื่อไทยและผู้สมัครนายก อบจ.ไม่ได้รับเลือกตั้ง 

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ของพรรค ผู้บริหารพรรค ที่ส่งทีมปราศรัยชุดใหญ่ ประกอบด้วย  ท่านอดิศร เพียงเกษ ท่าน
อนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด และ ดร.อรุณี กาสยานนท์ ไปปราศรัยทุกเขต หลายเวที ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นทีมปราศรัยของพรรค
เพ่ือไทยมีส่วนส าคัญในการสร้างคะแนนให้พรรคเพ่ือไทย ใน จ.นครพนม  แม้เราจะไม่ชนะในการเลือกตั้งในระดับ
ท้องถิ่นเพราะมีปัจจัยอ่ืนมากมาย แต่การได้คะแนนเกินแสนยังเป็นไปตามคะแนนพ้ืนฐานเดิมที่มีอยู่ จึงขอขอบคุณทีม
ปราศรัยของพรรคทั้ง 3 ท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ 

ส าหรับกรณีมีผู้ให้ข่าว ซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่ระดับบริหารท่านหนึ่งให้ข่าวพาดพิงให้คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ 
เสียหายจากการไปรณรงค์หาเสียง สรุปว่า จังหวัดที่คุณหญิงสุดารัตน์ ไปช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งที่สมัครในนามพรรคเพ่ือ
ไทยสอบตกหมดนั้น เป็นการให้ข่าวที่มีอคติ ไม่เป็นสุภาพบุรุษ ทั้งไม่ให้ข้อเท็จจริงทั้งหมด กล่าวคือ หลายจังหวัดที่กล่าว
มา ทีมปราศรัยชุดใหญ่ของพรรคก็ไปช่วยปราศรัย ในภาคเหนือ จ.น่าน ทราบว่า คุณหญิงสุดารัตน์ ก็ไปช่วยปราศรัยถึง 
3 วัน และมีส่วนส าคัญส่งผลให้สอบได้ แต่ไม่มีการกล่าวถึง 
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ความจริงควรขอบคุณคุณหญิงสุดารัตน์ ที่แสดงสปิริตเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ไปช่วยรณรงค์หาเสียง 

เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าบรรดา ส.ส.ไปช่วยรณรงค์หาเสียงไม่ได้ การไปช่วยหาเสียงเกิดจากความผูกพันที่ท่านมีกับพวก
เราทุกจังหวัดในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมา เป็นประโยชน์กับผู้สมัคร เป็นประโยชน์กับพรรค  ดังนั้นการ
ให้ข่าวที่ไม่สร้างสรรค์เพ่ือทับถมกันและส่งผลเสียหายไปยัง ส.ส.ในจังหวัดนั้นๆ รวมทั้งลูก หลาน ครอบครัวที่ลงสมัครรับ
เลือกตั้ง โดยไม่ดูข้อมูลให้รอบด้านไม่ควรเกิดขึ้นเลย แต่ควรให้ก าลังใจซึ่งกันและกันมากกว่า 

"จึงขอฝากข้อคิดไว้ว่า ขออย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวที่อาจมีอคติส่วนตัวกันไม่ว่าประเด็นใดก็ตาม มาสร้างความ
เสียหายต่อส่วนรวมที่ไม่ได้รับรู้ปัญหานั้นด้วย ที่ส าคัญ ปัญหาการสร้างความแตกแยกดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ้นอีกต่อไป"
นายชวลิต กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/87807 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/87807
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24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:05 น.      

 'หมอชลน่าน' อวย 'สุดารัตน์' ช่วยหาเสียงจนชนะเลือกตั้งนายก อบจ.น่าน 

 

 
 

24 ธ.ค.63 - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวว่า ผลการเลือกตั้ง นายกอบจ.
น่าน เมื่อ 20 ธ.ค.2563 อย่างไม่เป็นทางการ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ ผู้สมัคร หมายเลข 3 ในนามพรรคเพ่ือไทย ได้คะแนน
เป็นอันดับหนึ่ง 89,698 คะแนน ทิ้งที่สอง ถึง 24,000 คะแนน นอกจากผู้สมัครทีมงาน ผู้ช่วยหาเสียงท างานอย่างหนัก
เป็นระบบแล้ว บุคคลที่สมควรได้รับการขอบคุณอย่างยิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนของพ่ีน้องชาวน่าน
คือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ที่ท่านได้เสียสละมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงในนามส่วนตัว จากการร้องขอของผู้สมัครนายก
อบจ. และ ส.ส. จ.น่าน ในวันที่ 8 - 10 ธ.ค 63 

ผลคะแนนออกมาดีมากโดยเฉพาะพ้ืนที่ อ.เมือง อ.ท่าวังผา และ อ.ปัว ที่ท่านลงพื้นที่หาเสียง และส่งผลไปทุกๆ
อ าเภอ จากทีมงานใช้โชเชียลมีเดีย ในการขยายภาพหาเสียงของคุณหญิง 

ในนาม ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย และว่าที่นายก อบจ.น่าน นพรัตน์ ถาวงศ์ ขอขอบคุณ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุ
ราพันธุ์ เป็นอย่างยิ่ง ครับ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/87859 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/87859
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24 ธันวาคม 2020 - 09:26  
“ชลน่าน” ขอบคุณ”สุดารัตน์”ช่วยหาเสียงนายก อบจ.น่าน 
 

 

 
 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย ระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว “ชลน่าน ศรีแก้ว ” ว่า ผลการ
เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)น่าน เมื่อ 20 ธ.ค 2563 อย่างไม่เป็นทางการ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ 
ผู้สมัครในนามพรรคเพื่อไทย ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง 89,698 คะแนน ทิ้งท่ีสอง ถึง 24,000 คะแนน 

นอกจากผู้สมัครทีมงาน ผู้ช่วยหาเสียงท างานอย่างหนัก เป็นระบบแล้ว บุคคลที่สมควรได้รับการขอบคุณอย่าง
ยิ่ง ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนของพ่ีน้องชาวน่าน คือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ” ที่ได้เสียสละมาเป็น
ผู้ช่วยหาเสียงในนามส่วนตัว จากการร้องขอของผู้สมัครนายก อบจ. และ ส.ส.น่าน ในวันที่ 8 – 10 ธ.ค 63 ผลคะแนน
ออกมาดีมากโดยเฉพาะพ้ืนที่ อ.เมือง อ.ท่าวังผา และ อ.ปัว ที่ลงพ้ืนที่หาเสียง และส่งผลไปทุกๆอ าเภอ จากทีมงานใช้ 
โชเชี่ยล มีเดีย ในการขยายภาพหาเสียงของคุณหญิงสุดารัตน์ 

ในนาม ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย และว่าที่นายก อบจ.น่าน นายนพรัตน์ ขอขอบคุณ’คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา
พันธุ์’ เป็นอย่างยิ่ง 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_851560/ 
 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_851560/
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วันที่ 24 ธ.ค. 2563 เวลา 08:47 น. 
ชาญส่งตัวแทนร้อง กกต.ปทุมฯบิ๊กแจ๊สท าผิด พรบ.เลือกตั้งนายก อบจ. 

 

 
 

ปทุมธานี-ชาญส่งตัวแทนร้องกกต.ปทุมธานี บิ๊กแจ๊สท าผิดพรบ.เลือกตั้งนายกอบจ. ออกนโยบายหลอกหลวง
ประชาชนไม่สามารถท าได้ตามอ านาจหน้าที่ 

นายชาญ พวงเพ็ชร์ ผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานี หมายเลข 1 และผู้สมัครส.อบจ.กลุ่มปทุมรักไทย ได้มอบให้
นายไพศาล กล่ าสนอง ผู้สมัคร ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเมือง เป็นตัวแทนกลุ่มปทุมรักไทย ไปยื่นค าร้องคัดค้าน
การเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีและ ส.อบจ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยมีนายอมร รัชตังกูร รอง
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้รับเรื่อง 

ค าร้องคัดค้านระบุว่า พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้สมัครนายก อบจ.ปทุมธานีหมายเลข 2 และผู้สมัคร 
กลุ่มคนรักปทุม ว่ากระท าผิด พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (5) และ
วรรคสอง ในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 และนโยบายที่ใช้หาเสียงเลือกตั้งเป็นการหลอก
หลวงประชาชน อยู่นอกอ านาจหน้าที่ของอบจ. และไม่สามารถด าเนินการได้ตามกฎหมายซึ่งมีประเด็นที่กระท าผิดดังนี้ 
(1) ก่อใช้ สนับสนุน ให้นายอดิศร เพียงเกษ สมาชิกพรรคเพ่ือไทย ขึ้นปราศรัยหาเสียงให้ร้าย ใส่ความด้วยถ้อยค าอัน
เป็นเท็จว่า น้ าท่วมปทุมธานี ปี 2554 เกิดจากผู้ว่าฯกรุงเทพมหานครปล่อยให้น้ าท่วมปทุม เพราะนายก อบจ.ปทุมธานี 
ในขณะนั้นไม่มีความสามารถ และยังปราศรัยว่าขณะที่นายชาญ พวงเพ็ชร์เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
มีคดีทุจริตอยู่ในการสอบสวนของ ป.ป.ช. กว่าสี่สิบคดี และหากินกับผู้รับเหมา และด่าว่าเป็นสัตว์เดรัจฉาน 
 
(2) นโยบายในการหาเสียงพล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง และกลุ่มคนรักปทุมเป็นนโยบายที่หลอกหลวงประชาชน อยู่
นอกอ านาจหน้าที่ของ อบจ. และไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากเป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณเกินกว่าอ านาจหน้าที่อบจ. 
1. นโยบายก าจัดผักตบชวาแม่น้ าเจ้าพระยา เนื่องจากแม่น้ าเจ้าพระยา อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้
2. นโยบายแก้ไขปัญหาน้ าประปาไหลอ่อน มีราคาแพง เรื่องการผลิตน้ าประปาอยู่ของการประปานครหลวง และการ
ประปาส่วนภูมิภาค อบจ.ปทุมธานี ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากอยู่จะซ้ าซ้อนกับรัฐวิสาหกิจ 

https://static.posttoday.com/media/content/2020/12/24/B8AF66016C693A50D3DA070FB6FB0B15_1000.jpg
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3. นโยบายแก้ปัญหารถติด ด้วยรถไฟฟ้าโมโนเรล เป็นการใช้งบประมาณเกินกว่าที่อบจ. ปทุมธานี หากด าเนินการต้อง
ใช้งบประมาณหลายหมื่นล้านบาท ไม่สามารถด าเนินการได้ อบจ.ไม่สามารถด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะที่ซ้ าซ้อน
กับกระทรวงคมนาคมได้ 
4. นโยบายด้านการกีฬา จัดสร้างสนามฟุตบอล มาตรฐานระดับฟีฟ่า และจัดตั้งทีมฟุตบอลปทุมธานี เอฟซี เพ่ือส่ง
แข่งขันในลีกสูงสุดของอาชีพ ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของอบจ. ปทุมธานี เนื่องจากอบจ.สามารถส่งเสริมการกีฬาได้เท่านั้น 
การสร้างสนามกีฬามาตรฐานฟีฟ่าต้องใช้พ้ืนที่และงบประมาณหลายร้อยล้านบาท อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ส าหรับการสร้างทีมฟุตบอลอาชีพ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเคยวินิจฉัยว่า องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่สามารถอุดหนุนกีฬาอาชีพได้ และมีการเรียกคืนเงินงบประมาณดังกล่าวแล้วหลายครั้ง 
มีพยานหลักฐานชัดแจ้ง โดยมีการปราศรัยสดผ่านทาง Facebook ของพลต ารวจโทค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง คลิปวิดีโอที่
ใช้หาเสียงของพลต ารวจโทค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง และผ่าน YouTube ของนายอดิศร เพียงเกษ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/social/local/641089 
 
  

https://www.posttoday.com/social/local/641089
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24 ธันวาคม 2563 10:18 น.    
"ชาญ" ส่งตัวแทนร้อง "บิ๊กแจ๊ส" ท าผิด พรบ.การเลือกตั้งฯ คัดค้านผลการเลือกตั้ง อบจ.ปทุมธานี 
 

 
 

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค 2563 นายชาญ พวงเพ็ชร์ ผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานี หมายเลข 1 และผู้สมัครส.อบจ.กลุ่ม
ปทุมรักไทย ได้มอบให้นายไพศาล กล่ าสนอง ผู้สมัคร ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเมือง เป็นตัวแทนกลุ่มปทุมรักไทย 
ไปยื่นค าร้องคัดค้านการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีและ ส.อบจ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยยื่นค าร้อง
คัดค้านว่า พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้สมัครนายก อบจ.ปทุมธานีหมายเลข 2 และผู้สมัคร กลุ่มคนรักปทุม ว่า
กระท าผิด พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (5) และวรรคสอง ในการ
ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 และนโยบายที่ใช้หาเสียงเลือกตั้งเป็นการหลอกหลวงประชาชน 
อยู่นอกอ านาจหน้าที่ของอบจ. และไม่สามารถด าเนินการได้ตามกฎหมายซึ่งมีประเด็นที่กระท าผิดดังนี้ 
(1) ก่อใช้ สนับสนุน ให้นายอดิศร เพียงเกษ สมาชิกพรรคเพ่ือไทย ขึ้นปราศรัยหาเสียงให้ร้าย ใส่ความด้วยถ้อยค าอัน
เป็นเท็จว่า น้ าท่วมปทุมธานี ปี 2554 เกิดจากผู้ว่ากรุงเทพปล่อยให้น้ าท่วมปทุม เพราะนายกอบจ.ปทุมธานี ในขณะนั้น
ไม่มีความสามารถ และยังปราศรัยว่าขณะที่นายชาญ พวงเพ็ชร์เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีคดีทุจริต
อยู่ในการสอบสวนของป.ป.ช. กว่าสี่สิบคดี และหากินกับผู้รับเหมา และด่าว่าเป็นสัตว์เดรัจฉาน 
(2) นโยบายในการหาเสียงพล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง และกลุ่มคนรักปทุมเป็นนโยบายที่หลอกหลวงประชาชน อยู่
นอกอ านาจหน้าที่ของอบจ. และไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากเป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณเกินกว่าอ านาจหน้าที่อบจ. 
1. นโยบายก าจัดผักตบชวาแม่น้ าเจ้าพระยา เนื่องจากแม่น้ าเจ้าพระยา อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้
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2. นโยบายแก้ไขปัญหาน้ าประปาไหลอ่อน มีราคาแพง เรื่องการผลิตน้ าประปาอยู่ของการประปานครหลวง และการ
ประปาส่วนภูมิภาค อบจ.ปทุมธานี ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากอยู่จะซ้ าซ้อนกับรัฐวิสาหกิจ 
3. นโยบายแก้ปัญหารถติด ด้วยรถไฟฟ้าโมโนเรล เป็นการใช้งบประมาณเกินกว่าที่อบจ. ปทุมธานี หากด าเนินการต้อง
ใช้งบประมาณหลายหมื่นล้านบาท ไม่สามารถด าเนินการได้ อบจ.ไม่สามารถด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะที่ซ้ าซ้อน
กับกระทรวงคมนาคมได้ 
4. นโยบายด้านการกีฬา จัดสร้างสนามฟุตบอล มาตรฐานระดับฟีฟ่า และจัดตั้งทีมฟุตบอลปทุมธานี เอฟซี เพ่ือส่ง
แข่งขันในลีกสูงสุดของอาชีพ ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของอบจ. ปทุมธานี เนื่องจากอบจ.สามารถส่งเสริมการกีฬาได้เท่านั้น 
การสร้างสนามกีฬามาตรฐานฟีฟ่าต้องใช้พ้ืนที่และงบประมาณหลายร้อยล้านบาท อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ส าหรับการสร้างทีมฟุตบอลอาชีพ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเคยวินิจฉัยว่า องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่สามารถอุดหนุนกีฬาอาชีพได้ และมีการเรียกคืนเงินงบประมาณดังกล่าวแล้วหลายครั้ง 

มีพยานหลักฐานชัดแจ้ง โดยมีการปราศรัยสดผ่านทาง Facebook ของพลต ารวจโทค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง 
คลิปวิดีโอที่ใช้หาเสียงของพลต ารวจโทค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง และผ่าน Youtube ของนายอดิศร เพียงเกษโดยมีนายอมร 
รัชตังกูร รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้รับเรื่อง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/206857 
  

https://siamrath.co.th/n/206857
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23 ธ.ค. 2563 17:49     

“เทพไท” ลุ้น! 27 ม.ค.ศาล รธน.นัดชี้ชะตาหลุด ส.ส.หรือไม่ ปมถูกจ าคุก-เพิกถอนสิทธิ 
 

 
 
ส.ส.เมืองคอน ปชป. ระทึก ศาล รธน.นัดชี้ชะตา 27 ม.ค. 64 หลุด ส.ส.หรือไม่ ปมต้องค าพิพากษาจ าคุก-ถูกเพิก
ถอนสิทธิ 10 ปี เหตุร่วมทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.เมืองคอน ปี 57 

วันนี้ (23 ธ.ค.) ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพื่อน าไปสู่การวินิจฉัยในคดี
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ของ
นายเทพไท เสนพงศ์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(4) มาตรา 96(2) หรือไม่ จากเหตุศาล 
จ.นครศรีธรรมราช มีค าพิพากษา ลงโทษจ าคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 10 ปี นับแต่
วันที่มีค าพิพากษา เนื่องจากร่วมกระท าผิดทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี 57 
โดยเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตาม พ.ร.ป.
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และก าหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือลงมติใน
วันพุธที่ 27 ม.ค. 64 เวลา 09.30 น. และอ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังเวลา 15.00 น. 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000131030 
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 23 ธันวาคม 2020 - 18:59 
ศาล รธน.นัดอ่านค าวินิจฉัยคดี”เทพไท”27 ม.ค.64 
ศาล รธน.ยุติการไตส่วนสมาชิกภาพ เทพไท นัดแถลง ลงมติ 27 มกราคม 2564 และอ่านค าวินิจฉัยในเวลา 15.00 น. 

 
 

ศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมปรึกษาคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมญวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายเทพไท เสนพงศ์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 11 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) และมาตรา 96 (2) หรือไม ่

ผลการพิจรณา ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมี

พยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวน และก าหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติ ใน

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. และอ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง เวลา 15.00 น. 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_851278/ 

 

 

 

  

https://www.innnews.co.th/politics/news_851278/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

30 

 

 

 

 

 

23 ธันวาคม 2563 
'เทพไท' ลุ้น! ศาลรธน.ชี้ชะตา'สถานนะส.ส.' ปมต้องคดีอาญา 27ม.ค. 
 

 

 
ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตาสถานะส.ส. "เทพไท เสนพงศ์" ปมต้องคดีอาญาทุจริตเลือกตั้งปี57 วันที่27ม.ค.นี้ 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพื่อน าไปสู่การวินิจฉัยในคดีท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง( กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายเทพไท เสน
พงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์  สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101( 6) ประกอบมาตรา 98 
(4)  มาตรา 96(2) หรือไม่ จากเหตุศาล จ.นครศรีธรรมราช  มีค าพิพากษา ลงโทษจ าคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 10 ปี นับแต่วันที่มีค าพิพากษา 

เนื่องจากร่วมกระท าผิดทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือปี 57 โดยเห็น
ว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพ.ร.ป.ว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และก าหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือลงมติในวัน
พุธที่ 27 ม.ค. 64 เวลา 09.30 น. และอ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังเวลา 15.00 น.  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913844 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913844
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พุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 17.26 น. 
ศาล รธน.สั่ง"ไพบูลย์"แจ้ง เหตุยุบพรรคซบ พปชร. ภายใน 15 วัน 
ศาล รธน.รับเรื่องสอบปมสถานะ "ไพบูลย์" เหตุยุบพรรคซบ พปชร. สั่งช้ีแจงภายใน 15 วัน โดยยังไม่ต้องหยุดการ
ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกันนี้นัดชี้ขาดสถานะ"เทพไท" 27 ม.ค.64 
 

 
 

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ศาลรัฐธรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
101 (10) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่ จากกรณีนายไพบูลย์ ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค
ประชาชนปฏิรูป และเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่พรรค
ประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)  ว่าด้วยพรค
การเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) ทั้งที่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปอยู่จนกว่าการ
ช าระบัญชีจะแล้วเสร็จ และมิได้เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ ที่ยื่นต่อ กกต.ก่อนปิดการรับสมัครรับ
เลือกตั้ง  

โดยผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจรณาข้อเท็จจริงตามค าร้องและเอกสารประกอบค าร้องแล้วเห็นว่า 
กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง ประกอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 3561 
มาตรา 7(5) จึงมีค าสั่งรับค าร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย และให้นายไพบูลย์ยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับส าเนาค าร้อง นอกจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญยังเห็นว่าข้อเท็จจริงตามค าร้องและเอกสาร
ประกอบค าร้องยังไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยที่จะมีค าสั่งให้นายไพบูลย์หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. จึงมีค าสั่งว่าไม่ต้องหยุด
ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง 
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นอกจากนี้ศาลรัฐธรมนูญยังได้ประชุมปรึกษาคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายเทพไท เสนพงศ์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 
(6) ประกอบมาตรา 98(4) และมาตรา 96 (2) หรือไม่ โดยผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพ่ือน าไปสู่การ
วินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจรณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง 
และก าหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติ ในวันพุธที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 09.30 น. และอ่านค าวินิจฉัยให้
คู่กรณีฟัง เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/814646 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913840 
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เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2563 17:43    

ศาล รธน.รับวินิจฉัยกรณี “ไพบูลย์” โยกเป็น ส.ส.พปชร.หลังยุบพรรคตัวเอง 
 

 
 
“ไพบูลย์” มีเสียว ศาล รธน.รับวินิจฉัยสถานะ ส.ส. ปมเป็น ส.ส.พปชร. หลังยุบพรรค ปชช.ปฏิรูป ให้ยื่นชี้แจง
ภายใน 15 วัน ยังไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ 

วันนี้ (23 ธ.ค.) ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับค าร้องกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร
ส่งความเห็นของ ส.ส.จ านวน 60 คน ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ของ นายไพบูลย์ นิติ
ตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(10) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 
91 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่ จากกรณี นายไพบูลย์ เป็นหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป และเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค
ดังกล่าว แล้วไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ หลังจากพรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรค
การเมืองตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) โดยที่นายไพบูลย์ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
พรรคประชาชนปฏิรูปอยู่จนกว่าการช าระบัญชีจะแล้วเสร็จและไม่ได้เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
พรรคพลังประชารัฐที่ยื่นต่อ กกต. ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากเห็นว่าข้อเท็จจริงตาม
ค าร้องและเอกสารประกอบค าร้อง เป็นไปตามมาตรา 82 วรรคหนึ่ง ประกอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 7(5) โดยให้ นายไพบูลย์ ผู้ถูกกล่าวหายื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากลับมายังศาลรัฐธรรมนูญ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับส าเนาค าร้อง อย่างไรก็ตาม ศาลไม่ได้มีค าสั่งให้นายไพบูลย์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. โดย
ให้เหตุผลว่า ข้อเท็จจริงตามค าร้องยังไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยที่จะต้องมีค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000131028 
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23 ธันวาคม 2563 
ศาล รธน.รับวินิจฉัยสถานะ ส.ส. 'ไพบูลย์' ปมย้ายซบ พปชร. 
 

 

 
ศาลรธน.รับวินิจฉัยสถานะส.ส.'ไพบูลย์ นิติตะวัน' ปมย้ายซบพปชร.ขณะเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป เปิดโอกาส

แก้ข้อหาภายใน15วัน 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับค าร้องกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็น
ของส.ส.จ านวน 60 คน ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายไพบูลย์  นิติ
ตะวัน  ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(10) ประกอบมาตรา 90 และ
มาตรา 91 วรรคหนึ่ง ( 5) หรือไม ่

จากกรณี นายไพบูลย์ เป็นหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปและเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคดังกล่าว แล้ว
ไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ หลังจากพรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 91 วรรคหนึ่ง ( 7) โดยที่นายไพบูลย์ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรค
ประชาชนปฏิรูปอยู่จนกว่าการช าระบัญชีจะแล้วเสร็จและไม่ได้เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.พรรค
พลังประชารัฐที่ยื่นต่อกกต. ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง  ไว้พิจารณาวินิจฉัย 

เนื่องจากเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามค าร้องและเอกสารประกอบค าร้อง เป็นไปตามมาตรา 82 วรรคหนึ่ง ประ
กอบพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 7 (5) โดยให้นายไพบูลย์ ผู้ถูกกล่าวหายื่นค าชี้แจงแก้
ข้อกล่าวหากลับมายังศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับส าเนาค าร้อง  อย่างไรก็ตามศาลไม่ได้มีค าสั่งให้
นายไพบูลย์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. โดยให้เหตุผลว่า ข้อเท็จจริงตามค าร้องยังไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยที่จะต้องมีค าสั่ง
ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913840 
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วันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 07:46 น. 
ศาลรธน.ไม่รับวินิจฉัย “ไทยภักดี” ยื่นค าร้องให้เบรกแก้ไข รธน. ชี้เป็นการกระท าของ ส.ส. ไม่ใช่พรรคการเมือง
ตามที่ร้อง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน ศาลรัฐธรรมนูญ ได้นัดประชุมและพิจารณาค าร้องกรณี นายวรงค์ เดช
กิจวิกรม แกนน ากลุ่มไทยภักดี ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 กรณีกล่าวอ้างว่าพรรคร่วม
ฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล (ผู้ถูกร้องที่ 2-19 ) ยื่นญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญต่อรัฐภาแล้วประธานรัฐสภา (ผู้
ถูกร้องที่ 1) บรรจุญัตติดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมของรัฐสภาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน และที่ประชุมลงมติชั้นรับ
หลักการในวาระที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน การยื่นและบรรจุญัตติดังกล่าวแสดงให้เห็นเจตนาที่ต้องการล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงขอให้มีค าสั่งให้บุคคลดังกล่าวเลิกการกระท า 

ทั้งนี้ ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาค าร้องและเอกสารประกอบค าร้องแล้วเห็นว่า แม้ผู้ร้องใช้สิทธิ
ยื่นค าร้องต่ออัยการสูงสุดแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ซึ่งอัยการสูงสุดไม่ได้ด าเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้
รับค าร้อง ท าให้ผู้ร้องสามารถยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงตามเอกสารท้ายค าร้องปรากฏว่า
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งใช้สิทธิในฐานะสมาชิกส.ส.แต่ละคนเข้าชื่อยื่นญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญต่อ
รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 มิใช่พรรคการเมืองเป็นผู้ยื่นญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ แต่ผู้ร้องขอให้
พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระท าของผู้ถูกร้องที่ 2-19 ซึ่งเป็นพรรคการเมือง ไม่ใช่บุคคลที่กระท าการตามค าร้อง ผู้
ร้องจึงไม่อาจยื่นค าร้องดังกล่าวได้ 

ส าหรับผู้ถูกร้องที่ 1 เพียงท าหน้าที่บรรจุญัตติดังกล่าวเข้าสู่วาระการพิจารณาของรัฐสภาตามที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติ ไม่ใช่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค าสั่งไม่รับค าร้องไว้พิจารณา
วินิจฉัย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2498123 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000131040 
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พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
หน้าที่พลเมือง ตรวจสอบต่อเนื่องหลังเลือกตั้ง อบจ. 
การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพื่อให้รัฐบาลกระจายอ านาจจากส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
นับเป็นผลดีต่อการแก้ปัญหาและสนองตอบตามความต้องการของชุมชน เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วอย่าง
ทันท่วงที 
 

 
 

การกระจายอ านาจการปกครองเป็นหลักการส าคัญประการหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมี
ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจในการปกครองตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกในการท าหน้าที่แทนอ านาจ
จากส่วนกลาง ประชาชนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของอ านาจจะเป็นผู้ก าหนดผู้แทนหรือตัวบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งต่างๆโดยการ
เลือกตั้ง การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล(อบต.) 

การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพ่ือให้รัฐบาลกระจายอ านาจจากส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
นับเป็นผลดีต่อการแก้ปัญหาและสนองตอบตามความต้องการของชุมชน เพ่ือให้มีความสะดวกรวดเร็วอย่างทันท่วงที 

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.63 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิกสภา 
อบจ. 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยก าหนดให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งนายก อบจ. และก าหนดให้ใช้เขตอ าเภอเป็น
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. มีผู้สมัครนายก อบจ. ทั่วประเทศ 331 คน และสมาชิกสภา อบจ. 8,070 คน จังหวัดที่มี
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ. มากที่สุดคือจังหวัดบุรีรัมย์ รวม 352 คน แบ่งเป็นนายก อบจ. 8 
คน และสมาชิกสภา อบจ. 344 คน ส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ. น้อยที่สุด คือ 
จังหวัดเพชรบุรี รวม 34 คน แบ่งเป็นนายก อบจ.1 คน และสมาชิกสภา อบจ. 33 คน 

อบจ. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด โครงสร้างการ
บริหารประกอบด้วย นายก อบจ.เป็นฝ่ายบริหาร และสภาอบจ.เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ นายก อบจ. มีวาระการท างานใน
ต าแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ในกรณีด ารงต าแหน่งไม่ครบ 4 
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ปีก็ให้ถือว่าเป็น 1 วาระ และเม่ือได้ด ารงต าแหน่ง 2 วาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเม่ือพ้นระยะเวลา 4 ปีนับ
แต่วันพ้นต าแหน่ง 

หน้าที่และอ านาจของ อบจ.คือด าเนินกิจการภายในจังหวัด เช่น ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
จัดท านโยบายและแผนงานของ อบจ. รวมถึงประสานงานจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนในการ
ดูแลการจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.63 คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดเผยถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีจ านวน 46,610,759 คนมา
ใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวน 29,016,536 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 ส าหรับการประกาศรับรองรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง
นายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. จะด าเนินการได้ภายใน 30 วัน กรณีมีข้อเรียกร้องว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งกระท าผิด
กฎหมายและ กกต. ตรวจพบการกระท าผิดกฎหมายอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านั้น ทั้งนี้ไม่เกิน60วันตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่าพรรคแกนน าฝ่าย
ค้านที่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งนายก อบจ. 25 จังหวัด ได้รับเลือกตั้ง 9 จังหวัด สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของพรรคแกน
น าฝ่ายค้านลดต่ าลง ส่วนอดีตหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งนายก อบจ. ในนาม
คณะก้าวหน้า 42จังหวัด ไม่ได้รับเลือกตั้งแม้แต่จังหวัดเดียว สะท้อนให้เห็นถึงประชาชนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการเมือง
สุดโต่งที่ท าลายความสงบสุขและสร้างความแตกแยกในบ้านเมือง ส าหรับผู้ได้รับเลือกตั้งนายก อบจ.ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มา
จากตระกูลใหญ่และเป็นทายาทนักการเมืองในท้องถิ่น ลงสมัครรับเลือกตั้งอิสระและได้รับการสนับสนุนจากพรรคร่วม
รัฐบาล 

อย่างไรก็ตามการท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.มีความส าคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าการออกเสียงเลือกตั้ง หาก อบจ.มีการท างานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตรงตามนโยบายที่หาเสียงไว้
และมีการท างานในทิศทางเดียวกับส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง มีหลักธรรมาภิบาลในการท างาน ผลดีย่อมเกิดขึ้นกับ
ส่วนรวมในท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/814723 
  

https://www.dailynews.co.th/article/814723
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วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13:05 น. 
กางงบการเงินปี 62 พรรคร่วม รบ.ควักค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง ส.ส.กว่า 770 ล.-ฝ่ายค้าน 87.7 ล. 
 

 
 

เปิดงบการเงินพรรคการเมืองสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 พรรคร่วมรัฐบาลแจ้งค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. 770 ล้านเศษ 
พปชร.มากสุดทุ่มเงินกว่า 315 ล้าน ฝ่ายค้านแค่ 87.7 ล้าน ‘ก้าวไกล’รายได้แค่ 2.9 แสน ส่วน ‘อนาคตใหม่’ สิ้น
สภาพส่งให้ สตง.ช าระบัญชี 

ส านักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
เผยแพร่งบการเงินของพรรคการเมืองประจ าปีงบประมาณ 2562 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562) จ านวน 61 พรรค
การเมือง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือ พรรคการเมืองที่มีองค์ประชุมในที่ประชุมใหญ่ของพรรคครบถ้วนตาม 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 39 และมาตรา 60 รวม 52 พรรค ส่วนใหญ่เป็น
พรรคชื่อดังทั่วไป เช่น พรรคเพ่ือไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา 
พรรคชาติพัฒนา พรรคก้าวไกล เป็นต้น 

กลุ่มสองคือ พรรคการเมืองที่องค์ประชุมในที่ประชุมใหญ่ของพรรคยังไม่ครบถ้วน มี 2 แห่ง คือ พรรคไทรัก
ธรรม และพรรคพลังศรัทธา ส่วนกลุ่มสามคือพรรคการเมืองที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบองค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่
พรรค มี 7 แห่ง คือ พรรคความหวังใหม่ พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคพลังเพ่ือไทย พรรคประชาไทย พรรคกรีน 
พรรคสามัญชน และพรรคเพื่อไทยพัฒนา 

นอกจากนี้ยังมี 2 พรรคการเมืองมิได้น าส่งงบการเงินประจ าปี 2562 ได้แก่ พรรคสุจริตชน (พรรคพลังไทยสร้าง
ชาติ) และพรรคภาคีเครือข่ายไทย ทั้งนี้ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ค. 2563 มีพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพจ านวน 21 พรรค 
(รวมพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบเมื่อ 21 ก.พ. 2563 ด้วย) โดยนายทะเบียนพรรคส่งบัญชีและงบแสดง
ฐานะการเงินให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพ่ือช าระบัญชีแล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แต่ละพรรคมีการแจ้งบัญชีรายจ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ที่
ผ่านมาด้วย โดยพรรคท่ีน่าสนใจ เช่น 
พรรคร่วมรัฐบาล 20 พรรค 
 
 

https://www.isranews.org/
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1.พรรคพลังประชารัฐ แจ้งมีรายได้รวม 26,603,382 บาท ในจ านวนนี้เป็นรายได้จากการบริจาค 12,710,000 บาท มี
รายจ่ายรวม 347,594,716 บาท ในจ านวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองและสมาชิก 315,234,379 
บาท 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนั้น แบ่งออกเป็นค่าสนับสนุน ส.ส. 281 ล้านบาท (มติพรรคให้จัดสรรเงิน
แก่ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งรายละ 8 แสนบาท) ค่าจัดท าป้ายพรรค ค่าจัดท าป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 10,040,500 
บาท ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ส.ส. 1.2 ล้านบาท ค่าบริการจัดเวทีปราศรัย 10,148,800 บาท ค่าจัดงานอบรมผู้น า
เยาวชน 2,926,760 บาท เป็นต้น 
2.พรรคประชาธิปัตย์ แจ้งมีรายได้รวม 185,250,381 บาท ในจ านวนนี้มาจากเงินบริจาค 167,026,600 บาท มีรายจ่าย
รวม 182,995,636 บาท ในจ านวนนี้มีรายจ่ายสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต 104,984,825 บาท รายจ่ายเพ่ือการ
เลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 28,851,578 บาท 
3.พรรคภูมิใจไทย แจ้งมีรายได้รวม 174,993,275 บาท ในจ านวนนี้มาจากเงินบริจาค 162,770,000 บาท มีรายจ่าย
รวม 167,028,687 บาท ในจ านวนนี้มีค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเลือกตั้งระบบเขต 107,803,527 บาท ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 23,902,200 บาท 
4.พรรคชาติพัฒนา แจ้งมีรายได้รวม 81,920,713 บาท ในจ านวนนี้เป็นรายได้จากการบริจาค 79,899,650 บาท มี
รายจ่ายรวม 81,577,950 บาท ในจ านวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 52,684,282 บาท ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 21,582,462 บาท 
5.พรรคชาติไทยพัฒนา แจ้งมีรายได้รวม 34,453,205 บาท ในจ านวนนี้เป็นรายได้จากการบริจาค 25 ล้านบาท มี
รายจ่ายรวม 60,366,419 บาท ในจ านวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 37,550,000 บาท ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 10,935,932 บาท 
6.พรรคพลังท้องถิ่นไท แจ้งมีรายได้รวม 29,622,439 บาท ในจ านวนนี้เป็นรายได้จากการบริจาค 20 ล้านบาท รายได้
จากการระดมทุน 2.5 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 28,887,955 บาท ในจ านวนนี้มีเงินสนับสนุนผู้สมัคร ส.ส. 20,324,000 
บาท และค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 3,760,078 บาท 
7.พรรคเศรษฐกิจใหม ่แจ้งมีรายได้รวม 4,407,826 บาท มีรายจ่ายรวม 4,519,473 บาท ในจ านวนนี้มีค่าใช้จ่ายในการ
หาเสียง/เลือกตั้ง 1,681,469 บาท 
8.พรรครักษ์ผืนป่าแห่งประเทศไทย แจ้งมีรายได้รวม 4,066,306 บาท ในจ านวนนี้มาจากเงินบริจาค 2,385,500 บาท 
มีรายจ่ายรวม 4,684,318 บาท ในจ านวนนี้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 3,219,645 บาท 
9.พรรคพลเมืองไทย แจ้งมีรายได้รวม 1,215,885 บาท มีรายจ่ายรวม 1,112,941 บาท อย่างไรก็ดีพรรคมิได้แจ้งมี
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งปี 2562 ที่ผ่านมาเป็นจ านวนเท่าใด 
10.พรรคพลังชาติไทย แจ้งมีรายได้รวม 4,486,577 บาท มีรายจ่ายรวม 5,948,338 บาท ในจ านวนนี้มีรายจ่ายในการ
เลือกตั้ง 5,298,147 บาท 
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11.พรรคประชาภิวัฒน์ แจ้งมีรายได้รวม 31,752,415 บาท ในจ านวนนี้มาจากเงินบริจาค 30,282,191 บาท มีรายจ่าย
รวม 31,254,311 บาท ในจ านวนนี้มีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 3,260,047 บาท ค่าใช้จ่ายผู้สมัคร 20,250,447 บาท 
12.พรรคไทยศรีวิไลย์ แจ้งมีรายได้รวม 9,253,823 บาท ในจ านวนนี้เป็นเงินบริจาค 8,032,940 บาท มีรายจ่ายรวม 
8,247,841 บาท ในจ านวนนี้มีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 5,100,635 บาท 
13.พรรคพลังไทยรักไทย แจ้งมีรายได้รวม 881,487 บาท มีรายจ่ายรวม 1,262,142 บาท ในจ านวนนี้มีค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 316,000 บาท 
14.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน แจ้งมีรายได้รวม 2,150,981 บาท มีรายจ่ายรวม 2,543,846 บาท อย่างไรก็ดีพรรคมิได้
แจ้งมีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งปี 2562 ที่ผ่านมาเป็นจ านวนเท่าใด 
15.พรรคประชาธรรมไทย แจ้งมีรายได้รวม 1,846,739 บาท มีรายจ่ายรวม 3,955,209 บาท ในจ านวนนี้มีค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 1,460,340 บาท 
16.พรรคประชาธิปไตยใหม่ แจ้งมีรายได้รวม 3,927,698 บาท มรีายจ่ายรวม 2,546,670 บาท ทั้งนี้พรรคแจ้งในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินว่า มีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 2,513,686 บาท แต่รายจ่ายดังกล่าวพรรคไม่ได้เป็นผู้จ่าย มีการ
จ่ายโดยผู้อ่ืนจ่ายแทน จึงไม่ได้ท าการบันทึกบัญชีไว้ในงบการเงิน และแจ้งแก่ กกต. เรียบร้อยแล้ว 
17.พรรคพลังธรรมใหม่ แจ้งมีรายได้รวม 1,398,655 บาท มีรายจ่ายรวม 1,321,045 บาท อย่างไรก็ดีพรรคมิได้แจ้งมี
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งปี 2562 ที่ผ่านมาเป็นจ านวนเท่าใด 

ส่วนพรรครวมพลังประชาชาติไทย และพรรคไทรักธรรม ยังไม่ได้น าส่งงบการเงิน เนื่องจากองค์ประชุมในที่
ประชุมใหญ่ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ ขณะที่พรรคประชาชนปฏิรูปได้ยื่นยุบพรรค
ตัวเองไปแล้ว โดยนายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตหัวหน้าพรรค ย้ายมาเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐแทน ส่วน
พรรคประชานิยมนั้น ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2563 กกต. ยังไม่ได้เผยแพร่งบการเงินแต่อย่างใด 
รวมพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล มีการแจ้งงบการเงินในส่วนค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง ส.ส. เม่ือ 24 มี.ค. 2562 อย่างน้อย 
770,713,679 บาท 
พรรคฝ่ายค้าน 6 พรรค 
1.พรรคเพื่อไทย แจ้งมีรายได้รวม 92,632,719 บาท ในจ านวนนี้มาจากการรับบริจาค 75 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 
78,864,528 บาท ในจ านวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 29,241,192 บาท ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนผู้สมัคร ส.ส.
แบ่งเขต 25,869,000 บาท 
2.พรรคก้าวไกล แจ้งมีรายได้รวม 297,258 บาท มีรายจ่ายรวม 1,635,730 บาท ในจ านวนนี้มีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
1,487,900 บาท 
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3.พรรคเสรีรวมไทย แจ้งมีรายได้รวม 45,408,774 บาท ในจ านวนนี้เป็นเงินบริจาค 37,331,000 บาท มีรายจ่ายรวม 
30,440,862 บาท ในจ านวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 21,497,077 บาท 
4.พรรคเพื่อชาติ แจ้งมีรายได้รวม 2,551,441 บาท มีรายจ่ายรวม 6,008,144 บาท ในจ านวนนี้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 3,842,273 บาท 
5.พรรคพลังปวงชนไทย แจ้งมีรายได้รวม 10,209,385 บาท ในจ านวนนี้มีรายได้จากการบริจาค-ประโยชน์อ่ืนใด 
1,108,704 บาท มีรายได้จากการจ าหน่ายโต๊ะจีน 2,038,000 บาท มีรายจ่ายรวม 10,902,250 บาท ในจ านวนนี้มี
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2,704,354 บาท 
6.พรรคประชาชาติ แจ้งมีรายได้รวม 1,507,880 บาท มีรายจ่ายรวม 17,358,922 บาท ในจ านวนนี้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งของพรรค 3,110,395 บาท 

รวมพรรคร่วมฝ่ายร่วมฝ่ายค้าน มีการแจ้งงบการเงินในส่วนค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อ 24 มี.ค. 2562 
อย่างน้อย 87,752,191 บาท 
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/94451-isranews63.html 
 
  

https://www.isranews.org/article/isranews/94451-isranews63.html
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23 ธันวาคม 2563 - 15:00 น. 
ล้มช้าง "พินิจ" "แว่นฟ้า" คุณนาย มท.3 
 

  
 
ควันหลง อบจ.บึงกาฬ "แว่นฟ้า" ยาใจ มท.3 ล้มแชมป์เก่า "ก านันนิพนธ์" คนสนิทพินิจ จารุสมบัติ 

นครนาคา..บึงกาฬ ที่โด่งดังด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอย่างหินสามวาฬ และถ้ านาคา เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองในท้องถิ่น เมื่อผลการเลือกตั้งนายก อบจ.บึงกาฬ หักปากกาเซียน 

กกต.บึงกาฬ แจ้งผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ แว่นฟ้า ทองศรี กลุ่มนครนาคา ได้ 105,478 คะแนน ,ภูมิ
พันธ์ บุญมาตุ่น คณะก้าวหน้า ได้ 34,917 คะแนน ,นิพนธ์ คนขยัน อดีตนายก อบจ.บึงกาฬ ได้ 26,274 คะแนน และ
อภิเดช รักษาโสม พรรคเพ่ือไทย ได้ 15,001 คะแนน ชัยชนะของ แว่นฟ้า ทองศรี ภรรยาของ “มท.3” ทรงศรี ทอง
ศรี รมช.มหาดไทย ปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นชัยชนะของพรรคภูมิใจไทย  

พรรคภูมิใจไทย หวังจะปักธง ส.ส.ในบึงกาฬ มาตั้งการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2554 จนถึงปี 2562  “แว่นฟ้า” ก็ยัง
เอาชนะแชมป์เก่า-เพ่ือไทย ไม่ได ้
ลูกนาคา 

เหตุใด “แว่นฟ้า” ภรรยาของทรงศักดิ์ ทองศรี นักการเมืองคนดังเมืองบุรีรัมย์ จึงมาสมัคร ส.ส.ที่บึงกาฬ แฟน
เพลงเพ่ือชีวิตคงรู้จัก “สีเผือก คนด่านเกวียน” ที่มีจริงว่า อิศรา อนันตทัศน์ หรือส ารอง อนันตทัศน์ ชาว อ.เมืองบึง
กาฬ จ.บึงกาฬ (สมัยโน้น อ.บึงกาฬ ยังขึ้นกับ จ.หนองคาย) เมื่อเข้าเรียนประถมศึกษา จึงได้ย้ายมาเรียนหนังสือต่อที่
นครราชสีมา 
แว่นฟ้าก็คือ น้องสาวของสีเผือก คนด่านเกวียน ลูกหลานชาวบึงกาฬโดยก าเนิด     

ต้นปี 2554 "เสี่ยป้อม" ทรงศักดิ์ ทองศรี ได้มาบัญชาการสร้างศูนย์อบรมพัฒนาบุคลากรทางการเมือง ในรี
สอร์ตของภรรยา-แว่นฟ้า ที่ อ.เมืองบึงกาฬ เวลานั้น เสี่ยป้อม สวมหัวโขน รมช.คมนาคม ได้จัดอีเวนท์เปิดตัว “แว่น
ฟ้า” ทั้งจัดมวยชิงแชมป์โลก ,ฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่ง และจ าหน่ายสินค้าโอทอป  
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กลางปีเดียวกัน พรรคภูมิใจไทย ส่งแว่นฟ้าลงสนาม ส.ส.เขต 1 บึงกาฬ แต่ต้านกระแสเสื้อแดงแห่ยิ่งลักษณ์ไม่ไหว แว่น
ฟ้าพ่ายยับ 

เลือกตั้งปี 2562 แว่นฟ้าลงสนามเขต 1 บึงกาฬอีกครั้ง พ่ายแชมป์เก่า-เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ พรรคเพื่อไทย แต่
คะแนนดีขึ้นกว่าครั้งแรก เมื่อปี่กลองการเมืองท้องถิ่นดังขึ้น แว่นฟ้าขอสู้อีกยก ตอนแรกจะใช้ชื่อพรรค แต่เสี่ยหนู -
อนุทิน ชาญวีรกูล สั่งผู้สมัครนายก อบจ.สายสีน้ าเงิน ห้ามใช้ชื่อพรรค เกรงผิดกฎหมายเลือกตั้ง แว่นฟ้าจึงใช้ชื่อกลุ่มนคร
นาคา ลงแข่งกับ นิพนธ์ คนขยัน อดีตนายก อบจ.บึงกาฬ กลุ่มไทบึงกาฬ อภิเดช รักษาโสม ลูกเขยของเชิด  
วังพญานาค 

การเลือกตั้ง 22 มี.ค.2535 พินิจ จารุสมบัติ หอบกระเป๋าจาก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ไปปักหลักท่ี อ.บึงกาฬ 
จ.หนองคาย จนได้เป็น ส.ส.หนองคาย ติดต่อกันมาหลายสมัย กระทั่ง อ.บึงกาฬ ยกฐานะเป็นจังหวัดเลือกตั้ง 2550 
และ 2554 เสี่ยพินิจไม่ได้ลงสมัคร ส.ส. แต่ก็ให้การสนับสนุนอดีต ส.ส.หนองคาย สายวังพญานาค ในนาม
พรรคชาติพัฒนาเพ่ือแผ่นดิน หากบุรีรัมย์ คือ “เนวินบุรี” บึงกาฬก็คือ “พินิจนคร” เช่นกัน เพราะ “นิพนธ์ คน
ขยัน” นายก อบจ.บึงกาฬ คนแรก และคนปัจจุบัน  เป็นมือขวาของเขา  

วันนี้ “เสี่ยป้อม” ได้ท าให้บึงกาฬ เป็นเมืองบริวารของเนวินบุรีไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อคุณนาย มท.3 ก าลังขึ้น
เป็นนายก อบจ.บึงกาฬคนที่ 2  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/452934 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/452934
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23 ธันวาคม 2563 - 17:23 น. 
ส้มนนท์ห้าว รุกเทศบาลนนท์ ชน 'สมนึก' แชมป์ 8 สมัย 
 

 
 

มิทันท่ี กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ. แอดมินเพจคณะก้าวหน้า นนทบุรี ได้
ประกาศเชิญชวนบุคคลที่ยึดมั่นในประชาธิปไตย พร้อมลงมือเปลี่ยนแปลงเทศบาล และ อบต. ได้ติดต่อมาร่วมงานกับ
คณะก้าวหน้า จ.นนทบุรี มีเทศบาลขนาดใหญ่ 2 แห่งคือ เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งเป็นสนาม
เลือกตั้งท้องถิ่นท่ีมีคนสนใจจ านวนมาก 

 ผลการเลือกตั้งนายก อบจ.นนทบุรี  พ.ต.อ.ธงชัย  เย็นประเสริฐ กลุ่มผึ้งหลวง ได้ 193,992 คะแนน ตามมา
ด้วย ไพบูลย์  กิจวรวุฒิ คณะก้าวหน้า137,222 คะแนน และฉลอง  เรี่ยวแรง กลุ่มพลังนนท์ได้ 66,900 คะแนน แม้
แชมป์เก่า พ.ต.อ.ธงชัย จะชนะตามความคาดหมาย แต่คะแนนของไพบูลย์นั้นถือว่า เป็นสัญญาณบวกของคณะก้าวหน้า 
แถมได้ ส.อบจ.มา 3 คน ในเขต อ.บางกรวย อ.บางใหญ่ และ อ.ปากเกร็ด 

 “เมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงได้ถูกหว่านลงไปในจังหวัดนนทบุรี เพื่อต่อสู้กับการเมืองระบบ
อุปถัมภ์” นี่คือความฮึกเหิมของคณะก้าวหน้า นนทบุรี  
แชมป์เก่าหนาวม้ัย 

เฉพาะเทศบาลนครนนท์ จะเป็นสนามการต่อสู้ที่ดุเดือดในอนาคต เพราะ “สมนึก ธนเดชากุล” เป็นนายกฯ 
มาแล้ว 8 สมัย คนเมืองนนท์ จะคุ้นกับชื่อ “สมนึก” และกลุ่มพลังหนุ่ม มายาวนาน และในศึกเลือกตั้งนายก อบจ.น
นทบุรี สมนึกก็สนับสนุนกลุ่มผึ้งหลวง พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ มาทุกสมัย 

เส้นทางการเมืองของสมนึก เริ่มจากอ าลาชีวิตข้าราชการกรมชลประทาน ปี 2517 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองนนทบุรี ในนามกลุ่มพลังหนุ่ม 

ปี 2527 ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองนนทบุรี เป็นสมัยแรก, และได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี
ติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นสมัยที่ 8 (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555)  

ในเวทีการเมืองระดับชาติ ทราบกันดีว่า สมนึกยืนอยู่ฝ่ายเพื่อไทย และคนเสื้อแดง การเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งที่
แล้ว สมนึกรู้สึกผิดหวังที่นิทัศน์ ศรีนนท์ อดีต ส.ส.นนทบุรี พ่าย เจริญ เรี่ยวแรง ภรรยา ฉลอง ที่เขต 1 นนทบุรี 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/452965 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/452965
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23 ธ.ค. 2563-23:57 น. 
ท่วงท่า อาการ 'ทักษิณ ชินวัตร' ต่อการต่อสู้ การเมืองเชียงใหม่ 

 
 

กระบวนท่าของ นายทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต่อการเลือกตั้งนายกอบจ.ที่เชียงใหม่ มากด้วย
ความละเอียดอ่อน ควรศึกษาอย่างเป็นพิเศษ 

ไม่ว่าจะมาจาก นายทักษิณ ชินวัตร ไม่ว่าจะตามมาจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ตาม พ่ีน้องตระกูลชินวัตร 2 
คนนี้ให้ความสนใจต่อการเลือกตั้งนายกอบจ.เชียงใหม่อย่างแน่นอน ไม่เพียงเพราะเชียงใหม่เป็นบ้านเกิดและเป็นฐาน
การเมืองอย่างส าคัญ หากแต่เนื่องจากเห็นชอบด้วยกับพรรคเพ่ือไทยที่เลือกส่ง นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ตามข้อเสนอ
อันมาจาก นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งเกาะติดอยู่ในพื้นท่ี 

การแสดงการสนับสนุนและขอให้ชาวเชียงใหม่เลือก นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร จึงไม่เพียงเพราะ นายทักษิณ ชิน
วัตร น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เห็นชอบด้วยกับการตัดสินใจของพรรคเพ่ือไทย หากแต่ยืนยันความผูกพันอย่างแนบแน่นกับ
พรรคเพ่ือไทยอันเป็นพรรคการเมืองที่ต่อเนื่องมาจากพรรคไทยรักไทย ท่วงท่าของ นายทักษิณ ชินวัตร แรกสุดที่แสดง
การสนับสนุนเป็นการระบุชื่อ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร อย่างเดียว มิได้มีการเอ่ยถึงคู่ต่อสู้ในทางการเมือง  แม้การโพสต์
ข้อความเป็นฉบับที่ 2 ระบุถึงคนท่ีแยกตัวและกลับมาโจมตีพรรคเก่าของตนเองก็มิได้เอ่ยชื่อผู้ใดเป็นพิเศษ ถึงท่ีสุดเมื่อมี
การจัดท าการพูดผ่านคลิปส่งมาเผยแพร่ในหมู่แฟนคลับของ นายทักษิณ ชินวัตร แฟนคลับของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน วัตร 
ก็ระบุเพียงชื่อ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้เดียว 

ถึงที่สุดแล้วเมื่อผลการเลือกตั้งปรากฏออกมาว่า นายพิชัย เลิศ พงศ์อดิศร ก าชัยชนะได้อย่างงดงาม ครานี้เป็น
การโพสต์ข้อความจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แสดงความยินดีต่อ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร เพียงผู้เดียว  ไม่ว่า นาย
ทักษิณ ชินวัตร ไม่ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เอ่ยแต่ชื่อ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ไม่เคยเอ่ยถึงผู้อ่ืนซึ่งเป็นคู่แข่งเลย 
ท่วงท านองของทั้ง นายทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จึงเป็นท่วงท านองซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับ
นักการเมืองอันเป็นคู่แห่งความขัดแย้งโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองซึ่งแข่งชันในเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
จากจังหวัดอ่ืนอันเคยเป็นเด็กเก่าของตนก็ตาม 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5592506 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5592506
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93-%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3.jpg
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24 ธ.ค. 2563 01:58    
 มองลอดรั้วเพื่อไทย แพ้-เละ พอกัน !! 
 

 
 
จะว่าไปแล้วผลจากการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. ที่เพิ่งผ่านพ้นไป เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม ที่
ผ่านมา ได้สร้างผลสะเทือนให้กับบางพรรคการเมือง และบางกลุ่มการเมืองไม่น้อยเหมือนกัน ขณะเดียวกัน ก็ได้เห็น
ความขัดแย้งที่ร้าวลึกจนยากที่จะประสานเป็นเนื้อเดียวกันได้ดังเดิมอีกต่อไป ตรงกันข้ามเชื่อว่าอีกไม่นานก็จะได้
เห็นเส้นทางเดินข้างหน้าที่จะออกมาในแบบ “ทางใครทางมัน” แน่นอน 

ที่ผ่านมา ได้เห็นความจริงที่ต่างจาก “โลกโซเชียล” อย่างสิ้นเชิง ก็คือ ความพ่ายแพ้แบบ “หมดท่า” ของ นาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ “คณะก้าวหน้า” ส่งผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศถึง 42 คน และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกนับพันคน 

ตอนแรกหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับฐานรากให้ได้ พร้อมๆ กับการเคลื่อนไหว
คู่ขนานกับ “ม็อบสามนิ้ว” ที่สร้างกระแสปั่นป่วนมานานนับเดือน แต่ผลที่ออกมาอย่างที่รับรู้กันไปทั่วแล้ว ก็คือ “แพ้
เรียบ” และ “แพ้ขาด” แบบไม่มีลุ้นแม้แต่จังหวัดเดียว เพราะท่ีคะแนนมาที่สองก็จริง แต่ตามหลังผู้ชนะท่ีคะแนนทิ้งห่าง
แบบไม่เห็นฝุ่น แต่อย่างไรก็ดี โชคยังดีที่เป็นช่วงโรคระบาด โควิด-19 รอบใหม่ สามารถใช้ข้ออ้างกักตัว 14 วัน พอได้
หลบหน้าหลบตาผู้คนไปได้พักหนึ่ง 

แต่ที่น่าจับตาไม่แพ้กัน ก็คือ ความเคลื่อนไหวในพรรคเพ่ือไทย ที่ยังมีแนวโน้มความขัดแย้งรุนแรงต่อเนื่อง 
แม้ว่าการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจบไปแล้วก็ตาม เพราะล่าสุดได้เกิดการปะทะคารมกันแบบไม่ไว้หน้า
กันอีกต่อไป อย่างน้อยก็ไม่ได้ปิดบังกันแล้ว หลังจากได้เห็นการโจมตีตอบโต้ผ่านทางโซเชียล 

แม้ว่าคราวนี้เป็นการตอบโต้กันในระดับ “ตัวแทน” ก็ตาม โดยฝ่ายแรก ก็คือ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รอง
หัวหน้าพรรคเพ่ือไทยเจ้าเก่า ที่ก่อนหน้านี้ หากจ ากันได้ เคยต าหนิโจมตี นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. ที่ไปช่วย
หาเสียงให้กับนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ผู้สมัครชิงนายก อบจ.อดีตสมาชิกพรรคเพ่ือไทย ไปลงสมัครอิสระในนามกลุ่ม
เชียงใหม่คุณธรรม จนเกิดวิวาทะตอบโต้กันอย่างรุนแรง ถึงขั้นมีการกล่าวหาพาดพิงไปถึง “เจ๊อัปรีย์” บางคนมาแล้ว 

อีกทั้งก่อนหน้านั้น นายทักษิณ ชินวัตร และคนในครอบครัวของเขา ถึงกับต้องออกแรงเองเป็นครั้งแรก ท าทุก
ทางเพ่ือให้พ่ีน้องคนเชียงใหม่สนับสนุนเลือก นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้สมัครที่พรรคเพื่อไทยส่งลงสมัคร 
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แม้ว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมานายพิชัย จะได้รับชัยชนะก็ตาม แต่ก็อย่างว่าในทางการเมืองถือว่า นายทักษิณ 
เพียงแค่ “เสมอตัว” เท่านั้น เพราะหากผลออกมาในทางตรงข้าม ก็ลองหลับตาเอาก็แล้วกันว่าจะเสียหายขนาดไหน 
ขนาดทุ่มเทออกก าลังกันขนาดนี้คะแนนที่ได้ก็ชนะกันไม่ขาด สะท้อนให้เห็นว่า บารมีลดลงอย่างฮวบฮาบ 

ขณะเดียวกัน เมื่อมองกันแบบต่อเนื่องที่ล่าสุดก็มีการเปิดศึกแบบตัวแทน หรือที่เรียกว่าระดับ “ลิ่วล้อ” ที่คราว
นี้ยังเป็น นายพิชัย นริพทะพันธุ์ เจ้าเก่าที่คิดจะ “เอาใจนายใหญ่” ได้โพสต์เยาะเย้ยฝ่ายตรงข้ามที่แยกวงออกไปแล้วว่า 
“ส่อง 4 สนามหน่อยหาเสียง พท.พ่ายเรียบ” ซึ่งก็หมายถึงทุกจังหวัดที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธาน
ยุทธศาสตร์ของพรรคเพ่ือไทย ที่ได้ยกขบวนลาออกไปแล้ว แต่ที่ผ่านมา ได้ไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครนายก อบจ.ใน
หลายจังหวัดทางภาคอีสานด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัว แต่จากข้อมูลดังกล่าวของนายพิชัย ก็หมายความว่า สอบตกหมด 

อย่างไรก็ดี จากข้อความที่โพสต์ลงในโลกโซเชียล ก็ท าให้ นายการุณ โหสกุล ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ซึ่งถือว่าเป็น
คนใกล้ชิดกับคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ก็ได้โพสต์ตอบโต้ นายพิชัย อย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน โดยระบุว่า ไม่มีสปิริต 
ไม่มีความรับผิดชอบ รวมทั้งไม่มีความเป็นลูกผู้ชาย เป็นต้น 

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในพรรคเพ่ือไทย ท าให้เห็นว่าเป็นรอยแยกที่ไม่มีทางประสานกันได้ เพียงต่างรอจังหวะที่
จะมี “เลือดไหล” ออกไปอีกชุดใหญ่ เมื่อถึงเวลาใกล้เลือกตั้งใหม่ โดยเฉพาะพวกที่ยังมีสถานะเป็น ส.ส. และจากข้อมูล
ที่ออกมาจากปากของนายการุณ โหสกุล เองที่ระบุว่าพรรคเพ่ือไทย ส่งผู้สมัครชิงเก้าอ้ี นายก อบจ.25 จังหวัด แต่ได้มา 
9 จังหวัด นั่นแสดงให้เห็นว่า พ่ายแพ้ถึง 13 จังหวัด ซึ่งหากพิจารณาให้ดี จะเห็นว่าพ้ืนที่ส่งลงสมัครย่อมต้องเป็นพ้ืนที่ที่
ส าคัญ เป็นพ้ืนที่ฐานเสียงหลัก โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคเหนือ และอีสาน 

เมื่อพิจารณาจากความเป็นจริงเท่าที่เห็น มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความ “ถดถอย” อย่างรุนแรง ทั้งบารมีของ 
“นายใหญ่” อย่าง นายทักษิณ ชินวัตร และฐานเสียงของพรรคเพ่ือไทยที่แตกกระสานซ่านเซ็น แตกแยกกันยับ และผล
จากการเลือกตั้งนายก อบจ.คราวนี้ ยิ่งท าให้แตกลึกลงไปอีก เพราะแม้แต่ภาคเหนือ และภาคอีสาน ส่งสมัคร 25 ได้มา
แค่ 9 จังหวัด แบบนี้ถือว่า เสียหายหนัก 

ดังนั้น หากพิจารณาจากภาพที่เห็นในพรรคเพื่อไทย ถือว่า “เละ” ไม่ต่างกัน เพราะผลจากการเลือกตั้ง
นายก อบจ. และได้เห็นภาพความขัดแย้งภายในที่ยังหนักหนา อีกทั้งบารมีของนายทักษิณ ชินวัตร ที่เคยขายได้ 
เคยช้ีนกเป็นไม้ แต่นาทีนี้ ไม่ได้ผลเต็มร้อยแล้ว !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000131113 
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000131113
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24 ธ.ค. 2563-02:06 น. 
"บทเรียนเลือกตั้ง อบจ." ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ต่ ากว่าเป้า กกต.ตั้งไว้ 

 
 

บทเรียนเลือกตั้งอบจ. - ภาพรวมการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ มีผู้
มาใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวน 29,016,536 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 46,610,759 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 ต่ ากว่า
เป้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งไว้ ว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 80 แต่ก็ยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ระหว่างช่วง
วันหยุดยาว และช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงส่งผลต่อการตัดสินใจออกมาใช้สิทธิ อีกทั้งก าลังใกล้ช่วงปีใหม่ด้วย  ส่วนเรื่อง
ร้องเรียนนั้น พบว่าขณะนี้มีจ านวน 156 เรื่อง แบ่งเป็นค าร้อง 149 ความปรากฏ 7 เรื่อง และกกต.รับไต่สวนแล้ว 68 
ส านวน มีทั้งซื้อเสียง ให้ทรัพย์สิน หาเสียงหลอกลวง ข่มขู่ รวมถึงการร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งด้วย 

การเลือกตั้งครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่รัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ล้มประชาธิปไตยระดับชาติ
และแช่แข็งระดับท้องถิ่น เป็นที่น่าสังเกตว่ามีข้อจ ากัดที่บางเรื่องท าได้ บางเรื่องท าไม่ได้ ส่งผลให้บรรยากาศไม่คึกคัก 
เท่าที่ควร แต่ชาวบ้านมีความตื่นตัวไม่น้อย ทั้งมีคนรุ่นใหม่เสนอตัวรับสมัครจ านวนมาก  ส่วนผู้ได้รับเลือกตั้ง มีทั้งนายก
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีทั้งอิสระ กลุ่มการเมือง พรรคการเมือง และกลุ่มการเมืองที่มีพรรค
การเมืองแอบสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง แต่น่าเสียดายกลุ่มที่ท าการเมืองแบบใหม่ไม่ได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ แต่เม่ือดูจาก
ผลคะแนนทั่วประเทศ ได้รับการสนับสนุนเกือบ 3 ล้านเสียง ถือว่า ไม่ธรรมดา 

ส าหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งคาดว่าจะอยู่ช่วงต้นปี คือการเลือกตั้งระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 
สุขาภิบาล เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร แต่ละองค์กรปกครองท้องถิ่นมีความส าคัญต่อประชาชน และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องถอด บทเรียนปัญหา ตลอดจนอุปสรรคต่างๆ 
ที่พบใน ครั้งนี้ เพ่ือน าไปปรับปรุงให้ดีขึ้นให้ได้ ส่วนผู้ที่ได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ในแต่ละจังหวัด ก็จะต้องจัดทีมบริหารเพ่ือท า
ตามอ านาจและหน้าที่ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของในแต่ละจังหวัดต่อไป ซึ่งมีเวลาพิสูจน์ฝีมือ 4 ปีเต็ม 

เชื่อม่ันว่าผู้ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ย่อมเห็นความส าคัญชาวบ้านอยู่แล้ว ดังนั้นการเมือง
ท้องถิ่นจากนี้ไปจึงต้องตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่ให้ได้ 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5587477 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5587477
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/12/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B3-scaled.jpg
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24 ธ.ค. 2563 05:05 น. 
เหนือกว่าลุง 
 

 
 

ศึกเลือกตั้งนายก อบจ.ผ่านไปแล้ว 4 วัน ยังมีแง่มุมน่าสนใจต้องพลิกคว่ าพลิกหงายกันอีกหลาย
ประเด็น เริ่มที่พรรคเพื่อไทย ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัครชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.แบบเจียมเนื้อเจียมตัว 
เพียง 25 จังหวัด จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย 
ภาคเหนือพรรคเพื่อไทยส่งชิง 6 จังหวัด ยึดเก้าอ้ีนายก อบจ.ได้ 5 จังหวัด วืดไปจังหวัดเดียว 
ภาคอีสานพรรคเพื่อไทยส่งชิง 10 จังหวัด ได้มากะปริบกะปรอยแค่ 4 จังหวัด ต ่ากว่าเป้าไปบานตะไท 
ภาคกลางส่งชิง 9 จังหวัด พรรคเพ่ือไทยแพ้ยกพวง 
รวมทั้งจังหวัดสกลนคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี ที่ไม่ใช้ชื่อพรรคลงสมัครอีก 3 คน 

สรุปว่าพรรคเพ่ือไทยชนะศึกเลือกตั้งนายก อบจ.ได้ 12 คนฐานที่มั่นแข็งปั่กของพรรคเพ่ือไทยไม่แข็งโป๊ก
เหมือนเก่าซะแล้วท่านพระครู “แม่ลูกจันทร์” ชะแว้ป ไปดู “พรรคพลังประชารัฐ” ศัตรูคู่กัดของ “พรรคเพื่อไทย” 
ศึกเลือกตั้ง นายกฯอบจ.ครั้งนี้ พรรคพลังประชารัฐของ “ลุงป้อม” ตีเนียนไม่ส่งผู้สมัครในชื่อพรรคโดยตรง แต่ด าน ้าส่ง
ผู้สมัครชิงเก้าอ้ี นายก อบจ. 38 จังหวัด สามารถยึดเก้าอ้ีนายก อบจ.ได้ 20 จงัหวัดอย่างสบายๆ 
ภาคเหนือเจาะไข่แดงได้ไป 5 จังหวัด 
ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตกสะง่อมไป 10 จังหวัด แถมล้มแชมป์เก่าภาคอีสานได้อีก 5 จังหวัด ซึ่งเคยเป็นฐานเสียง
ส าคัญของพรรคเพ่ือไทย ถ้ามองข้ามช็อตไปถึงศึกเลือกตั้งใหญ่ครั้งต่อไป...พรรคพลังประชารัฐจะไล่โขยกพรรคเพ่ือไทย
หนักกว่าเดิม!! “แม่ลูกจันทร”์ ชี้ว่าถ้าผ่าซีก พรรคร่วมฝ่ายค้านกับพรรคร่วมรัฐบาลออกมาให้ชัดเจน 

พรรคร่วมฝ่ายค้านยึดนายก อบจ.ได้ 12 จังหวัด ที่เหลืออีก 64 จังหวัด เป็นของพรรคร่วมรัฐบาล แนวโน้ม
เป็นไปได้สูงว่า นายกฯลุงตู่ จะอยู่ยาว 20 ปี สมดังค าท านายของปู่ฤษีเกวรัญแห่งภูเขาหิมาลัยแม่ลูกจันทร์” ย ้าว่าศึก
เลือกตั้งนายก อบจ.ครั้งนี้ แม้มีรายการล้มช้างโค่นแชมป์กันอึกทึกครึกโครม แต่ยังมี “อดีตนายก อบจ. 34 จังหวัด” ที่
น็อกผู้ท้าชิงหมอบ กระแตคาเวที ป้องกันแชมป์ได้ส าเร็จอย่างยอดเยี่ยมสุริโยที่น่าทึ่ง คือมี “สุดยอดจอมหนังเหนียวหนึ่ง
เดียวของประเทศ ไทย” ผูกขาดเก้าอ้ีนายก อบจ.ติดต่อถึง 7 สมัย นั่งยาวจนรากงอกมาแล้ว 23 ปี!! คือ นายสมศักดิ์ 
กิตติธรกุล หรือ “โกหงวน” นายก อบจ.จังหวัดกระบี่ ตลอดกาล รอบนี้ถ้า “โกหงวน” อยู่ครบเทอม 4 ปี จะท าสถิติ
ใหม่เป็นนายกอบจ.มาราธอน 27 ปี “นายกฯลุงตู”่ ไม่มีทางสู้ “นายกโกหงวน” แน่นอน!! 

"แม่ลูกจันทร์" 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2000151  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2000151
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24 ธันวาคม 2563  
'ปฏิรูปเชิงโครงสร้าง' อย่างไรให้ส าเร็จ? 
 

 
 

ส่อง 6 ปัจจัยที่จะท า "การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง" ของประเทศไทยประสบความส าเร็จ โจทย์ส าคัญของประเทศที่ยังคงติด

หล่ม ท าให้ที่ผ่านมาการบขับเคลื่อนไปได้อย่างเชื่องช้า 

ทุกคนทราบดีว่าประเทศไทยต้องการการปฏิรูป (reform) ในหลายด้าน แต่เราก็พบว่าการปฏิรูปเคลื่อนที่ไปได้
อย่างเชื่องช้า แม้จะมีคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเพ่ือปฏิรูปหลายชุด ประเทศไทยจึงอาจไม่ได้ขาดแคลนข้อเสนอในการปฏิรูป 
แต่เราอาจขาดแนวทาง วิธีการหรือกลยุทธ์ในการปฏิรูป ซึ่งโจทย์นี้เป็นประเด็นที่ควรเป็นจุดเน้นในการศึกษาของ
ประเทศในอนาคต 

องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ได้สังเคราะห์บทเรียนจากการปฏิรูปเชิง
โครงสร้าง (Structural Reform) จ านวนมาก พบว่าการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่ประสบความส าเร็จจะมีปัจจัยที่ส าคัญ 
6 ประการ ดังนี้ 
ประการแรก การได้รับมติจากประชาชนให้ปฏิรูปผ่านการเลือกตั้ง (Electoral Mandate for Reform) เป็นปัจจัย
ส าคัญที่สุดต่อความส าเร็จของการปฏิรูป การปฏิรูปโดยรัฐบาลโดยที่ไม่ได้มีมติจากประชาชนมักจะพบข้อจ ากัดมาก 
อย่างไรก็ดี การปฏิรูปครั้งส าคัญที่รัฐบาลไม่ได้มติมาจากประชาชนจะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อสามารถท าให้เกิด
ประโยชน์ที่จับต้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมักเป็นไปได้ยากในการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง 
ประการที่สอง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยมีหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือได้สนับสนุน (Effective 
Communication) การปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่ส าเร็จมักมีความร่วมมือที่สอดคล้องกันระหว่างผู้ลงคะแนนเสียงและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นปฏิรูป การสื่อสารให้สาธารณะทราบถึงเป้าหมายที่ชัดเจนในระยะยาวมีผลมาก การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพหมายถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ภาครัฐรับฟังข้อห่วงกังวลและน าข้อเสนอไป
ปรับปรุงซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของข้อเสนอและช่วยให้การปฏิรูปเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติ 

การปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่ประสบผลส าเร็จมักตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของงานวิจัยที่มีหลักฐานน่าเชื่อถือสนับสนุน การ
ปฏิรูปจะต้องสร้างฉันทมติในวงกว้าง ทั้งระหว่างผู้เชี่ยวชาญในประเด็นการปฏิรูปและกับประชาชน ซึ่งหลักฐานที่
น่าเชื่อถือจะช่วยให้ข้อเสนอการปฏิรูปมีน้ าหนักเพียงพอเมื่อต้องเผชิญกับฝ่ายที่ต่อต้านการปฏิรูป หรือในการเจรจากับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งระแวงสงสัยหรือไม่ไว้วางใจในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนหลังปฏิรูป 

การปฏิรูปเชิงโครงสร้างท าให้ต้องเกิดการจัดสรรทรัพยากรในระบบใหม่ มีผู้ที่ได้และเสียประโยชน์ จึงไม่ใช่เรื่อง
แปลก หากภาคการเมืองจะชะลอการปฏิรูปออกไปเนื่องจากกลัวความเสี่ยงทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นจากต้นทุนการ
ปฏิรูปในระยะสั้นที่เกิดขึ้นก่อนผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
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ดังนั้น รัฐบาลและพรรคการเมืองควรออกแบบการปฏิรูปตั้งแต่ในช่วงก่อนเลือกตั้ง (pre-campaign period) 
โดยใช้การสื่อสารที่ชัดเจนเพ่ือให้ประชาชนเห็นประโยชน์จากการปฏิรูปและเมื่อได้รับการเลือกตั้ง รัฐบาลควรจะเร่ง
ด าเนินการปฏิรูปตามที่ได้รับการสนับสนุนทันที 
ประการที่สาม ปัจจัยเชิงสถาบันที่มีความเข้มแข็งและความเป็นผู้น าในการปฏิรูป (Strong Institutions and 
Leadership) ปัจจัยเชิงสถาบันช่วยสนับสนุนการปฏิรูปตั้งแต่การตัดสินใจปฏิรูป ไปจนกระทั่งการน าข้อเสนอไปสู่การ
ปฏิบัติ ความไว้วางใจ (trust) หรือทุนทางสังคม (social capital) มีความส าคัญและจะส่งผลกระทบอย่างสูง รวมถึง
คุณภาพและประสิทธิภาพของระบบราชการ 

ความเป็นผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญมาก ทั้งความเป็นผู้น าของบุคคลหรือสถาบันที่เป็นเจ้าของประเด็นปฏิรูป 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของรัฐบาลเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนการปฏิรูปมากกว่าปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ปัจจัยความเข้มแข็ง
และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพรรคฝ่ายค้าน หรือความเข้มแข็งของรัฐสภา 
ประการที่สี่ ปัจจัยด้านเวลา (Times) การปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่ประสบความส าเร็จมักจะใช้เวลา โดยจากการศึกษา
พบว่ามักจะใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป การปฏิรูปที่รีบเร่งหรือตอบสนองแรงกดดันในขณะหนึ่งๆ มักจะยิ่งท าให้
ผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นช้า การปฏิรูปบางเรื่องเช่นระบบบ านาญ ระบบสุขภาพ และระบบการศึกษา มักจะใช้เวลานานมาก 
และการปฏิรูปที่ประสบความส าเร็จมักจะใช้ความพยายามหลายครั้ง 
ประการที่ห้า การมีส่วนร่วมของฝ่ายที่ต่อต้านการปฏิรูป (Engage the Opponents of Reform) การปฏิรูปที่
ประสบความส าเร็จจะต้องให้กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงสูงเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งในระยะสั้นอาจมีความขัดแย้ง
เกิดขึ้นบ้าง แต่ในระยะยาว การมีส่วนร่วมจะช่วยสร้างความไว้วางใจมากขึ้น ซึ่งอาจท าให้ผู้ที่คาดว่าจะเสียประโยชน์มี
ความยินดีในการเจรจาตกลงเพ่ือลดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูป และยอมเจรจาเพื่อชดเชยการสูญเสียจากการปฏิรูป 
ประการที่หก การชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางลบ (Compensation for Reform Loser) กระบวนการ
ชดเชยถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ หากรัฐล้มเหลวในการชดเชยจะท าให้การต่อต้านการปฏิรูปมีมาก แต่หากรัฐชดเชยมาก
จนเกินไปจะสร้างต้นทุนและความคาดหวังการชดเชยที่สูงในการปฏิรูปในอนาคต 
แนวทางส าคัญคือการให้มีกระบวนการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้ที่เสียประโยชน์หลัก การขยายเวลาช่วงเปลี่ยนผ่านให้
นานขึ้น และการใช้นโยบายด้านอ่ืนที่สามารถหักล้างผลเสียจากการปฏิรูปให้กับบางกลุ่มในบางกรณี เช่น การปฏิรูป
ระบบบ านาญ อาจต้องขยายเวลาช่วงเปลี่ยนผ่านให้นานไปจนถึงคนรุ่นอ่ืน เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียหลักในปัจจุบันไม่
สามารถปรับพฤติกรรมการออม การท างาน และการใช้จ่ายได้ทัน 

สุดท้าย การศึกษาพบว่าการปฏิรูปอย่างครอบคลุม (Comprehensive Reform) มีก าหนดการชัดเจนได้ผล
ดีกว่าการปฏิรูปเป็นประเด็นย่อยๆ กลุ่มผลประโยชน์ยากจะต้านการปฏิรูปที่ครอบคลุมและมีความสมดุลในเชิงนโยบาย 
และความสมดุลระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย  ปัจจัยทั้งหมดนี้ล้วนท าให้การปฏิรูปส าเร็จได้จริงในหลาย
ประเทศท่ัวโลก 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913874 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913874


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

52 

 

 

 

24 ธันวาคม 2563  
ก่อร่างสร้างสมานฉันท์ “เรือเหล็กบิ๊กตู่” จะจมหรือถึงฝั่ง 
 

 

 
โจทย์ของการสมานฉันท์ปรองดอง ยุคปัจจุบันที่ ไร้ฝ่ายค้าน เข้าร่วม ผลลัพท์ที่เกิดขึ้น จึงมีเพียงเรื่องเดียว คือ การ

พารัฐนาวาของ “บิ๊กตู”่ ให้อยู่รอดไปถึงฝั่ง เท่านั้นเอง 

      เห็นโฉมหน้าครบแล้ว ส าหรับกรรมการสมานฉันท์ในฝั่ง "รัฐบาล" ของ "พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา" 
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้ง6 คน 
      ได้แก่ 1.พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม , 2.เทอดพงษ์ ไชยนันท์ ส.ส.
ประชาธิปัตย์, 3.สรอรรถ กลิ่นประทุม ส.ส.ภูมิใจไทย, 4.นิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ, 5.
ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ส.ว.สายข้าราชการ ที่มาจากการคัดเลือกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ 6.
วัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว.สายสังคม และมาจาก คสช. คัดเลือก 
      ต่อจากนี้ คือ การนัดประชุมเพ่ือเดินหน้า “ก้าวแรก” ของการท างาน โดยไร้ “ฝ่ายค้าน” และ “ผู้ชุมนุม ฐานะ คู่
ขัดแย้งรัฐบาล” เข้าร่วม 
      โจทย์ของการเดินหน้าสมานฉันท์โดยไร้คู่ขัดแย้ง เดาได้ไม่ยากว่า คือ การเกื้อหนุนการท างานของ “ฝ่ายรัฐ” ให้
เดินหน้า 
      โดยปราศจากสิ่งกวนใจ ที่เรียกว่า “ม็อบ” 
      อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เคยมีคณะท างานที่ว่าด้วยการสมานฉันท์ และปรองดอง เคยท างานและศึกษาเรื่อง
แนวทางสมานฉันท์มาหลายยุค และในบริบทสังคมที่เต็มไปด้วย “ม็อบทางการเมือง” 
      สิ่งที่เห็นตรงกันในยุคสมัยนั้น คือ การแก้ไขกติกาสูงสุดของประเทศ อย่างสมัยของ  “ดิเรก ถึงฝั่ง” อดีตส.ว.ที่รับ
บท ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อ การปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในยุคของ “รัฐบาล - 
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ที่เผชิญหน้ากับกลุ่มคนเสื้อแดง ที่มี “จตุพร พรหมพันธุ์” เป็นแกนน าในนามของแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เมื่อปี 2552 
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      ต่อมาได้ตั้ง คณะกรรมการอิสระ ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ที่มี “คณิต 
ณ นคร” เป็นประธาน เพ่ือหวังจะช าระเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี 2553 พร้อมกับวางแนวทางการสร้างกระบวนการ
ยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน 
      แต่สุดท้ายข้อเสนอที่สวยหรูก็ไปไม่ถึงฝั่ง เพราะคอป.ท างานข้ามรัฐบาลมาถึงยุค "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" ท าให้คอป.ที่
เป็นเหมือนมรดกจากรัฐบาลอภิสิทธิ์กลายเป็นหมอกควันที่จางหายไปในที่สุด 
      มาถึงยุค "บิ๊กตู่" ตั้งแต่คสช.ก็มีการพยายามสร้างกลไกสมานฉันท์ทั้งในส่วนของกระทรวงกลาโหมไปจนถึงสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แต่เหมือนหนังถูกฉายซ้ า เพราะตอนจบมีแต่ความว่างเปล่า 
      ในเวลานี้แม้สถานการณ์ชุมนุมในตอนนนี้ ยังไม่ถึงขั้นสูญเสียเลือดเนื้อ ที่มีประจักษ์ชัดเจนว่า เป็นการกระท า
ของฝ่ายรัฐ เหมือนรอบท่ีผ่านมา และท่ีผ่านมาต้องยอมรับ ในมาตรการรับมือ กับการชุมนุม นั้นสามารถเลี่ยงความ
สูญเสียได้ 
      ดังนั้นความขัดแย้งที่หลงเหลือ หลัก คือ “ความไม่พอใจ” ในแง่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และถูกเลือกปฏิบัติด้าน
คดีจากฝ่ายรัฐ รวมไปถึงการครองอยู่ในอ านาจอย่างยาวนานของ “พล.อ.ประยุทธ์” ทั้งในสมัย ยึดอ านาจ ปี 2557 เลย
มาถึงปี 2563 

 ไม่เพียงเท่านี้ กระบวนการสร้างความปรองดองที่ไม่ได้มีฝ่ายค้านเข้ามาร่วมด้วย ยิ่งท าให้เป็นหนามต าใจ
รัฐบาลมากข้ึนไปอีก เพราะการไม่มีฝ่ายค้านและกลุ่มผู้ชุมนุม 
      ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่รัฐบาลพยายามสร้างความปรองดองรูปแบบ "ชงเองกินเอง" จริงอยู่ที่ฝ่ายค้านอาจตั้งแง่เกินไป 
      แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุหนึ่งที่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลไม่มาเข้าร่วมด้วย เพราะรัฐบาลเองก็ตั้งแง่ไม่ต่างกัน 
โดยเฉพาะการห้ามน าข้อเสนอของผู้ชุมนุมเข้ามาในเวทีนี้ 
      ดังนั้น ที่สุดแล้วการสร้างความปรองดองจึงเปรียบได้กับการพยายามซื้อเวลาเพ่ือให้รัฐบาลอยู่จนครบเทอมเท่านั้น 
ควบคู่ไปกับ การแก้ไขรัฐธรรมนูญและการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
      เพราะหากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้เม่ือไหร บวกกับคะแนนทางการเมืองที่ยังเป็นต่อคู่แข่ง "การยุบ
สภา" ก็อาจเกิดขึ้นก่อนที่กระบวนการสันติภาพจะจบลง ซึ่งจะยิ่งเป็นการตอกย้ าว่า "ความปรองดอง" ใน
ความหมายของรัฐบาลเป็นเครื่องเคียงเท่านั้น. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913896 
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