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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 29 ธนัวาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต.ชี้ ข่าวลือจัดเลือกตั้ง ‘เทศบาล-อบต.’ 28 ก.พ. ไม่เป็นความจริง 5 

2 Nation TV ออนไลน์ "สาธร" หอบหลักฐานร้อง กกต. เพ่ิมเติม 6 
3 บ้านเมืองออนไลน์ วุ่น! "สาธร" ยื่นกกต.คัดค้าน เลือกตั้งนายก อบจ.ตรัง ชี้ไม่โปร่งใส 9 

4 77 kaoded ออนไลน์ ตรัง ผู้สมัครนายก อบจ.ตรัง หอบหลักฐานเพิ่ม เอาผิดทุจริตเลือกตั้ง 10 

5 Nation TV ออนไลน์ ร้อง กกต. คัดค้านผลการเลือกตั้ง นายกและ ส.อบจ. 12 

6 INN ออนไลน์ พท.หวั่นแก้ รธน. ล่าช้าหลังโควิดแรงขึ้น 14 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ '5 นักวิชาการ' วิเคราะห์รายภาค 'เลือกตั้ง อบจ.' 15 

2 ไทยรัฐออนไลน์ ปีใหม่เหมือนเดิม 19 

3 สยามรัฐออนไลน์ 7 เรื่องเด่นปี 2563 21 
4 ส านักข่าวอิศรา 

ออนไลน์ 
ป.ป.ช. ชี้มูลอาญา นายก อบต.แม่ตื่น ตาก-พวก 4 ราย คดีเรียกเงิน
แลกจ่ายโบนัส 

27 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย นายกฤช เอ้ือวงศ์  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้บริหาร และพนักงาน ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 9/2563 พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ 
บริบูรณ์ รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงาน ของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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วันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 14:43 น. 
กกต.ชี้ ข่าวลือจัดเลือกตั้ง ‘เทศบาล-อบต.’ 28 ก.พ. ไม่เป็นความจริง 
 

 
 
กกต.ชี้ ข่าวลือจัดเลือกตั้ง ‘เทศบาล-อบต.’ 28 ก.พ. ไม่เป็นความจริง 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในส่วนของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ว่า จะมีการเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 
4-8 มกราคม 2564 และจัดเลือกตั้งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น จากการตรวจสอบข้อมูลจากส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยืนยันว่า กกต. ยังไม่ได้ประกาศแผนจัดการเลือกตั้งดังกล่าว สอดคล้องกับก่อน
หน้านี้ที่ทางส านักงาน กกต.ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริง โดย กกต.ยังไม่ได้ประกาศแผนจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ การเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่กฎหมายเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ใช้บังคับ เมื่อ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประเภทใดแล้วให้แจ้ง กกต.ทราบ จากนั้น กกต.จึงจะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 
142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2504111 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2504111
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%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.jpg
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28 ธ.ค. 2563 
 
"สาธร" หอบหลักฐานร้อง กกต. เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตรัง - น้องชายสาทิตย์ หอบหลักฐานร้อง กกต.เพิ่มเติม เอาผิดผู้ทุจริตการเลือกตั้ง และร้องคัดค้านการเลือกตั้งหลัง
พบความผิดปกติในการจัดการเลือกตั้ง พรุ่งนี้จะเดินทางเข้าร้อง กกต.กลางและน าหลักฐานการทุจริตการเลือกตั้ง
เข้าส่งให ้กกต.เนื่องจากเกรงการท างานในพื้นที่จะถูกแทรกแซงจากกลุ่มผู้มีอิทธิพล 

28 ธันวาคม 2563 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตรัง  นายสาธร วงศ์หนองเตย หัวหน้า
ทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง น้องชายนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย พร้อมทีมงานผู้สนับสนุน เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนางสาว
อรพิน อาชีวะสุข ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตรัง ผ่านไปถึง กกต.กลาง เพ่ือยื่นคัดค้านการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม25693ที่ผ่านมา  หลังพบการจัดการเลือกตั้ง มีความบกพร่องหลายประการ ส่อเค้าเปิดช่องให้มีทุจริตการ
เลือกตั้ง โดยขอให้กกต.กลางตรวจสอบการท างานของฝ่ายจัดการเลือกตั้งว่าเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม
หรือไม่ เนื่องจากหลายหน่วยเลือกตั้งพบความผิดปกติ  จากนั้นได้เข้าพบนายชัชชัย งามวิวัฒน์อนันต์ หัวหน้าสืบสวน
สอบสวน กกต.จังหวัดตรัง เพื่อให้ปากค าในเบื้องต้น                  

โดยนายสาธร เตรียมหอบหลักฐานเข้ายื่นร้องต่อ กกต.กลางในวันพรุ่งนี้ (29 ธ.ค.63)  ด้วย เพ่ือให้ตรวจสอบ
การท างานของ กกต.จังหวัด และขอให้ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงพ้ืนที่ร่วมท าคดีการทุจริตเลือกตั้งด้วยตัวเอง 
เนื่องจากหวั่นว่าการท างานของกกต.ในพ้ืนที่จะถูกแทรกแซงการท างานจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ ที่เคยร่วมขบวนการ
ทุจริตเลือกตั้งก่อนหน้านี้                
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ทางด้านนางสาวอรพิน อาชีวะสุข ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตรัง กล่าวว่า ขณะนี้กกต.ตรังรับเรื่อง

ร้องเรียนการเลือกตั้งแล้วประมาณ 3-4 เรื่อง ทุกเรื่องอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรณีจับกุม
การทุจริตซื้อเสียงด้วย  ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการเรียกพยานมาสอบปากค า รวมทั้งการลงพ้ืนที่ไปสอบปากค าชาวบ้านใน
พ้ืนที่ด้วย  ซึ่งยังไม่ครบ จะด าเนินการให้รัดกุมและรอบคอบที่สุด 

 ในส่วนของเรื่องเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวน กกต.เข้าถึงตัวผู้กระท าผิดได้ช้าในวันจับกุม ได้สอบถามทาง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในวันดังกล่าวแล้วทราบว่าเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติปกติ โดยต ารวจมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมตัว
และสอบปากค า เพ่ือบันทึกถ้อยค าท าส านวน   โดยไม่เหตุอะไรผิดปกติ เพราะได้ด าเนินการไปตามกระบวนการของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งชุดสืบสวนสอบสวนของกกต.ได้เข้าไป เมื่อทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 07ให้
ต ารวจจะต้องท าการบันทึกถ้อยค าให้เรียบร้อยก่อน  

ทั้งนี้ ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และจะรวบรวมพยานหลักฐานให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ แต่การตัดสิน
ไม่ได้อยู่ที่ส านักงาน กกต.จังหวัด จะส่งเรื่องไปยัง กกต.ส่วนกลาง และ กกต.ส่วนกลางจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย ถ้าหาก
พยานหลักฐานไม่เพียงพอก็จะส่งกลับมาให้ กกต.จังหวัด ด าเนินการหาหลักฐานต่อ และอาจจะต้องไปถึงขั้นตอนของ
ศาล ซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรม กรณีจับการจับกุมซื้อเสียง ในเบื้องต้นการจะสาวถึงตัวผู้สมัคร ส.อบจ.เขต หรือถึงตัว
ผู้สมัคร นายก อบจ. หรือไม่ อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวน                  

จึงขอให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน  และยืนยันไม่มีกระบวนการแทรกแซงการท างานของ 
กกต.แต่อย่างใด และพนักงานก็มีระเบียบวินัยที่ต้องท าหน้าที่อย่างดีที่สุด และตอนนี้ก็ท างานทุกวัน ลงไปสอบปากค า
พยาน ชุดสืบสวนสอบสวนลงพ้ืนที่ทุกวัน เรื่องการสืบสวนสอบสวนก็เป็นที่น่าพอใจอยู่  โดยกกต.ตรังได้รายงาน กกต.
กลางให้ทราบเป็นระยะๆ ทั้งนี้  กรณีซ้ือสิทธิ์ขายเสียงมีโทษตามกฎหมายเลือกตั้ง มาตรา 65 (1) ระวางโทษจ าคุก 1 10 
ปี หากเป็นผู้สมัคร จะต้องโดนใบแดง               

ทางด้านนายสาธร วงศ์หนองเตย กล่าวว่า ตนเองหอบหลักฐานส าคัญเกี่ยวกับการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งที่
เชื่อมโยงการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพ่ือจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าซื้อเสียงให้ใครบ้าง โดยท าการร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งไป
ทั้งตัวผู้สมัครนายก และ ส.อบจ. โดยหลังจากนี้ กกต.จะนัดทางตนสอบปากค า ทั้งนี้ เคยมีกรณียกตัวอย่างการเลือกตั้ง 
ส.ส.ที่ จ.สมุทรปราการ ที่มีดาราคนหนึ่ง ถูกร้องเรื่องการน าเงิน 1,000 บาท ไปท าบุญ ก็ถูกใบเหลือง ในส่วนของจังหวัด
ตรังชัดเจนมากกว่าที่จ.สมุทรปราการ และในการหาเสียงก็หากันในลักษณะเป็นทีม จึงได้ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมให้กกต.น า
ประกอบส านวนคดี ส่วนในเรื่องการร้องคัดค้านการเลือกตั้ง พบหลักฐานว่า การจัดหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยไม่ได้อยู่ใน
จุดที่เปิดเผยให้ประชาชนมองเห็นได้ชัด   

นอกจากนั้น ในภาคบ่ายวันพรุ่งนี้ (29 ธ.ค.63) ตนจะเดินทาไงไปกรุงเทพฯ เพ่ือน าหลักฐานไปร้องต่อกกต.
กลาง เพราะมีบางเรื่องที่พบว่า ในกรณีการจับกุมผู้ต้องหาซื้อเสียง ทางต ารวจเร่งประกาศสรุปผลก่อนที่จะท าการ
สืบสวนสอบสวนให้แน่ชัดว่าเชื่อมโยงถึงใครบ้าง จึงจะเข้าร้องกกต.กลางให้ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงพ้ืนที่มาร่วม
สืบสวนสอบสวน และท าส านวนคดี  ส่วนตัวเชื่อมั่นใน กกต.จังหวัดตรังว่า ท างานเข้มแข็ง เพราะเห็นชัดในวันเลือกตั้ง
หลังรับแจ้งก็จะรีบลงพ้ืนที่ทันที แต่ในการเข้าถึงตัวผู้ต้องหาที่ทางต ารวจจับกุมไว้ ล่าช้าไปมากประมาณ 1-2 ชั่วโมง    
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จึงขอให้กกต.กลางส่งคนลงมาร่วมท างาน เพราะพวกตนเชื่อมั่นใน กกต.และเคยเห็นกรณีตัวอย่างมาแล้วที่ จ.

สมุทรปราการ ส่วนของจังหวัดตรังชัดเจนกว่าที่จังหวัดดังกล่าว หลักฐานชัดเป็นการท าลายการเลือกตั้งระบอบ
ประชาธิปไตยที่ชัดเจน มีการจับกุมที่ชัดเจนที่สุดที่เคยมีมา และหลังจากนี้ยังอยู่ในห้วงเวลาสามารถส่งหลักฐานเพ่ิมเติม
ให้กกต.ได้ ขณะนี้ก็มีข้อมูลไหลเข้ามาเรื่อยๆ ชาวบ้านเองยังลือกันสนั่นว่า การจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ ไม่โปร่งใส และมี
การทุจริตการเลือกตั้งชัดเจน 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378811475 
 

  

https://www.nationtv.tv/main/content/378811475
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วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 15.45 น. 
วุ่น! "สาธร" ยื่นกกต.คัดค้าน เลือกตั้งนายก อบจ.ตรัง ชี้ไม่โปร่งใส 
 

 
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ า จ.ตรัง นายสาธร วงศ์หนองเตย ผู้สมัครรับ

เลือกตั้ง นายก อบจ.ตรัง พร้อมด้วยทีมงานเครือข่ายกว่า 10 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือและเอกสารหลักฐานปิดผนึก 
โดยมีการจ่ายหน้าซองระบุว่า หนังสือร้องคัดค้านการเลือกตั้ง อบจ.ตรัง จ านวน 2 ซอง ต่อ น.ส.อรพิน อาชีวะสุข 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง ประจ า จ.ตรัง เพ่ือเป็นการเรียกร้องขอให้คัดค้านการเลือกตั้ง อบจ.ตรัง ในวันที่ 20 ธ.ค.63 
หลังมีผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ทีม “กิจปวงชน” ซึ่งน าโดยนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิธ ว่าที่นายก อบจ.ตรัง 
ชนะผลคะแนนรวม 162,419 คะแนน ส่วนนายสาธร วงศ์หนองเตย แพ้พ่ายในคะแนนรวมจ านวน 116,366 คะแนน 

น.ส.อรพิน กล่าวว่า ขณะนี้ทางชุดท างานอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน โดยระยะเวลาหลังรับเรื่องหากเร็ว
สุดก็คงอยู่ที่ 20 วัน แต่หากเอกสารหลักฐานไม่เรียบร้อยก็จะขยายไปได้อีกประมาณ 1 เดือน เบื้องต้นทาง กกต.ตรัง 
ได้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วประมาณ 3-4 เรื่อง ในส่วนของการสืบสวนสอบสวนเรื่องการซื้อเสียงขายเสียง ตอนนี้อยู่ใน
ขั้นตอนของการเรียกพยานมาด าเนินการสอบสวน ซึ่งก็ยังไม่ครบ โดยจะด าเนินการให้รัดกุมและรอบคอบมาก
ที่สุด  ยืนยันว่าทาง กกต.มีความม่ันใจว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่าย แต่การตัดสินไม่ได้อยู่ที่ ทางกกต.จังหวัด โดย
จะมีการส่งเรื่องไปให้ที่ กกต.ส่วนกลาง เป็นผู้พิจารณา วินิฉัย หรืออาจจะไปต่อขบวนการของศาล ส่วนการประกาศผล
รับรองคะแนนนั้น หากมีการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วเสร็จคาดว่าเดือนมีนาคมจะสามารถรับรองผลคะแนนได้อย่างเป็น
ทางการ   

ด้านนายสาธร วงศ์หนองเตย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.ตรัง กล่าวว่า วันนี้มายื่นค าร้องคัดค้านการเลือกตั้ง 
ประเด็นที่ร้องในวันนี้ คือการซื้อสิทธิขายเสียง เราก็ท ารายละเอียดมาให้เห็นถึงการที่เชื่อมโยงต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้ 
ว่าไปซื้อให้กับใครบ้าง ส่วนเรื่องการร้องคัดค้านก็ร้องตั้งแต่ผู้สมัคร ส.อบจ.ไปจนถึงผู้สมัครนายก   อีกเรื่องที่ต้อง
ด าเนินการก็คือในเรื่องการจัดการเลือกตั้ง บางส่วนไม่ได้เปิดเผยให้ประชาชน 

 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/217583 
 

https://www.banmuang.co.th/news/region/217583
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ตรัง ผู้สมัครนายก อบจ.ตรัง หอบหลักฐานเพิ่ม เอาผิดทุจริตเลือกตั้ง 

 
นายสาธร วงศ์หนองเตย ยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ร้อง กกต.เอาผิดผู้กระท าผิดทุจริตการเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก 
อบจ.ตรัง และคัดค้านการเลือกตั้งหลังพบความผิดปกติ และเตรียมเข้ายื่นหลังสือต่อ กกต.กลาง เพราะเกรงว่าการ
ท างานของกกต.ตรัง จะถูกแทรกแซงโดยผู้มีอิทธิพลในจังหวัด 

วันที่ 28 ธ.ค.63 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตรัง นายตรัง นายสาธร วงศ์หนองเตย 
หัวหน้าทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง น้องชายนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย พร้อมทีมงานผู้สนับสนุน เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ
นางสาวอร พิน  อาชี ว ะสุ ข  ผู้ อ านวยการการ เลื อกตั้ งประจ าจั งหวัดตรั ง  เ พ่ื อยื่ นคั ดค้ านการ เลื อกตั้ ง 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งพบความผิดปกติหลายประการ ที่เป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตเลือกตั้ง ซึ่งนายสาธร 
วงศ์หนองเตย ยื่นหนังสือขอให้ กกต.กลาง ตรวจสอบการท างานของฝ่ายจัดการเลือกตั้งว่าเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และ
เที่ยงธรรมหรือไม่ และในวันพรุ่งนี้นายสาธรฯ ตนจะเดินทางไปกรุงเทพฯ เพ่ือน าหลักฐานไปร้องต่อกกต.กลาง 

นางสาวอรพิน อาชีวะสุข ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตรัง กล่าวว่า ขณะนี้กกต.ตรังรับเรื่องร้องเรียน
การเลือกตั้งแล้ว 3-4 เรื่อง ทุกเรื่องอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรณีจับกุมการทุจริตซื้อเสียง
ด้วย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเรียกพยานมาสอบปากค า รวมทั้งการลงพ้ืนที่ไปสอบปากค าชาวบ้าน แต่ยังไม่ครบ ซึ่งทาง
กกต.ต้องท าด้วยความรอบคอบ รัดกุม ส่วนประเด็นที่ชุดสืบสอบสวน กกต. เข้ าถึงผู้กระท าผิดช้า ทางเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้ันตอนปกติ ไม่มีเหตุผิดปกติแต่อย่างใด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ควบคุมตัวและ
สอบปากค า ตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งหลังจากกระบวนการสืบสวนของต ารวจเรียบร้อย ชุดสอบสวน
ของ กกต.จึงจะเข้าไป 

อย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และจะรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุด แต่การ
ตัดสินไม่ได้อยู่ที่ส านักงาน กกต.จังหวัด จะส่งเรื่องไปยัง กกต.ส่วนกลาง และ กกต.ส่วนกลางจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย 
ถ้าหากพยานหลักฐานไม่เพียงพอก็จะส่งกลับมาให้ กกต.จังหวัด ด าเนินการหาหลักฐานต่อ และอาจไปถึงขั้นตอนของ 
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ศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ด้านกรณีจับการจับกุมซื้อเสียง ในเบื้องต้นการจะสาวถึงตัวผู้สมัคร ส.อบจ.เขต 

หรือถึงตัวผู้สมัคร นายก อบจ. หรือไม่ อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวน โดยกกต.ตรังได้รายงาน กกต.กลางให้ทราบ
เป็นระยะๆ ส าหรับโทษกรณีซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีโทษตามกฎหมายเลือกตั้ง มาตรา 65 (1) ระวางโทษจ าคุก 10 ปี หาก
เป็นผู้สมัครกระท าผิด จะต้องโดนใบแดง โดนตัดสิทธิทางการเมือง ในส่วนของการท างานของกกต.ตรัง ยืนยันไม่มี
กระบวนการแทรกแซงการท างาน แต่อย่างใด 

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้รับการรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ผู้สมัครกลุ่มตรังก้าวใหม่ โดยนายภูผา ทองนอก ผู้สมัครนายก
อบจ.ตรัง ได้ไปยื่นหนังสือต่อ กกต.จว.ตรัง กรณีพบการทุจริตจับกุมผู้กระท าความผิดได้ 2ราย เพ่ือให้ด าเนินการสืบสวน
สอบสวนให้กระจ่างชัดว่าการ เลือกตั้ง นายก อบจ.ตรัง เป็นไปโดยเสรี สุจริต เที่ยงธรรมหรือไม่ เพ่ือปกป้องคะแนน
เสียงอันบริสุทธิ์ 
 
อ้างอิง : https://www.77kaoded.com/news/mydear/2052345 
 
 
 
 
  

https://www.77kaoded.com/news/mydear/2052345
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29 ธ.ค. 2563 
ร้อง กกต. คัดค้านผลการเลือกตั้ง นายกและ ส.อบจ. 
 

 
 

หนองบัวล าภู -ผู้สมัคร นายก อบจ. และ ส.อบจ. สังกัดพรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือคัดค้านผลการเลือกตั้ง ระบุ 3 ข้อ 
ตัวหนังสือมีขนาดเล็กท าให้เข้าใจผิดจนกาบัตรเสียจ านวนมาก มีการหาเสียงโดยการใส่ร้ายป้ายสีและหาเสียงเกิน
เวลาก าหนดตามกฎหมาย 

29 ธันวาคม 2563 เมื่อช่วงเย็นวานนี้ นายวิชัย  สามิตร  ผู้สมัคร นายก อบจ.หนองบัวล าภู เบอร์ 6 พรรคเพ่ือ
ไทย ผู้สมัคร ส.อบจ.พรรคเพ่ือไทย และนายพิษณุ หัตถสงเคราะห์   อดีต ส.ส.หนองบัวล าภู พรรคเพ่ือไทยและเป็นที่
ปรึกษาการเลือกตั้ง นายก อบจ.พรรคเพื่อไทยหนองบัวล าภู  ได้เดินทางมายัง ส านักงาน กกต.จังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือ
ยื่นหนังสือ เอกสาร หลักฐาน คลิปเสียง คลิปวีดีโอ มาคัดค้านผลการเลือกตั้ง นาก อบจ.และ ส.อบจ.ต่อ เจ้าหน้าที่ กกต.
หนองบัวล าภู เนื่องจากไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม โดย มี ว่าที่ ร.ต.ศุภวัชช   บุญไชย พนักงานสืบสวนและไต่สวน
ช านาญการ กลุ่มงานสืบสวนและพรรคการเมือง ได้ท าหน้าที่รับหนังสือร้องคัดค้าน พร้อมกับชี้แจงถึงขั้นตอนของการ
ด าเนินการของ ทาง กกต.  

ซึ่งผู้ร้องได้ร้องใน 3 ข้อ  คือ บัตรเลือกตั้ง นายก อบจ.และบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ.มีตัวหนังสือขนาดเล็ก โดย 
ผู้สมัคร นายก อบจ.หนองบัวล าภู มีทั้งหมด 7 เบอร์  ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปเลือก ส.อบจ.ใน หมายเลข 6 ทั้งที่  ส.
อบจ.ในแต่ละเขต ทั้ง 30 เขต ท าให้มีบัตรเสียถึง 29,910 บัตร  เป็นการ กาหมายเลข 6 ลงบัตรสีชมพู ซึ่งในแต่ละเขตมี
ผู้สมัครไม่ถึง 6 คน แต่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้กาหมายเลข 6 ซึ่งเข้าใจผิดว่าเป็นหมายเลขของผู้สมัครพรรคเพ่ือ
ไทย จึงเป็นเหตุให้มีบัตรเสียจ านวนมาก นอกจากนั้น ก็ยังมีการกาให้กับผู้สมัคร นายก อบจ.หมายเลขอ่ืนที่ไม่มีการหา
เสียง แต่ได้คะแนนมารวมกัน 23,966 คะแนน รวมกับบัตรเสียแล้ว 64,765  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 28.71 ของผู้มาใช้
สิทธิ์  ซึ่งคิดว่าเป็นคะแนนที่ประชาชนเลือกเข้ามาด้วยความเข้าใจผิดไม่เป็นไปตามเจตนาของผู้มาใช้สิทธิ์  
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ส่วนเรื่องที่ 2 เป็นเรื่องของการหาเสียงที่มีการใส่ร้ายป้ายสีของ ผู้ช่วยผู้สมัคร ส.อบจ.รายหนึ่งในเขตพ้ืนที่
อ าเภอนากลาง ได้ปราศรัยช่วยหาเสียง กล่าวหาโจมตีใส่ร้ายด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ เป็นความผิด พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 65(5) ที่บัญญัติไว้ว่า ห้ามหาเสียงด้วยวิธีการหลอกลวง ใส่ร้ายด้วยความเท็จ
หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครผู้ใด และเรื่องที่ 3 ผู้สมัคร นายก อบจ. บางรายที่มีการกระท าความผิด 
พรบ.เดียวกัน ในมาตรา 65 (4) เนื่องจากหาเสียงการเลือกตั้งเกินเวลา 18.00 น. ของวันที่ 19 ธันวาคม  2563 ซึ่งก่อน
วันเลือกตั้ง 1 วัน  ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์หรือหาเสียง หรือท าบัตรโฆษณาขึ้นป้านหาเสียง จึงได้มีการมายื่นหนังสือ
ร้องคัดค้านดังกล่าว  

ด้าน ว่าที่ ร.ต.ศุภวัชช  บุญไชย  พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ กลุ่มงานสืบสวนและพรรคการเมือง 
ส านักงาน กกต.จังหวัดหนองบัวล าภู กล่าวว่า ทาง สนง.กกต.จังหวัดหนองบัวล าภู จะได้ท าการรับค าร้อง และท าการ
ตรวจเอกสาร จากนั้นประเด็นใดตรงกับ พรบ.การเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะรับไว้ด าเนินการ และจะได้มีการเชิญผู้ยื่นหนังสือ
ร้องคัดค้านมาให้ถ้อยค า ประกอบค าร้อง และรายงานให้ กกต.ส่วนกลางได้รับทราบ ซึ่งทุกอย่างจะด าเนินการให้เป็นไป
ตามหลักของกฎหมายและด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ เพ่ือให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์
ยุติธรรม 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378811525 
 
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378811525


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

14 

 

 

 

 

 

 

 
 29 ธันวาคม 2020 - 07:45 
พท.หว่ันแก้ รธน. ล่าช้าหลังโควิดแรงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขาฯเพื่อไทย รับห่วงพิจารณาแก้ รธน. ชั้น กมธ. ล่าช้าออกไปอีก หลังโควิดรอบใหม่แพร่ระบาด หว่ันไม่สามารถ
จัดการประชุมเพื่อเดินหน้าต่อได้ 

 
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย เปิดเผยกับส านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ ซึ่งขณะนี้ อยู่ในชั้นกรรมาธิการ ว่า มีความเป็นห่วง เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
มาก และเป็นจุดยืนของพรรคฝ่ายค้านมาตั้งแต่ต้น ซึ่งกว่าจะสามารถผลักดันให้ผ่านวาระแรกมาได้ ก็ยากล าบาก
พอสมควร แต่จนถึงขณะนี้ในวาระ 2 ก็เริ่มมีความล่าช้าโดยไม่มีเหตุผล ประเด็นหลักประเด็นส าคัญยังหาข้อสรุปไม่ได้
จากหลายๆปัจจัย และอาจล่าช้าออกไปอีก เมื่อโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งจนท าให้กรรมาธิการไม่สามารถ
ประชุมได้ 

ทั้งนี้ นายประเสริฐ ยังกล่าวด้วยว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่นี้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อ
การท าหน้าที่ของผู้แทนแล้ว ยังส่งผลกระทบซ้ าเติมประชาชนในด้านเศรษฐกิจด้วย จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าสามารถควบคุมการแพร่เชื้อได้ 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_855113/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_855113/
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จันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. 
 
'5 นักวิชาการ' วิเคราะห์รายภาค 'เลือกตั้ง อบจ.' 

 

 
 

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภาจังหวัด (ส.อบจ.) เม่ือวันที่ 20 ธ.ค. 63   ถือ
เป็น การเลือกตั้งท้องถิ่นในรอบเกือบ 10 ปี ภายหลังการนับคะแนนนอกจากจะมีผู้แพ้ ผู้ชนะ นายก อบจ.หน้าใหม่ 
ผู้ป้องกันแชมป์คนเดิม ตัวแทนจากบ้านใหญ่ ตระกูลดัง ๆ ผู้กว้างขวางในจังหวัด 
 

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภาจังหวัด (ส.อบจ.) เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 
63  ถือเป็น การเลือกตั้งท้องถิ่นในรอบเกือบ 10 ปี ภายหลังการนับคะแนนนอกจากจะมีผู้แพ้ ผู้ชนะ นายก อบจ.หน้า
ใหม่ ผู้ป้องกันแชมป์คนเดิม ตัวแทนจากบ้านใหญ่ ตระกูลดัง ๆ ผู้กว้างขวางในจังหวัด แต่สิ่งที่เห็นมากไปกว่าการ
เลือกตั้งครั้งนี้ คือเรื่องราวพลวัตทางการเมือง สังคมท่ีซ่อนอยู่ภายใต้การเมืองท้องถิ่น 

ทีมข่าว “1/4 Special Report” ไปคุยกับนักวิชาการ 5 คน จาก 5 ภูมิภาคเพ่ือสรุปภาพรวมและค าอธิบายใน
แต่ละภาค มาให้เห็นภาพผลคะแนน พร้อมความหวังและความฝันกับการเมืองท้องถิ่นที่เป็นส่วนหนึ่งของระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งจะท าให้สังคมเข้มแข็งในระดับฐานราก 
ภาคเหนือ : “ทักษิณ” เปลืองตัวไปหรือไม?่ 

เริ่มกันท่ีภาคเหนือ รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง มองว่าในภาคเหนือมีปัญหา คือ การรับสมัครเลือกตั้งกระชั้นชิดมากไป ท าให้ผู้สมัครหน้าใหม่ ๆ ยากจะ
แนะน าตัวกับคนพ้ืนที่ได้ เพราะอย่าลืมว่าการเมืองท้องถิ่นต่างจากการเมืองระดับชาติ การเมืองระดับ อบจ. ต้องลงไป
คลุกคลีกับคนท้องที่ให้เขารู้จัก เข้าไปดูแล ให้เห็นหน้าตา มีปฏิสัมพันธ์กัน แต่พอเวลาน้อย เราจึงไม่เห็นผู้สมัคร  
หน้าใหม่ ๆ เบียดแทรกมาเลย 
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ส าหรับพรรคเพ่ือไทยส่งผู้สมัครลงชิงต าแหน่ง นายก อบจ. 6 จังหวัด จาก 8 จังหวัดภาคเหนือ โดยมี 2 จังหวัด

ที่ไม่ส่ง คือ พะเยาซึ่งเป็นฐานเสียงของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ กับแม่ฮ่องสอนฐานเสียงประชาธิปัตย์ ผล
ที่ได้คือพรรคเพ่ือไทยได้นายกอบจ. 5 จังหวัด เสียท่าท่ีเชียงราย โดยผู้ชนะคือ น.ส.อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ (ส.จ.นก) ซึ่ง
เป็นฐานเสียงเพ่ือไทยเดิมอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้ไม่  ได้รับการสนับสนุนจากพรรค แต่เขามีเครือข่ายในพ้ืนที่มากจนท าให้ชนะ
การเลือกตั้ง 

ขณะที่ จ.เชียงใหม่ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ถึงขั้นโทรฯโฟนอิน ส่งจดหมายมาให้คนเลือกนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร 
(ส.ว.ก๊อง) ซึ่งชนะนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ แชมป์เก่าที่คุ้นเคยกับพรรคเพ่ือไทยเหมือนกัน อย่างไรก็ดีตนมองชัยชนะครั้ง
นี้ว่าไม่ขาดแถมสูสีด้วยซ้ า แต่มองว่ามนต์ขลังของ ดร.ทักษิณจะยังใช้ได้ในการเมืองระยะยาวหรือไม่ สิ่งที่ท านั้นดูไม่น่า
มาเปลืองตัวเลย แถมผลที่ได้คือคะแนนเสียงไม่ได้ชนะถล่มทลาย แถมยังดูสูสีด้วยซ้ าไป 

รศ.ดร.ภิญญพันธุ์บอกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้ปรับปรุงในการเมืองท้องถิ่นคือ การสร้างสภาพแวดล้อมการเมือง
ท้องถิ่นใหม่ ๆ จะท าให้ไทยมีความน่าสนใจมากข้ึน เราควรมีสื่อท้องถิ่นท่ีเข้มแข็งน าเสนอข่าวการเมืองท้องถิ่นเหมือนสื่อ
ระดับชาติที่น าเสนอเรื่องรัฐสภา ควรมีนักวิชาการท้องถิ่นท าวิจัยนโยบายท้องถิ่น สถาบันการศึกษาท าโพลท้องถิ่น ถาม
ความต้องการของประชาชน โดยการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ สื่อระดับชาติโดยเฉพาะโทรทัศน์มีการน าเสนอข่าวน้อยมาก 
แตกต่างจากตอนเลือกตั้งผู้ว่าฯกรุงเทพฯ ยิ่งไปตอกย้ าภาพลักษณ์ที่ว่ากรุงเทพฯคือประเทศไทยเข้าไปอีก 
ภาคใต้ : ประชาธิปัตย์ได้ความม่ันใจขึ้นมา  

ทางด้าน ผศ.ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึงผลการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในภาคใต้ว่าเหมือนศึกแห่งศักดิ์ศรีมากกว่า เพราะเรารู้ว่างบประมาณท้องถิ่นนั้นจะต้องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
อยู่ที่ว่าจะถูกคุมโดยพรรคไหน เห็นได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ทุ่มเทมาก จนผู้สมัครที่ตัวเองสนับสนุนชนะคะแนนนายก
อบจ. 6 จังหวัดในจังหวัดด้านตะวันออกติดอ่าวไทย โดย 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผู้ชนะคือคนที่พรรคประชาชาติสนับ 
สนุน ส่วนพรรคภูมิใจไทยเจาะพ้ืนที่ในด้านตะวันตกติดอันดามัน 2 จังหวัด คือ กระบี่ สตูล และเราไม่เห็นนักการเมือง
หน้าใหม่ชนะที่นี่ ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้สมัครแชมป์เก่าบ้าง หรือคนท่ีมีเครือข่ายพรรคการเมืองสนับสนุนอยู่ดี 

ทั้งนี้มองว่าการที่พรรคประชาธิปัตย์หมายมั่นปั้นมือกับการเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะการเลือกตั้ง ส.ส. ในปี 62 
ผลงานไม่เข้าเป้า ชัยชนะครั้งนี้ท าให้พรรคประชาธิปัตย์มั่นใจขึ้นมานิดหนึ่ง ยิ่งการเลือกตั้ง อบจ.มันเป็นเขตจังหวัดใหญ่ 
ไม่ใช่การแบ่งเขตแบบ ส.ส. ดังนั้นการรวมคะแนนเสียงจึงท าได้ดีกว่า แต่ไม่เชิงว่าประชาธิปัตย์ประสบความส าเร็จในการ
เลือกตั้งท้องถิ่นมากนัก เพราะยังชนะไม่ถึงครึ่งของจังหวัดในภาคใต้ทั้งหมด ผลคะแนนเห็นได้ว่าเครือข่ายระดับท้องถิ่น 
ผสมกับระดับชาติ มันมีผลต่อการเลือกตั้ง อบจ. มากอย่างเห็นได้ชัด 
ภาคกลาง : เลือกคนบ้านใหญ่-เครือข่าย 

ขณะที่ รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่าพ้ืนที่ภาคกลางจะเห็นความหลากหลาย 
ประชาชนจะเลือกคนที่มีเครือข่ายและสามารถประสานแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้ดีกว่า ดังนั้นเราจะเห็นว่าใน จ.ปทุมธานี 
พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ชนะได้นั้นเพราะเขาเปิดตัวมานาน แถมลงพ้ืนที่ลุยมาตลอดหาเสียงต่อเนื่อง จึงท าให้
ชนะ 
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ส่วนใน จ.สมุทร ปราการ เราจะเห็นว่าเครือข่ายบ้านใหญ่ “อัศวเหม” แข็งแกร่งมาก ตนคาดการณ์ตั้งแต่แรก
แล้วว่า “นันทิดา แก้วบัวสาย” นักร้องและอดีตภรรยานายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม จะชนะการเลือกตั้ง แล้วก็ชนะแบบขาด
ลอย 

ส่วน จ.นครปฐม  ตระกูล “สะสมทรัพย์”  มาลงสนามท้องถิ่น ด้วยความที่มีเครือข่ายการ เมืองระดับชาติ ท า
ให้พวกเขาชนะการเลือกตั้ง ทั้งหมดนี้นักการเมืองระดับชาติได้เรียนรู้จากการเลือกตั้ง ส.ส. ใหญ่ที่ผ่านมา เขารู้แล้วว่า
ระบบการเลือกตั้งเป็นแบบใบเดียว คะแนนพรรคจะได้รับการนับ ดังนั้นต้องลงมาสร้างเครือข่ายกันถึงระดับท้องถิ่น จุดนี้
ต้องขอบคุณคณะกา้วหน้าที่ท าให้การเมืองท้องถิ่นมีสีสันจนนักการเมืองต้องปรับตัว และส่งผลดีต่อประชาชน 

รศ.ดร.อรทัย กล่าวอีกว่า อยากให้การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งต่อไปประกาศวันเลือกตั้งให้เร็วกว่านี้ ไม่ใช่ต้องไปฟัง
ข่าวลือหรือลุ้นกันจากมติคณะรัฐมนตรี ควรประกาศออกมาก่อนให้ประชาชนตื่นตัว และนักการเมืองที่จะลงเลือกตั้งได้
เตรียมตัวกัน สุดท้ายมันจะเหมือนการเลือกตั้งครั้งนี้ที่คนใช้สิทธิน้อย แถมโดนกระแสโควิด-19 ระบาด มากลบอีกด้วย 
ตะวันออก : บ้านใหญ่แลนด์สไลด์-“ก้าวหน้า” วางแผนพลาด 

ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว จากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เผยว่าผลคะแนน นายก 
อบจ. ในภาคตะวันออกเกินความคาดหมาย เพราะผู้สมัครจากตระกูลใหญ่ที่มีเครือข่ายในพ้ืนที่ชนะคะแนนถล่มทลาย 
ส่วนหนึ่งเพราะมีอ านาจได้เปรียบเพราะมีเครือข่าย มีต้นทุนทางสังคมเป็นตัวกลางดูแลประชาชนมานาน 

อีกจุดหนึ่งที่ท าให้ผลคะแนนชนะแบบแลนด์สไลด์ เพราะการหาเสียงของคณะก้าวหน้าเองผิดพลาด เร่งรีบไป 
และเน้นที่ตัวนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มากเกินไป อีกทั้งผู้สมัครของคณะก้าวหน้าบางคน เป็นคนที่มีเครือข่ายมากมาย 
แต่คนในพ้ืนที่ไม่ชอบอยู่แล้ว แค่สวมชุดของคณะก้าวหน้าลงสมัคร พอชาวบ้านเห็นชื่อก็ไม่อยากเลือก ทั้งที่หลายคนมี
นโยบายน่าสนใจ แต่ด้วยการหาเสียงที่ไม่ตอบโจทย์คนพ้ืนที่ ใช้การหาเสียงสร้างความขัดแย้ง จนถึงขณะนี้ยังขัดแย้งกัน
ไม่จบสิ้น 

ต่อไปนี้คณะก้าวหน้าต้องวางแผนระยะยาว ต้องปล่อยให้นักการเมืองหน้าใหม่ที่สนใจท างานการเมืองท้องถิ่น
ท างานอย่างต่อเนื่อง นายธนาธรควรปล่อยให้นักการเมืองหน้าใหม่สร้างผลงานด้วยตัวเอง ไม่อย่างนั้นผู้สมัครจาก
ตระกูลใหญ่ในจังหวัดต่าง ๆ จะชนะอย่างท่วมท้นเหมือนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 63 
อีสาน : เพื่อไทยเหนียวแน่น-“ก้าวหน้า” ยังมีหวัง 

ทางด้าน รศ.ดร.สถาพร เริงธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าผล
คะแนนในภาคอีสาน เห็นได้ว่านายกอบจ.ที่ชนะมากสุดยังเป็นคนที่พรรคเพ่ือไทยสนับสนุน รองลงมาคือผู้ชนะที่พรรค
รัฐบาลสนับสนุน ส่วนกลุ่มอันดับ 3 คือ 

ผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรค แต่มีเครือข่ายของตัวเองในจังหวัดอยู่แล้ว ผลตรงนี้เห็นว่าพรรคเพ่ือไทยยังสามารถ
รักษาความนิยมไว้ได้ แถมบางจังหวัดที่แพ้คะแนนก็ไม่ขาดลอยมากนัก 

ที่ส าคัญคือการเมืองท้องถิ่น อบจ.ของภาคอีสาน มีการจับมือกันระหว่างพรรคการเมืองต่าง ๆ เพ่ือล้มอีกพรรค
หนึ่ง เพราะการเมืองท้องถิ่นอีสานแบ่งพรรคไม่ชัดเจน ในจังหวัดใหญ่ ๆ การจับมือกันแบบนี้จะไม่มี เพราะฐานเสียง
พรรคตัวเต็งจะแน่น แต่จังหวัดเล็ก ๆ หรือจังหวัดที่พรรคการเมืองคุมฐานเสียงไม่ได้หมดทั้งจังหวัด จะมีการจับมือกัน 
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ทั้งนี้การเลือกตั้งในภาคอีสานถือว่าคึกคักมาก มีคนรุ่นใหม่กลับไปใช้สิทธิเป็นจ านวนมาก สื่อท้องถิ่นรณรงค์จับ

มือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่จัดดีเบต บางจังหวัดมีคนมาใช้สิทธิมากกว่าร้อยละ 70 ด้วยซ้ าไป 
“ส่วนตัวคิดว่าภาพรวมคนมาใช้สิทธิการเลือกตั้ง อบจ.ทั้งประเทศอยู่ที่ร้อยละ 62 ถือว่าเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ที่

ผิดคาดคือ กกต.กลับประกาศว่าท าไม่เข้าเป้า ทั้ง ๆ ที่ กกต. ไม่ได้ท าอะไรเลย” 
รศ.ดร.สถาพรกล่าวต่อไปว่า ส าหรับคณะก้าวหน้า ภาพรวมไม่ได้พ่ายแพ้ย่อยยับ เพราะคะแนนไม่แตกต่างกับ

การเลือกตั้ง ส.ส. ยิ่งใน จ.อุดรธานี กวาด ส.อบจ. 10 ที่นั่งด้วยซ้ าไป สะท้อนว่าการเลือกตั้งในระดับเทศบาลครั้งต่อไป
น่าจะสนุก เพราะเขตเลือกตั้งเล็ก เป็นเขตเมืองมีคนรุ่นใหม่และบ้านจัดสรรเยอะมาก ถ้ายังรณรงค์ทางการเมืองท้องถิ่น
ต่อไป อนาคตของคณะก้าวหน้าจะมีพ้ืนที่ในท้องถิ่นได้แน่ ซึ่งการเลือกตั้งในระดับเทศบาล อาจจะสะท้อนการเลือกตั้งใน
กรุงเทพฯ ได้ด้วย. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/815443 
 
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/article/815443
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เวลาเด็กเดินช้า เวลาคนแก่เดินเร็ว เหลืออีก 2 วัน ปี 2563 จะลาจากไปปีใหม่ 2564 ต้องมีอะไรใหม่ๆที่ไม่
เหมือนเดิมๆ แต่ที่อยู่อย่างเดิมมาแล้ว 7 ปี แบตเตอรี่ยังไม่หมด คือ “นายกฯลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่กันไป
ยาวๆพ่ีน้องเอ๊ยย์ อยู่กับลุงตู่ต่อไปอีกยาวๆ 

 “นิด้าโพล” แถลงผลส ารวจคะแนนนิยมการเมือง ช่วง 3 เดือนสุดท้ายสดๆร้อนๆก่อนสิ้นปีไม่กี่ชั่วโมง 
คะแนนนิยม “นายกฯลุงตู่” เพ่ิมขึ้นจาก 18 เปอร์เซ็นต์ ช่วงเดือนกันยายนกระเด้งขึ้นมาเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ช่วงเดือน
ธันวาคมเท่ากับผ่านไป 3 เดือน เรตติ้งลุงตู่พองเป็นปลาปักเป้าถึง 12 เปอร์เซ็นต์!! ทิ้งห่าง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา
พันธุ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทยไปหนึ่งช่วงตัว “แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า “นิด้าโพล” ส ารวจความเห็น
ประชาชนเพื่อวัดคะแนนนิยมการเมืองทุกๆรอบ 3 เดือน ปรากฏว่าเรตติ้งลุงตู่มีขึ้นมีลง พลิกไปพลิกมา ตั้งแต่ต้นปี กลาง
ปี จนถึงปลายปี  

ผลการส ารวจครั้งที่ 1 ต้นปี 63 คะแนนนิยม นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พุ่งกระฉูดไป
ถึง 31 เปอร์เซ็นต์ นายกฯลุงตู่ ตามมาเป็นอันดับ 2 ได้ส่วนแบ่งการตลาด 23 เปอร์เซ็นต์ ผลส ารวจนิด้าโพล ครั้งที่ 2 
ช่วงเดือนมิถุนายน หลังจาก นายธนาธร โดนศาลรัฐธรรมนูญเขี่ยตกใต้ถุนสภาฯ เรตติ้ง “นายกฯลุงตู่” ขยับขึ้นเป็น 25 
เปอร์เซ็นต์ ดีกว่าผลส ารวจครั้งแรกแค่ 2 เปอร์เซ็นต ์นิด้าโพลส ารวจครั้งที่ 3 ช่วงเดือนกันยายน เรตติ้งลุงตู่ตกฮวบเหลือ 
18 เปอร์เซ็นต ์ 

ทว่า ผลส ารวจล่าสุด ปลายเดือนธันวาคม “เรตติ้งลุงตู่” พลิกกลับขึ้นมาเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ คุณหญิง 
สุดารัตน์ ตามมาห่างๆ 13 เปอร์เซ็นต์ และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล 7 เปอร์เซ็นต์!!  “แม่ลูกจันทร์” 
ชี้ว่าหลังจาก “นายธนาธร” กระดูกชิ้นโตโดนกรรมการแจกใบแดง ไล่ออกจากสนามกลางคัน ส่วน คุณหญิงหน่อย ก็ไข
ก๊อกลาออกจากพรรคเพื่อไทย นายพิธา หัวหน้าพรรคก้าวไกล ยังต้องก้าวอีกไกล พรรษายังไม่ถึงเป็นผู้ท้าชิงเก้าอ้ีทองค า  
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นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พรรคใหญ่อันดับ 2 ในขั้วรัฐบาล ก็ยังเป็นม้านอกสายตา เรตติ้ง

จากนิด้าโพล ได้แค่ 1 เปอร์เซ็นต์กว่าๆเท่านั้นเอง เท่ากับนาทีนี้ นายกฯลุงตู่ ไม่เหลือใครเป็นก้างขวางคอ “แม่ลูก
จันทร์” สรุปว่าการเมืองปีใหม่จะไม่แตกต่างจากเดิม ฝ่ายค้านในสภาฯ ก็อ่อนเปลี้ยไม่มีแรงคว่ ากระดาน การเมืองนอก
สภาฯก็ปลอดโปร่งโล่งสบาย เพราะ พ.ร.ก.ฉุกเฉินห้ามชุมนุมม่ัวสุมทางการเมือง 
ฟันธง นายกฯลุงตู่ อยู่ครบเทอม 4 ปี!! เผลอๆ...จะขอแถมอีก 4 ปี ท าลายสถิติ จอมพล ป.พิบูลสงคราม. 

"แม่ลูกจันทร์" 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2002860 
 
 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2002860
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29 ธันวาคม 2563 00:10 น.    
7 เรื่องเด่นปี 2563 
 

 
 

อีกไม่กี่วันเราจะก้าวเข้าสู่ปี 2564 หรือปีนักษัตรฉลู ที่ทุกปลายปีเมื่อเข้าสู่ต้นปี เราจะเห็นภาพประชาชน
เข้าวัดเข้าวา สวดมนต์ข้ามปีพร้อมกับเดินสายท าบุญรับพรปีใหม่กัน วันนี้ "สยามรัฐ" ได้รวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมาทั้งโรคระบาดและเรื่องการเมืองส าคัญๆ 
ไวรัสร้าย "โควิด-19" ป่วนโลก ป่วนไทย 

เริ่มกันที่ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 โรคระบาดที่ถูกตั้งข้อสันนิษฐานว่ามีจุดเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮ่ัน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นได้แพร่กระจายออกไป ส าหรับประเทศไทยได้รับผลกระทบและมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 
เป็นจ านวนมากท าตัวเลขพุ่งไปหลายพันคน ตั้ งแต่ช่วงต้นปี 2563 ส่งผลท าให้รัฐบาล สาธารณสุข บุคลากรทาง
การแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หน่วยงานภาครัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ที่
ต่างระดมความคิด สรรพก าลังเข้าแก้ไขสถาการณ์ด้วยมาตรการต่าง ๆ 

ทั้งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพ่ือควบคุมสถานการณ์ โดยมีการล็อก
ดาวน์ทั่วประเทศ มีการเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหะสถานตามเวลาที่ก าหนด ปิดห้างสรรพสินค้า สถานประกอบการ 
สถานบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือไม่ให้ประชาชนออกมารวมตัวกัน เหลื่อมเวลาการท างาน ให้ท างานที่บ้าน เรีย น
ออนไลน์ การท างานที่บ้าน รวมถึงการปิดประเทศไม่ให้เดินทางเข้าออก เพราะไม่ใช่แต่ประเทศไทยที่มีการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 เท่านั้น แต่ในต่างประเทศก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน 

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ในไทยคลี่คลายลง รัฐบาลจึงออกมาตรการต่าง ๆ เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจาก
การล็อกดาวน์ทั้งประเทศส่งผลให้มีคนตกงานเป็นจ านวนมาก ทั้งมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนจาก
สิทธิประกันสังคม รวมถึงการกระตุ้นเศรษกิจ การใช้จ่ายผ่านระบบแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ในแคมเปญต่างๆ อย่างการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่มีมาตรการ "เที่ยวปันสุข" ในแพ็กเกจ "เราเที่ยวด้วยกัน" ที่รัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่
พัก 40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน 

 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201229/98ffe1d437ee036e22a2dd2fb48bca5d236606eef1f61ab3b6463c9ad73551bb.jpg?itok=zMnuPwPf
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นอกจากนี้ยังมีมาตรการ "ช็อปดีมีคืน" ที่จะหมดเขตในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ โดยมาตรการช็อปดีมีคืนนั้น เป็นการ
ลดหย่อนภาษีส าหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานปี 2563 ที่จะต้องยื่นภาษีช่วงวันที่ 1 ม.ค.- 31 มี.ค. 2564โดย
สินค้าท่ีอยู่ในมาตรการนี้ประกอบด้วย สินค้าและบริการทั่วไป สินค้าโอทอป หนังสือทั้งแบบเล่มและอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ผู้ใช้สิทธิอปดีมีคืนต้องไม่ใช้สิทธิคนละครึ่ง 

และสุดท้ายคือการออกโครงการ "คนละครึ่ง" ที่ออกมาเพ่ือกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ช่วยเพ่ิมสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย ซึ่งได้รับสนใจจากประชาชนจ านวนมากจนต้องเปิด
เฟส 2 ซึ่งได้รับผลตอบรับดีจน ประชาชนแห่ลงทะเบียบถล่มทลายจนเครือข่ายมือถือล่ม โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ รัฐจะเติมเงิน
ให้ไม่เกิน 3,500 บาทตลอดโครงการ ใช้สิทธิ์ไม่เกิน 150 บาท/วัน ซึ่งรัฐช่วยจ่าย 50 เปอร์เซ็นต์และขณะนี้สถานการณ์
โควิด-19 ในไทยก าลังกลับมาระบาดใหม่ ตั้งแต่เดือนธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการติดเชื้อใหม่จากอีกกลุ่มแรงงานเมียนมา 
(แรงงานต่างด้าว) โดยไม่ได้เชื่อมโยงกับการระบาดของโควิด -19 ในระลอกแรก (สนามมวย/ผับที่ทองหล่อ) ซึ่งจบไป
เมื่อเดือนพ.ค. 2563 การระบาดโควิด -19 รอบใหม่จะอยู่กับประเทศไทยไปนานแค่ไหน ก็อยู่ที่ทุกคนจะร่วมมือ ร่วมใจ
เพ่ือผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้ 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อประชาชนคนไทยว่า เราจะผ่านพ้น
สถานการณ์ไปด้วยกัน แต่ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความรับผิดชอบ รวมทั้งจะต้องเสียสละบ้าง ล่าสุดการประชุมศบค.ชุด
ใหญ่เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2563 ที่ผ่านมา ได้มีข้อสรุปให้แบ่งโซนจังหวัดต่างๆโดยใช้สีเป็นเครื่องก าหนด ว่าพ้ืนที่ใด ควร
ด าเนินมาตรการป้องกันอย่างไร โดยที่ยังไม่มีการประกาศล็อกดาวน์ ทั่วประเทศตามท่ีมีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ 

ส าหรับพ้ืนที่สีแดง ซึ่งเป็นพ้ืนที่มีการระบาดหนักมากที่สุด พบผู้ติดเชื้อจ านวนมาก คือจังหวัดสมุทรสาคร ได้มี
ก าหนดอาทิ ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออก จากพ้ืนที่โดยเด็ดขาด และควบคุมการเข้า-ออก ของยานพาหนะ
และบุคคลคนไทย โดยไม่ให้กระทบการค้าและอุตสาหกรรมมากเกินจ าเป็น 

แน่นอนว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
ด้วยกันในหลายมิติ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหาย โดยยังต้องจับตารอดูกันต่อไปว่า เมื่อเข้าสู่ช่วงปีใหม่ 
2564 ไปแล้ว หากการแพร่ระบาดของโควิด ยังอยู่ในจุดที่น่าเป็นห่วง รัฐบาลอาจจะต้องออกมาตรการที่ มีความเข้มข้น
มากขึ้น ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กันด้วย สโลแกน “ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” 
ปิดฉาก "อนาคตใหม่" ส่งไม้ต่อ "ก้าวไกล" 

ปี 2563 ความร้อนแรงทางการเมืองก็ไม่น้อยหน้า เมื่อพรรคอนาคตใหม่ที่มี ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นหัวหน้า
พรรค ถูกยุบพร้อมกับตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 10 ปี ! โดยเมื่อวันที่ 21 ก.พ. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออก
นั่งบัลลังก์เพ่ืออ่านค าวินิจฉัยในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย เพ่ือมีค าสั่งยุบพรรค
อนาคตใหม่ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 72 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จากกรณีที่พรรคอนาคตใหม่กู้เงินจากนายธนาธร รวมวงเงิน 191.2 ล้าน
บาท เพ่ือท ากิจกรรมช่วงก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 รวมถึงการคิดดอกเบี้ยไม่เป็นไปปกติ ถือเป็นการให้ประโยชน์อื่น
ใดแก่พรรคการเมือง ซึ่งศาลเห็นว่า การกู้ยืมนั้นมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน เป็น
การรับเงินบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนอันรู้หรืรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบกฎหมายตามมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วย
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พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง  อั น เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้ ยุ บ พ ร ร ค อ น า ค ต ใ ห ม่ ต า ม ม า ต ร  92 พ . ร . ป . 
ว่าด้วยพรรคการเมือง ถือเป็นการปิดฉากพรรคอนาคตใหม่ท่ีเดินบนเส้นทางการเมืองแค่เพียง 1 ปี 4 เดือน 

ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ ฝั่งผู้บริหารพรรคอนาคตใหม่เองได้แถลงตอบโต้ไม่เห็น
ด้วยกับค าวินิจฉัย และเชิญชวนประชาชนให้มารวมตัวที่ท าการพรรค ตึกไทยซัมมิท พร้อมประกาศจัดตั้ง "คณะ
ก้าวหน้า" มีธนาธร เป็นประธาน โดยเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่ต้องการสืบสานอุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ โดย
ส.ส.ของพรรคที่รอดจากการยุบพรรคได้ไปสังกัดพรรคก้าวไกล ซึ่งมี “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” เป็นหัวหน้าพรรค รับไม้สาน
ต่ออุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ 

บทบาทของธนาธร ยังคงปรากฎในพ้ืนที่สื่อ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในฐานะ “ที่ปรึกษา” คณะกรรมาธิการ (กมธ.)
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ขณะเดียวกันเขายังเดินหน้าสู้ศึกการเมืองใน
ระดับท้องถิ่น ด้วยการส่งผู้สมัครในนามคณะก้าวหน้า ลงชิงเก้าอ้ีสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
มากถึง 42 คน ก่อนที่จะพ่ายแพ้ในทุกจังหวัด เนื่องจากไม่มีตัวแทนได้รับเลือกตั้งเข้าไปสักที่นั่งเดียว ขณะที่บทบาทของ
พรรคก้าวไกล ในสภาผู้แทนราษฎร เองได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากถูกมองว่ามีความโดดเด่นและไม่ยอมให้ 
“พรรคเพ่ือไทย” ในฐานะพรรคแกนน าฝ่ายค้าน เป็นฝ่ายน า จึงมักเกิดข่าวความขัดแย้งระหว่างพรรคเพ่ือไทยกับพรรค
ก้าวไกล เป็นระยะๆ ต้องจับตาว่าในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ที่จะมีขึ้นในปี2564 ก่อนปิดสมัยประชุมสภาฯ นั้น
พรรคก้าวไกลจะซักฟอก “3 ป.” กลางสภาฯได้อย่างดุเดือดหรือไม่ ? 
“ม็อบสามนิ้ว” ปะทะ “ม็อบรักสถาบัน” 

การยุบพรรคอนาคตใหม่ คือจุดเริ่มต้นของการประท้วงหรือที่เรียกม็อบ ซึ่งการประท้วงในช่วงแรกเป็นการ
รวมตัวภายในสถานศึกษาชุมนุมในรูปแบบแฟลชม็อบ ก่อนที่ม็อบจะหยุดไปช่วงหนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ก่อนที่ม็อบจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อช่วงเดือนก.ค.ในกลุ่มที่มีชื่อว่า “เยาวชน
ปลดแอก” และได้เปลี่ยนมาเป็น "คณะประชาชนปลดแอก" ซึ่งได้มีการเดินขบวนในพ้ืนที่กรุงเทพฯ พร้อมยื่น 3 ข้อ
เรียกร้องต่อรัฐบาลคือ 1.รัฐบาลต้องหยุดคุกคามประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักประชาธิปไต 2.รัฐบาล
ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากเจตจ านงของประชาชน เพ่ือประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างแท้จริง และ3.รัฐบาลต้อง 
ยุบสภา เพ่ือให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจ านงในการเลือกผู้แทนของตนได้อีกครั้ง ซึ่งการชุมนุมได้แพร่กระจายไปใน
หลายจังหวัด มีการชุมนุมตามสถานศึกษา สถานที่ส าคัญในจังหวัดนั้นๆ 

ขณะที่ไอลอว์ได้เริ่มจัดกิจกรรมรวบรวมรายชื่อเพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือรวบรวมรายชื่อ 50,000 รายชื่อ แก้ไข
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน นอกจากนี้ยังมีการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต ชื่อ "#ธรรมศาสตร์จะไม่ทน" พร้อมกับยื่นข้อเสนอ 10 ข้อเพ่ือปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ และสีสันของ
ม็อบเริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อมี การชุมนุมใหญ่ในวันที่ 19 ก.ย.ซึ่งเป็นวันครบรอบ 14 ปี ของการรัฐประหารในประเทศไทย
พ.ศ.2549 โดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม จัดการชุมนุมภายใต้ชื่อ "19 กันยาทวงอ านาจคืนราษฎร" ซึ่ง
เป็นการชุมนุมท่ีมีการปักหลักค้างคืน โดยในเช้าวันที่ 20 ก.ย.ได้มีฝังหมุดคณะราษฎรหมุดที่ 2 ก่อนที่จะมีการยื่น 
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ต่อมาวันที่ 14 ต.ค. มีการชุมนุมใหญ่ภายใต้ชื่อ “คณะราษฎร” โดยมีการประกาศไปยังท าเนียบรัฐบาลเพ่ือ
เรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ ลาออก จากนั้นวันที่ 15 ต.ค.นายกฯ ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มี
ความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร มีค าสั่งห้ามชุมนุมรวมถึงตั้งกองอ านวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มี
ความร้ายแรง (กอร.ฉ.) ขึ้นมาควบคุมสถานการณ์โดยเฉพาะ สืบเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ ผู้ชุมนุมกลุ่มคณะราษฎร 2563 
ชูสามนิ้ว พร้อมทั้งแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขณะที่ขบวนเสด็จของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ผ่านบริเวณถนนพิษณุโลก ข้างท าเนียบรัฐบาล 

จากนั้นมีการออกหมายจับ ผู้ชุมนุมและ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง บางส่วน ในข้อหาร่วมกันพยายามกระท า
การประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชีนี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 110 ที่ระบุว่า ผู้ใดกระท าการประทุษร้าย
ต่อพระองค์ หรือ เสรีภาพของพระราชินี รัชทายาทหรือต่อร่างกาย หรือเสรีภาพ ของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 

ทั้งนี้ม็อบเริ่มรุนแรงขึ้น เมื่อมีการสลายการชุมนุมที่บริเวณแยกปทุมวันและบริเวณหน้ารัฐสภา ท าให้การชุมนุม
มีคนมารวมมากขึ้นรวมถึงโจมตีว่ารัฐบาลท าเกิดกว่าเหตุ และจากนั้นก็มีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องมาถึงช่วงเดือนธ.ค.
พร้อมกับการที่แกนน าและผู้ชุมนุม “ยกระดับ” ประเด็นด้วยการมุ่ งไปที่การเรียกร้องให้  “ปฏิรูปสถาบัน
พระมหากษัตริย์” ด้วยท่าทีก้าวร้าว หยาบคาย และดูหมิ่น สถาบัน จนเกิดกระแสต่อต้านจาก “กลุ่มปกป้องสถาบัน” 
ออกมาสวมใส่เสื้อสีเหลือง แสดงพลัง แสดงความจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริย์ 

ในช่วงส่งท้ายปีพบว่าบรรดาแกนน าผู้ชุมนุม ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายดูหมิ่น  จาบจ้วงสถาบัน ต่างทยอยเข้า
รับทราบข้อกล่าวหา ในมาตรา 112 พร้อมๆกันนี้ยังประกาศว่าในปีหน้า พวกเขาจะเพ่ิมระดับความเข้มข้นของการ
ชุมนุมอย่างแน่นอน ! 
“ครม.บิ๊กตู”่ เจอศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ส าหรับรัฐบาล อุปสรรคที่ต้องฟันฝ่าก็เริ่มตั้งแต่ต้นปี เมื่อฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งรายชื่อที่ฝ่ายค้านยื่อขอเปิดอภิปรายประกอบด้วย 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม 2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 3.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ  
4.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 5.ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ และ6.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
รมช.เกษตรและสหกรณ์ โดยอภิปรายกันตั้งแต่วันที่ 24-27 ก.พ. และลงมติในวันที่ 28 ก.พ. ก่อนปิดสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี 

ทั้งนี้การอภิปรายตลอด 4 วัน ดูเหมือนฝ่ายยค้านจะมุ่งโจมตีพล.อ.ประยุทธ์ เป็นส่วนมาก จนท าให้ตัวพล.อ.
ประยุทธ์ ต้องลุกขึ้มาชี้แจงด้วยอารมณ์เกือบทุกครั้ง แต่ก็มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นเมื่อ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
จากอดีตพรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยว่ากองทัพบกใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนมาปฏิบัติการด้านข่าว สาร หรือ 
information operation (IO) ท าสงครามจิตวิทยา คุกคามประชาชน ที่มีความเห็นทางการเมืองต่างจากรัฐบาลและ
กองทัพ โดยมีภารกิจหลัก คือคุกคามประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ขุดคุ้ยประวัติ ใครแสดงความคิดเห็นไม่เป็นที่
ถูกใจ จะเข้าไปด่าทอด้วยถ้อยค ารุนแรง ด่าทอนักการเมือง นักวิชาการ นักสิทธิมนุษยชน เพ่ือสร้างความเกลียดชัง และ
เลือกเอาข้อมูลเพียงด้านเดียวมาเชียร์รัฐบาลและกองทัพ แต่ข้อมูลของนายวิโรจน์ก็ไม่ได้ถูกน ามาต่อยอดมานัก และดูว่า
จะเงียบหายไป 
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สุดท้ายแล้วแม้การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้านจะมีข้อมูลมาโจมตีมากเท่าไหร่ก็ตาม แต่เมื่อมีการลงมติพล.อ.
ประยุทธ์ และรัฐมนตรีทั้ง 5 คน ก็ผ่านปากเหวไปได้อย่างสบาย ๆ 
ปรับครม. “ประยุทธ์2/2” หลัง “สี่กุมาร”ลาออก 

หลังจากเสร็จศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่นาน ก็ถึงคราวที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.
กลาโหม หัวหน้ารัฐบาลจะปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.) สร้างทัพใหม่ เพ่ือรับมือสถานการณ์การเมือง และรับมือสภาพ
เศรษฐกิจที่หนักหนา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  

การปรับครม.ประยุทธ์ 2/2 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ เมื่อหัวหอกเศรษฐกิจอย่าง สมคิด จาตุศรี
พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ลาออกพร้อมๆ กับ 3 กุมารคนสนิท ที่ก่อนหน้านี้ส่งไปก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐ ตบเท้า
ออกกันยกทีมทั้ง สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และ อุตตม สาวนายน รมว.การคลัง และ กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรองเลขาธิการนายกฯ โด ยทั้ง4 คนได้
แถลงลาออกจากต าแหน่งที่ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 ก.ค.63 

รวมไปถึงรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลอย่าง เทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และหม่อม
ราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงานก็ยื่นใบลาออกในเวลาไล่เลี่ยกัน พร้อมค ากล่าวอ้างว่า ต้องการเปิดทางให้พล.อ.
ประยุทธ์ สะดวกในการจัดทัพครม.ใหม่ 

ในที่สุดเราก็ได้เห็นครม.ประยุทธ์ 2/2 ที่ประกอบไปด้วย ดอน ปรมัตถ์วินัย ควบรองนายกรัฐมนตรี สุพัฒนพงษ์ 
พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน อนุชา นาคาศัย (เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ) เป็นรมต.ประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี ปรีดี ดาวฉาย เป็นรมว.การคลัง เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม สุชาติ ชมกลิ่น เป็นรมว.แรงงาน และนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นรมช.แรงงาน 
โดยเมื่อ วันที่ 13 ส.ค.63 พล.อ.ประยุทธ์ น าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่"ประยุทธ์2/2" ร่วมถ่ายภาพหมู่ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่
บริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น 

แต่ครม.ใหม่เริ่มท างานได้ไม่นาน พล.อ.ประยุทธ์ ก็มีเรื่องต้องปวดหัวอีกรอบเมื่อ ปรีดี ดาวฉาย รมว.การคลัง 
ยื่นใบลาออก รวมระยะเวลาในการท างาน ได้เพียง 27 วันเท่านั้นโดยให้เหตุผลว่าป่วย แต่กลับมีเรื่องออกมาว่าการ
ลาออกของปรีดีมาจากปัญหาภายในกระทรวงในเรื่องการแต่งตั้ง และการที่ต้องรับผิดชอบเซ็นชื่อรับผิดชอบในโครงการ
ส าคัญ 

สุดท้ายพล.อ.ประยุทธ์ก็เลือกอาคม เติมพิทยาไพสิฐ มาเติมเต็มในส่วนรมว.การคลังแทน เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไปพร้อมๆกับการรับมือ จากผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ทั้งในประเทศและนอก
ประเทศ 
“บิ๊กตู”่ อยู่ต่อ ! รอดคดี “พักบ้านทหาร” 

จากกรณีที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) เคยประกาศกลางเวที ว่านายทหารที่
เกษียณราชการย้ายออกจากบ้านหลวง เพ่ือจัดระบบบ้านพักสวัสดิการของทหาร ท าให้ถูกตั้งค าถามไปถึงพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ว่าเหตุใดถึงยังได้พักอยู่บ้านพักสวัสดิการของทหารทั้งที่เกษียณราชการ
และพ้นจากต าแหน่งผบ.ทบ.ตั้งแต่เมื่อปี 2557 ไปแล้ว ซึ่งเรื่องนี้พรรคเพ่ือไทยได้ยื่นผ่านชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรี ของพล.อ.ประยุทธ์  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

ทั้งนี้ในส่วนของพล.อ.ประยุทธ์ เองได้มีหนังสืออชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า ได้อยู่บ้านพักทหารจริง ส่วนที่ไม่ได้
ไปอาศัยบ้านพักรับรอง ที่บ้านพิษณุโลก เพราะอยู่ระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุง รวมถึงการให้สัมภาษณ์ของพล.อ.
ประยุทธ์ ที่ระบุถึง การรักษาปลอดภัย จึงต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัย ในฐานะผู้น าประเทศ 
และได้มีการเตรียมการไปอยู่บ้านพักของตัวเองแล้ว จนกระทั่งวันที่ 2 ธ.ค.คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ 
อ่านค าวินิจฉัยและแถลงด้วยวาจา กรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ ใช้บ้านพักรับรองของกองทัพบกบ้านพักทหาร โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย อันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์สิ้นสุดลงหรือไม่ 

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ชี้ว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีเหตุให้พล.อ.ประยุทธ์ สิ้นสุดความ
เป็นรัฐมนตรี ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้มีสิทธิที่จะพักอาศัยในบ้านพักรับรอง เนื่องจากเคยเป็นอดีต
ผู้น าสูงสุดของกองทัพบกมาก่อน และไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่อย่างใด ความเป็นนายกฯ จึงไม่
สิ้นสุดลง 
เปิด “สนามอบจ.” ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น ในรอบ 6 ปี 

ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ส าหรับการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายกอบจ.ที่
เป็นการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ การเลือกตั้งอบจ. ครั้งนี้ ถือเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2557 
เนื่องจากค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
การชั่วคราว ที่ระว่ากรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆที่ต้องพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากครบ
วาระ ให้ยังคงอยู่ในต าแแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

ซึ่งก่อนการเลือกตั้งอบจ.ครั้งนี้ที่น่าจับตามองมากที่สุด คงหนีไม่พ้นคณะก้าวหน้า ที่หวังจะมีพ้ืนที่ในท้องถิ่น แต่
ในที่สุดแล้วผลการเลือกตั้งคณะก้าวหน้าไม่ได้ที่นั่งนายกอบจ.เลย สักที่นั่งเดียว ทั้งที่ส่งผู้สมัครในนามคณะก้าวหน้า 
ทั้งสิ้น 42จังหวัด แต่ก็ยังได้ในส่วนของสมาชิกอบจ. 20 คนจากจ านวน 57 คน และสีสันการเลือกตั้งอบจ. ที่ขาดไม่ได้
อย่าง จ.พิษณุโลก ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 6 อาคารเอนกประสงค์บ้านห้วยทรายเหนือ เขตเลืกตั้งที่ 3 หมู่ 6 ต.ห้วยเฮ้ีย อ.
นครไทย ที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 849 คน โดยไม่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลยแม้แต่คนเดียว ซึ่งสาเหตุที่ท าให้ชาวบ้านไม่มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง เนื่องจากก่อนหน้านี้ เคยของบประมาณมาท าถนนภายในหมู่บ้าน ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าที่ควรจึงอยาก
ให้ อบจ.ได้รับบทเรียนจากชาวบ้านบ้าง ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/207848 
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วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 11:09 น. 
ป.ป.ช. ชี้มูลอาญา นายก อบต.แม่ตื่น ตาก-พวก 4 ราย คดีเรียกเงินแลกจ่ายโบนัส 

 

 
 

เผยมติ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดอาญา 'วีระพล บูชาคุณธรรม'  นายก อบต.แม่ตื่น ตาก-พวก 4 ราย คดีเรียกรับเงิน
ตอบแทนจ่ายโบนัสพนักงาน-ลูกจ้าง ปี 56-57  ล่าสุด ส่งส านวนไต่สวนไปยัง อสส. ยื่นเรื่องฟ้องศาลคดีอาญาแล้ว 

ส านักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางอาญา นายวีระ
พล บูชาคุณธรรม เม่ือครั้งด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) แม่ตื่น จังหวัดตาก   และพวก
ประกอบไปด้วย 1. นางสาวสมนึก เขียวแก้ว ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. แม่ตื่น 2. นางสุมารินทร์ 
การังใจ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อบต. แม่ตื่น 3. นายกรกฤศ วันธนานันต์ ปลัดอบต. แม่ตื่น  4. นายจีรยุทธ ปา
เตียง หัวหน้าส านักปลัดอบต. แม่ตื่น คดี เรียก รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 และ 2557 จากพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  

โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระบุว่า นายวีระพล บูชาคุณธรรม  มีมูลความผิดทางอาญา 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 และมีมูลความผิด ฐานกระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบ
เรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 92 

นางสาวสมนึก เขียวแก้ว และนางสุมารินทร์ การังใจ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 149 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐาน
ปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของ ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของ
รัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุ กข์ ลง
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วันที่ 28 ธันวาคม 2544 ข้อ 3 วรรคสาม และข้อ 6 วรรคสอง ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 52 

นายกรกฤศ วันธนานันต์  มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ประกอบมาตรา 
86 และมาตรา 157 และ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยจงใจไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของ รัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และ การร้องทุกข์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2544 ข้อ 3 
วรรคสาม และข้อ 6 วรรคสอง 

นายจีรยุทธ ปาเตียง มีมูลความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้
ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และ การร้องทุกข์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2544  ข้อ 6 วรรคหนึ่ง 

เบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ส่งรายงาน ส านวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน ส าเนาอิเล็กทรอนิกส์ และ
ค าวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือด าเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอ านาจพิจารณา พิพากษาคดีกับนายวีระพล บูชา
คุณธรรม นางสาวสมนึก เขียวแก้ว นางสุมารินทร์ การังใจ และ นายกรกฤศ วันธนานันต์ ส่งรายงาน ส านวนการไต่สวน 
เอกสารหลักฐาน และค าวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชา เพ่ือด าเนินการทางวินัย กับ นางสาวสมนึก เขียวแก้ว นางสุมาริ
นทร์ การังใจ นายกรกฤศ วันธนานันต์ และ นายจีรยุทธ ปาเตียง และส่งส านวนการไต่สวน ไปยังผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอด
ถอน เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจกับ นายวีระพล บูชาคุณธรรม ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 91 (1) และ (2) และมาตรา 98 
วรรคสี่ แล้วแต่กรณีต่อไป 

อย่างไรก็ดี การชี้มูลความผิดในชั้น ป.ป.ช. เป็นเพียงกระบวนการขั้นต้น ยังเหลือในชั้นอัยการ และชั้นศาล คดี
ยังไม่ถือว่าสิ้นสุด ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดจึงถือว่าบริสุทธิ์อยู่  
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews-news/94577-investigative-2.html 
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