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29/12/2563 14:42 
ร้อง กกต. กลางสอบทุจริตซื้อเสียง นายก อบจ. ตรัง 
 

 
 

ส านักงานกกต. 29 ธ.ค.-“สาธร” ร้องกกต.กลางส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุจริตซื้อเสียงนายกอบจ.ตรัง หลังไม่ม่ันใจ
ต ารวจ เกรงความสัมพันธ์ใกล้ชิด หว่ันสาวไม่ถึงผู้สมัคร ทั้งที่หลักฐานเป็นเงินและโพยรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
หัวคะแนนสารภาพชัด 

นำยสำธร วงศ์หนองเตย ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่สวนจังหวัด(อบจ.)ตรัง เข้ำยื่นค ำร้องต่อประธำน
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) เพ่ือขอให้ส่งเจ้ำหน้ำที่ส่วนกลำงไปตรวจสอบกรณีกำรจับทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งสมำชิกและ
นำยกอบจ.เมื่อวันที่ 20 ธันวำคมที่ผ่ำนมำ หลังมีข่ำวเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจับกุมผู้ซื้อเสียงจ ำนวน 2 รำย พร้อมเงินของกลำง
และรำยชื่อประชำชนที่บริเวณหน้ำหน่วยเลือกตั้งในช่วงบ่ำยวันดังกล่ำวเลือกตั้ง ซึ่งทั้ง2 รำยเป็นกำรซื้อเสียงให้ผู้สมัคร
นำยกอบจ.รำยเดียวกันและบุคคลทั้งสองสำรภำพว่ำซื้อเสียงจริง 

นำยสำธร กล่ำวว่ำ ได้ยื่นค ำร้องให้กกต.ประจ ำจังหวัดแล้ว แต่เนื่องจำกพบว่ำกำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจอำจจะมีควำมไม่ยุติธรรม เพรำะเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจพบระบุผ่ำนสื่อว่ำกำรสอบสวนคงไปไม่ได้ไกลถึงขนำดจับตัว
ผู้สมัครได้ อีกทั้งเกรงควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่ำงตัวผู้สมัครที่ถูกระบุว่ำกระท ำควำมผิดกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ จึงเกรงว่ำ
คดีนี้จะถูกตัดตอน 

“กว่ำเจ้ำหน้ำที่สืบสวนของ กกต. จะเข้ำถึงตัวผู้ต้องหำได้ใช้เวลำนำนนับชั่วโมง กำรที่ผู้บังคับกำรจังหวัดตรังให้
สัมภำษณ์ผ่ำนสื่อฯ ว่ำคงไปไม่ไกลถึงตัวผู้สมัครนำยกอบจ. ท ำให้ประชำชนในพ้ืนที่เกิดข้อกังวลกำรด ำเนินกำรของ
ต ำรวจ เพรำะจังหวัดตรังเป็นจังหวัดเล็ก แต่ละคนรู้จักกันหมด เรำจึงต้องมำร้องต่อกกต.กลำง โปรดส่งเจ้ำหน้ำที่ไป
ตรวจสอบ เพ่ือเชื่อโยงกำรกระท ำควำมผิด เพรำะจังหวัดตรังเป็นจังหวัดเดียวที่จับผู้ซื้อเสียงได้ มีหลักฐำนชัดเจนของ
กำรกระท ำผิดพร้อมโพย” นำยสำธร กล่ำว 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กรณีดังกล่ำวเป็นกำรจับกุมของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ซึ่งเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว กกต.จังหวัด ที่
สำมำรถเข้ำจับกุมอดีตผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 10 ต.ท่ำสะบ้ำ อ.วังวิเศษ พร้อมเงินจ ำนวน 1,200 บำท ที่เหลือจำกกำรแจกจ่ำย
ชำวบ้ำนเพ่ือซื้อเสียง พร้อมสำยรัดเงินมัดละหมื่น 2 สำย โดยมีโพยรำยชื่อประชำชน 40 คน ที่ได้จ่ำยเงินไปแล้ว โดย
เหตุเกิดที่ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน.-ส ำนักข่ำวไทย 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-608211  

https://tna.mcot.net/politics-608211
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29 ธ.ค. 2563 15:04    
"น้องสาทิตย์" ร้อง กกต.ส่ง จนท.สอบซ้ือเสียง อบจ.ตรัง อ้างไม่ม่ันใจ ตร.หว่ันสัมพันธ์ใกล้ชิด 
 

 
 
ผู้สมัครนายกอบจ.ตรัง ยื่นค าร้อง กกต. ส่งจนท. สอบทุจริตซื้อเสียง อบจ.ตรัง อ้างไม่ม่ันใจตร. เกรงสัมพันธ์ใกล้ชิด
ท าสาวไม่ถึงตัวผู้สมัคร 

วันนี้ (29ธ.ค.) นำยสำธร วงศ์หนองเตย ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง เข้ำยื่นค ำร้องต่อ
ประธำนกกต. ขอให้ส่งเจ้ำหน้ำที่ส่วนกลำงลงไปตรวจสอบกรณีกำรจับทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งสมำชิกและนำยก อบจ.เมื่อ
วันที่ 20 ธันวำคม โดยระบุว่ำได้ยื่นค ำร้องต่อกกต.จังหวัดแล้ว แต่เกรงว่ำกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจอำจจะมีควำม
ไม่ยุติธรรม เพรำะมีกำรระบุผ่ำนสื่อว่ำกำรสอบสวนคงไม่ได้ไปไกลถึงขนำดเอำผิดผู้สมัครที่ถูกระบุว่ำกระท ำผิดด้วย อีก
ทั้งเกรงควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด ระหว่ำงตัวผู้สมัครคนดังกล่ำวกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ จนท ำให้คดีนี้ถูกตัดตอน 

“อีกทั้งกว่ำเจ้ำหน้ำที่สืบสวนของ กกต.จะเข้ำถึงตัวผู้ต้องหำได้ ใช้เวลำนำนนับชั่วโมง และกำรที่ผู้บังคับกำร
จังหวัดตรังให้สัมภำษณ์ผ่ำนสื่อฯ ว่ำคงไม่ได้ไปไกลถึง ตัวผู้สมัครนำยกฯ อบจ. ท ำให้ประชำชนในพ้ืนที่เกิดข้อกังวลต่อ
กำรด ำเนินกำรของต ำรวจ เพรำะจังหวัดตรังเป็นจังหวัดเล็ก แต่ละคนจะรู้จักกันหมด จึงต้องมำร้องต่อ กกต.กลำง โปรด
ส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปตรวจสอบ เพ่ือเชื่อโยงในส่วนกำรกระท ำควำมผิด เพรำะจังหวัดตรังเป็นจังหวัดเดียวที่จับผู้ซื้อเสียงได้ 
โดยมีหลักฐำนชัดเจนว่ำถึงกำรกระท ำผิด พร้อมโพย” นำยสำธร กล่ำว 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับกำรจับซื้อเสียงที่จ.ตรัง เป็นกรณีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ชุดเคลื่อนที่เร็วจับกุมอดีต
ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 10 ต.ท่ำสะบ้ำ อ.วังวิเศษ พร้อมเงินจ ำนวน 1,200 บำท ที่เหลือจำกกำรแจกจ่ำยชำวบ้ำนเพ่ือซื้อเสียง 
สำยรัดเงินมัดละหมื่น 2 สำย โดยมีโพยรำยชื่อประชำชน 40 คน ที่ได้มีกำรจ่ำยเงินไปแล้ว โดยจับได้ที่ศำลำประชำคม
หมู่บ้ำน ในวันเลือกตั้ ง  ซึ่ งผู้ กระท ำควำมผิดให้กำรรับสำรภำพ และกรณีจับกุมผู้ซื้อเสียงบริ เวณทำงเข้ำ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง พร้อมเงิน 23,700 บำท และโพยรำยชื่อประชำชน 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000132978 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000132978
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วันที่ 29 ธันวำคม 2563 - 16:01 น. 
 ‘สาธร’ ร้อง กกต.ส่ง จนท.สอบทุจริต อบจ.ตรัง อ้างไม่ม่ันใจ ตร. กลัวสาวไม่ถึงตัวผู้สมัคร 
 

 
 
‘สาธร’ ร้องกกต.ส่งจนท.สอบทุจริต อบจ.ตรัง อ้างไม่ม่ันใจตร. กลัวสาวไม่ถึงตัวผู้สมัคร 

เมื่อเวลำ 14.00 น.วันที่ 29 ธันวำคม นำยสำธร  วงศ์หนองเตย  ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
(อบจ.) ตรัง เข้ำยื่นค ำร้องต่อประธำนกกต.  ขอให้ส่งเจ้ำหน้ำที่ส่วนกลำงลงไปตรวจสอบกรณีกำรจับทุจริตซื้อเสียง
เลือกตั้งสมำชิกและนำยก อบจ.เมื่อวันที่  20 ธันวำคม  โดยระบุว่ำได้ยื่นค ำร้องต่อกกต.จังหวัดแล้ว แต่เกรงว่ำกำร
ท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจอำจจะมีควำมไม่ยุติธรรม  เพรำะมีกำรระบุผ่ำนสื่อว่ำกำรสอบสวนคงไม่ได้ไปไกลถึงขนำด
เอำผิดผู้สมัครที่ถูกระบุว่ำกระท ำผิดด้วย  อีกทั้งเกรงควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด ระหว่ำงตัวผู้สมัครคนดังกล่ำวกับเจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจ จนท ำให้คดีนี้ถูกตัดตอน 

“กว่ำเจ้ำหน้ำที่สืบสวนของ กกต.จะเข้ำถึงตัวผู้ต้องหำได้ ใช้เวลำนำนนับชั่วโมง   และกำรที่ผู้บังคับกำรจังหวัด
ตรังให้สัมภำษณ์ผ่ำนสื่อฯ  ว่ำคงไม่ได้ไปไกลถึง ตัวผู้สมัครนำยกฯ อบจ.  ท ำให้ประชำชนในพ้ืนที่เกิดข้อกังวลต่อกำร
ด ำเนินกำรของต ำรวจ  เพรำะจังหวัดตรังเป็นจังหวัดเล็ก แต่ละคนจะรู้จักกันหมด  จึงต้องมำร้องต่อ กกต.กลำง โปรดส่ง
เจ้ำหน้ำที่เข้ำไปตรวจสอบ เพ่ือเชื่อโยงในส่วนกำรกระท ำควำมผิด เพรำะจังหวัดตรังเป็นจังหวัดเดียวที่จับผู้ซื้อเสียงได้ 
โดยมีหลักฐำนชัดเจนว่ำถึงกำรกระท ำผิด พร้อมโพย” นำยสำธร กล่ำว 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับกำรจับซื้อเสียงที่จ.ตรัง เป็นกรณีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ชุดเคลื่อนที่เร็วจับกุมอดีต
ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 10 ต.ท่ำสะบ้ำ  อ.วังวิเศษ  พร้อมเงินจ ำนวน 1,200 บำท  ที่เหลือจำกกำรแจกจ่ำยชำวบ้ำนเพ่ือซื้อ
เสียง  สำยรัดเงินมัดละหมื่น 2 สำย  โดยมีโพยรำยชื่อประชำชน 40 คน ที่ได้มีกำรจ่ำยเงินไปแล้ว โดยจับได้ที่ศำลำ
ประชำคมหมู่บ้ำน ในวันเลือกตั้ง ซึ่งผู้กระท ำควำมผิดให้กำรรับสำรภำพ และกรณีจับกุมผู้ซื้อเ สียงบริเวณทำงเข้ำ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง พร้อมเงิน 23,700 บำท และโพยรำยชื่อประชำชน 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2505881 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2505881
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/S__14689003.jpg
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วันที่ 29 ธันวำคม 2563 - 14:03 น. 
บึงกาฬ ร้อง กกต. ตรวจสอบ จ่ายเงินให้อสม. สนับสนุนผู้สมัครนายกอบจ. 
 

 
 
บึงกำฬ ร้อง กกต. ตรวจสอบ จ่ำยเงินให้อสม. สนับสนุนผู้สมัครนำยกอบจ. 

วันที่ 29 ธันวำคม เวลำ 10.30 น. นายบุญเพ็ง พรหมเลิศ ประธำน อสม.บ้ำนโคกอุดม และเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ หอบหลักฐำนทั้งภำพถ่ำย 
คลิปวีดิโอ และคลิปเสียงสนทนำ เข้ำร้องกกต.ประจ ำจังหวัดบึงกำฬ ให้ตรวจสอบกำรจ่ำยเงินให้กับเจ้ำหน้ำที่ อสม.
ต ำบลพรเจริญ เพ่ือสนับสนุนผู้สมัครนำยก อบจ.บึงกำฬ คนหนึ่ง 

นำยบุญเพ็ง กล่ำวว่ำ เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม เวลำประมำณ 09.00 น. ได้มีกำรนัด อสม.ต ำบลพรเจริญ ไปประชุม 
ที่วัดป่ำวิเวกธรรมคุณ โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกสำธำรณสุขจังหวัดบึงกำฬ มำมอบนโยบำย จำกนั้นได้มีตัวแทน หรือทีมงำน 
อ้ำงว่ำมำติดตำมงำน และได้บอกกับประธำนอสม. แต่ละหมู่บ้ำน ให้ไปที่บ้ำนอีกหลังหนึ่ง เมื่อประธำนแต่ละหมู่บ้ำนไป
ถึงบ้ำนหลังดังกล่ำว มีชำยคนหนึ่งพูดขึ้นมำว่ำ ให้สนับสนุนผู้สมัครนำยก อบจ.คนหนึ่ง เพ่ือจะได้มำพัฒนำจังหวัดบึง
กำฬ จำกนั้นมีทีมงำนเรียกประธำน อสม.แต่ละหมู่บ้ำนเข้ำรับซองตำมจ ำนวน อสม. แต่ละหมู่บ้ำน มีเงินในซอง ๆ 200 
บำท 

จึงมีควำมประสงค์ขอให้กกต.บึงกำฬ ตรวจสอบกำรแจกเงินให้อสม.ของต ำบลพรเจริญ อ ำเภอพรเจริญ จังหวัด
บึงกำฬ ว่ำ เป็นเงินของรัฐ หรือเป็นเงินของใคร หำกเป็นเงินของรัฐท ำไมไม่มอบในที่ประชุม และท ำไมถึงบอกว่ำ ให้
สนับสนุนผู้สมัครนำยกอบจ.คนหนึ่ง เพ่ือเข้ำมำพัฒนำจังหวัดบึงกำฬ และหำกไม่เป็นเงินของรัฐ มันก็เป็นควำมผิดตำม
พ.ร.บ.เลือกตั้ง จึงขอให้ตรวจสอบ และด ำเนินกำรตำมระเบียบกฎหมำยต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2505575 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2505575
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/12/885466.jpg
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อังคำรที่ 29 ธันวำคม 2563 เวลำ 13.41 น. 
เลือกตั้ง อบจ.บึงกาฬยังวุ่น ร้องสอบปมให้เงิน อสม. 
เลือกตั้ง อบจ.บึงกาฬยังไม่จบ ประธาน อสม.ร้อง กกต. สอบปมให้เงิน อสม. พร้อมชี้น าสนับสนุนผู้สมัครนายก
อบจ.บางรายตั้งแง่เงินรัฐหรือเงินผู้สมัคร 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. นำยบุญเพ็ง พรหมเลิศ ประธำน อสม.บ้ำนโคกอุดม จ.บึงกำฬ ยื่ นเรื่องร้องเรียนต่อ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดบึงกำฬ พร้อมยื่นหลักฐำนเป็นคลิปเสียงสนทนำและภำพถ่ำย เพ่ือขอให้
ตรวจสอบกำรจ่ำยเงินให้กับ อสม.ต ำบลพรเจริญ จำกกรณีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบึงกำฬ 
และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) บึงกำฬ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่ำนมำนั้น พบว่ำเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ได้มีกำรนัด 
อสม.ต ำบลพรเจริญ ไปประชุมที่วัดป่ำวิเวกธรรมคุณ โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกสำธำรณสุขจังหวัดบึงกำฬมำมอบนโยบำย 
จำกนั้นได้มีตัวแทนทีมงำนซึ่งอ้ำงว่ำมำติดตำมงำน และได้มีกำรชี้น ำประธำน อสม. แต่ละหมู่บ้ำนให้สนับสนุนผู้สมัคร
นำยก อบจ.บึงกำฬ บำงรำย จำกนั้นมีกำรเรียกประธำน อสม.แต่ละหมู่บ้ำนเข้ำรับซองตำมจ ำนวน อสม.แต่ละหมู่บ้ำน 
มีเงินในซอง ซองละ 200 บำท 

นำยบุญเพ็ง กล่ำวอีกว่ำ จำกเรื่องที่เกิดขึ้นตนจึงมีควำมประสงค์ให้ กกต.ตรวจสอบกำรแจกเงินให้ อสม.ของ
ต ำบลพรเจริญ อ ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกำฬนั้น เป็นเงินของรัฐหรือเป็นเงินของผู้สมัครนำยก อบจ.รำยใดหรือไม่ ซึ่ง
หำกเป็นเงินของรัฐท ำไมไม่มอบในที่ประชุม และท ำไมถึงบอกว่ำให้สนับสนุนผู้สมัครนำยก อบจ.บำงรำย แต่หำกไม่เป็น
เงินของรัฐเป็นเงินผู้สมัครนำยก อบจ.ก็เป็นควำมผิดตำม พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น จึงขอให้ กกต.ตรวจสอบเรื่องดังกล่ำว
ต่อไป. 
 
 อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/815743 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/815743
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วันที่ 30 ธ.ค. 2563 เวลำ 10:45 น. 
"เทพไท"จี้ มท. เร่งแก้ พรบ.อบต. เพิ่มสมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน 
 

 
 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ทวงถาม กระทรวงมหาดไทย เร่งแก้ พรบ.อบต.เพิ่มสมาชิกหมู่บ้านละ2คน 
เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 63 นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึง กำรเลือกตั้ง

ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ำ รัฐบำล และคณะกรรมกำรเลือกตั้ง(กกต.)ได้จัดกำรเลือกตั้งองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด(อบจ.)ผ่ำนพ้นไปได้ด้วยดีแล้ว ยังคงเหลือกำรเลือกตั้งในส่วนของเทศบำล , องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล(อบต.), 
กรุงเทพมหำนคร(กทม.) และเมืองพัทยำ ซึ่งอำจจะต้องล่ำช้ำออกไป เนื่องจำกปัญหำกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-
19 อยู่ในขณะนี้ 

ดังนั้นเมื่อกำรเลือกตั้งผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหลืออยู่ มีกำรขยับเวลำออกไป ก็น่ำจะมีเวลำ
เพียงพอ กับกำรแก้ไข พรบ.องค์กรบริหำรส่วนต ำบล ที่ตนและสมำชิกพรรคประชำธิปัตย์ได้เสนอให้มีกำรแก้ไขจ ำนวน
สมำชิก อบต.ที่ก ำหนดให้มีได้หมู่บ้ำนละ1คน ขอเพ่ิมเป็นหมู่บ้ำนละ2คน ด้วยเหตุผลคือ 
1.จ ำนวน ส.อบต.หมู่บ้ำนละ1คน ท ำให้แต่ละต ำบลมีสมำชิกจ ำนวนน้อยเกินไป ไม่ควำมเหมำะสมกับพ้ืนที่ต ำบลที่มี
จ ำนวนหมู่บ้ำนน้อย ไม่สำมำรถท ำให้สภำ อบต.มีองค์ประกอบครบถ้วนตำมต ำแหน่งที่ก ำหนดได้ 
2.กำรมี ส.อบต.หมู่บ้ำนละ2คน จะท ำให้กำรแข่งขันในหมู่บ้ำนไม่รุนแรงจนเกินไป สำมำรถประนีประนอมและเป็น
ทำงออกในกำรใช้สิทธิ์ให้กับคนในหมู่บ้ำนได้ กำรมี ส.อบต.เพียงคนเดียว จะท ำให้เกิดกำรแข่งขันสูง จนเกิดควำม
แตกแยกในหมู่บ้ำนได้ 
3.กำรก ำหนดให้มี ส.อบต.หมู่บ้ำนละ2คน และก ำหนดให้มีสัดส่วนของผู้ชำย1คน ผู้หญิง1คน จะเป็นกำรส่งเสริมสิทธิ
สตรี ให้มีส่วนร่วมและบทบำททำงกำรเมืองในระดับท้องถิ่นมำกยิ่งขึ้น 
4.พรบ.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ฉบับนี้ เป็นกฏหมำยที่ออกโดยสมำชิกสภำนิติบัญญัติ(สนช.) ซึ่งไม่เ ข้ำใจบทบำท
ปัญหำของท้องถิ่น ได้ดีเหมือนกับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร(ส.ส.) ที่อยู่ใกล้ชิดท้องถิ่น และมำจำกกำรเลือกตั้งของ
ประชำชนอย่ำงแท้จริง 
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จึงขอเรียกร้องให้รัฐบำลและกระทรวงมหำดไทย ได้เร่งผลักดันให้มีกำรแก้ไข พรบ.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้

เสร็จโดยเร็ว เพรำะยังมีเวลำมำกเพียงพอ ที่จะแก้ไขกฎหมำยฉบับนี้ได้ ถ้ำหำกรัฐบำลจะจัดล ำดับกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 
ในระดับเทศบำล,กรุงเทพมำนคร และเมืองพัทยำไปก่อน แล้วจึงค่อยจัดกำรเลือกตั้งผู้บริหำร อบต.ในโอกำสต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/641553 
 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/641553
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 30 ธันวำคม 2020 - 07:50 
 “วิรัช”ม่ันใจหากไม่ล็อกดาวน์แก้ รธน.เสร็จตามกรอบ 
ปธ.กมธ.แก้ รธน. มั่นใจหากรัฐบาลไม่สั่งล็อกดาวน์ การพิจารณาวาระ 2 จะเสร็จทันตามกรอบแน่นอน 
 

 
 

นำยวิรัช รัตนเศรษฐ ประธำนคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม รัฐสภำ เปิดเผยกับ
ส ำนักข่ำว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่ำ จำกที่มีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด -19 อีกครั้ง ท ำให้ต้องงดประชุม
คณะกรรมำธิกำรฯ แต่ก็ยังมั่นใจว่ำ กำรพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะยังอยู่ในกรอบเวลำที่ ก ำหนดได้ ขณะนี้เหลือ
เนื้อหำที่จะพิจำรณำอีกไม่มำก แค่ที่มำของ ส.ส.ร. 200 คน และคุณสมบัติเท่ำนั้น หำกรัฐบำลไม่มีค ำสั่งล็อกดำวน์ก็คง
ไม่มีปัญหำสำมำรถจัดประชุมได้ตำมปกติ 

นอกจำกนี้ นำยวิรัช ยังกล่ำวถึงกำรเตรียมรับมือฝ่ำยค้ำนที่จะยื่นอภิปรำยไม่ไว้วำงใจด้วยว่ำคงต้ องรอดูญัตติ
ของฝ่ำยค้ำนก่อน ว่ำมีประเด็นอะไรบ้ำง แต่หำกดูจำกกำรท ำงำนร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบำลในช่วงที่ผ่ำนมำก็มั่นใจว่ำ
จะไม่มีปัญหำอย่ำงแน่นอน 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_855913/ 
 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_855913/
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29 ธันวำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 18:49 น.    
เอาแล้ว! ปปช. เตรียมฟัน 'ช่อ พรรณิการ์' ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมโพสต์เข้าข่ายหม่ินสถาบัน 
 

 
 

29 ธ.ค.63 - เว็บไซต์ส ำนักข่ำวอิศรำ (www.isranews.org) รำยงำนควำมคืบหน้ำ กรณีคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ด ำเนินกำรไต่สวนกรณีกล่ำวหำ น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช เมื่อครั้งด ำรง
ต ำแหน่ง ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และโฆษกอดีตพรรคอนำคตใหม่ กระท ำควำมผิดจริยธรรมร้ำยแรง ตำมมำตรฐำนทำง
จริยธรรมของตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้ำ
หน่วยงำนธุรกำรของศำลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 โดยข้อ 3 วรรคห้ำ มีผลบังคับใช้กับ ส.ส. ด้วย กรณี
ถูกกล่ำวหำว่ำโพสต์ภำพและข้อควำมในเฟซบุ๊กที่อำจท ำให้ประชำชนเข้ำใจไปในทำงเชื่ อมโยงกับเรื่องของสถำบัน
พระมหำกษัตริย์อย่ำงมิบังควรหรือไม่ 

ควำมคืบหน้ำล่ำสุดกรณีนี้ แหล่งข่ำวระดับสูงจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. เปิดเผยส ำนักข่ำวอิศรำว่ำ ขณะนี้
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. พิจำรณำข้อเท็จจริงกรณีดังกล่ำวครบถ้วนแล้ว และในเร็วๆนี้ จะมีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำแก่ น.ส.
พรรณิกำร์ ต่อไป  

แหล่งข่ำว ระบุว่ำ สำเหตุที่ท ำให้ น.ส.พรรณิกำร์ ถูกไต่สวนเรื่องนี้ มำจำกกำรโพสต์ภำพในช่วงที่ใส่ชุดครุยรับ
ปริญญำของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยกับเพ่ือน ๆ โดยมีเพ่ือนรำยหนึ่งชี้นิ้วไปที่พระบรมฉำยำลักษณ์รัชกำลที่ 9  พร้อม
กับเบ้ปำก ขณะที่ น.ส.พรรณิกำร์ โพสต์ข้อควำมว่ำ “ภำพนี้ไม่ควรมีค ำบรรยำย =_=”  

“รัฐธรรมนูญระบุว่ำ ส.ส.จะต้องให้ควำมเคำรพ และปฏิบัติให้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ เทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ ส่วนมำตรฐำนจริยธรรมฯ ระบุไว้เช่นกันว่ำ ต้องพิทักษ์รักษำไว้ซึ่งสถำบันพระมหำกษัตริย์ กำรกระท ำ
ของ น.ส.พรรณิกำร์ ที่มีกำรโพสต์ภำพและข้อควำมในลักษณะดังกล่ำว อำจเข้ำข่ำยขัดต่อรัฐธรรมนูญ และขัดต่อ
มำตรฐำนจริยธรรมฯ จึงอำจผิดจริยธรรมร้ำยแรงได้” แหล่งข่ำว ระบุ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ รัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 2 พระมหำกษัตริย์ มำตรำ 6 องค์พระมหำกษัตริย์ทรงด ำรงอยู่ใน
ฐำนะอันเป็นที่เคำรพสักกำระ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ 
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ส่วนมำตรฐำนจริยธรรมฯ หมวด 1 มำตรฐำนทำงจริยธรรมอันเป็นอุดมกำรณ์ ข้อ 5 ระบุว่ำ ต้องยึดมั่นและ

ธ ำรงไว้ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
ข้อ 6 ระบุว่ำ ต้องพิทักษ์รักษำไว้ซึ่งสถำบันพระมหำกษัตริย์ เอกรำช อธิปไตย บูรณภำพแห่งอำณำเขตและเขต

ที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชำติ ควำมมั่นคงของรัฐ และควำมสงบเรียบร้อยของ
ประชำชน 

 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/88324 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/88324
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29 ธันวำคม 2563 19:44 น.    
ปปช. จ่อฟัน "ช่อ พรรณิการ์" ผิดจริยธรรมร้ายแรง โพสต์เข้าข่ายหม่ินสถาบัน 
 

 
 

วันที่ 29 ธ.ค.63 เว็บไซต์ส ำนักข่ำวอิศรำ (www.isranews.org) รำยงำนควำมคืบหน้ำ กรณีคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ด ำเนินกำรไต่สวนกรณีกล่ำวหำ น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช เมื่อครั้งด ำรง
ต ำแหน่ง ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และโฆษกอดีตพรรคอนำคตใหม่ กระท ำควำมผิดจริยธรรมร้ำยแรง ตำมมำตรฐำนทำง
จริยธรรมของตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้ำ
หน่วยงำนธุรกำรของศำลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 โดยข้อ 3 วรรคห้ำ มีผลบังคับใช้กับ ส.ส. ด้วย กรณี
ถูกกล่ำวหำว่ำโพสต์ภำพและข้อควำมในเฟซบุ๊กที่อำจท ำให้ประชำชนเข้ำใจไปในทำงเชื่ อมโยงกับเรื่องของสถำบัน
พระมหำกษัตริย์อย่ำงมิบังควรหรือไม่ 

ควำมคืบหน้ำล่ำสุดกรณีนี้ แหล่งข่ำวระดับสูงจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. เปิดเผยส ำนักข่ำวอิศรำว่ำ ขณะนี้
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. พิจำรณำข้อเท็จจริงกรณีดังกล่ำวครบถ้วนแล้ว และในเร็วๆนี้ จะมีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำแก่ น.ส.
พรรณิกำร์ ต่อไป 

แหล่งข่ำว ระบุว่ำ สำเหตุที่ท ำให้ น.ส.พรรณิกำร์ ถูกไต่สวนเรื่องนี้ มำจำกกำรโพสต์ภำพในช่วงที่ใส่ชุดครุยรับ
ปริญญำของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยกับเพ่ือน ๆ โดยมีเพ่ือนรำยหนึ่งชี้นิ้วไปที่พระบรมฉำยำลักษณ์รัชกำลที่ 9 พร้อม
กับเบ้ปำก ขณะที่ น.ส.พรรณิกำร์ โพสต์ข้อควำมว่ำ “ภำพนี้ไม่ควรมีค ำบรรยำย =_=” 

“รัฐธรรมนูญระบุว่ำ ส.ส.จะต้องให้ควำมเคำรพ และปฏิบัติให้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ เทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ ส่วนมำตรฐำนจริยธรรมฯ ระบุไว้เช่นกันว่ำ ต้องพิทักษ์รักษำไว้ซึ่งสถำบันพระมหำกษัตริย์ กำรกระท ำ
ของ น.ส.พรรณิกำร์ ที่มีกำรโพสต์ภำพและข้อควำมในลักษณะดังกล่ำว อำจเข้ำข่ำยขัดต่อรัฐธรรมนูญ และขัดต่อ
มำตรฐำนจริยธรรมฯ จึงอำจผิดจริยธรรมร้ำยแรงได้” แหล่งข่ำว ระบุ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ รัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 2 พระมหำกษัตริย์ มำตรำ 6 องค์พระมหำกษัตริย์ทรงด ำรงอยู่ใน
ฐำนะอันเป็นที่เคำรพสักกำระ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ 

 
 

http://www.isranews.org/
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201229/983aecc249abdb5c05448c521dcf96ea107a569c21956121251a7463b0c8ed6b.jpg?itok=xjbv7Xiw
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ส่วนมำตรฐำนจริยธรรมฯ หมวด 1 มำตรฐำนทำงจริยธรรมอันเป็นอุดมกำรณ์ ข้อ 5 ระบุว่ำ ต้องยึดมั่นและ

ธ ำรงไว้ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
ข้อ 6 ระบุว่ำ ต้องพิทักษ์รักษำไว้ซึ่งสถำบันพระมหำกษัตริย์ เอกรำช อธิปไตย บูรณภำพแห่งอำณำเขตและเขต

ที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชำติ ควำมมั่นคงของรัฐ และควำมสงบเรียบร้อยของ
ประชำชน 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/208251 
 
  

https://siamrath.co.th/n/208251
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30 ธันวำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 12:53 น.     
  'สุดารัตน์ 'เอาจริง! ตั้ง 'พรรคไทยสร้างไทย' 
 

 
 

30 ธ.ค.2563- รำยงำนข่ำวจำกพรรคเพ่ือไทย (พท.) เปิดเผยถึงควำมเคลื่อนไหวของ คุณหญิงสุดำรัตน์  
เกยุรำพันธุ์ อดีตประธำนคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย ที่ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง และลำออกจำกสมำชิก
พรรค พท.ไปแล้วนั้น ล่ำสุดคุณหญิงสุดำรัตน์ ได้ด ำเนินกำรตั้งพรรคกำรเมืองขึ้นเอง โดยเป็นกำรจดแจ้งตั้งพรรค
กำรเมืองใหม่ เบื้องต้นได้ไปยื่นต่อ กกต.ขอจดทะเบียนในชื่อ พรรคไทยสร้ำงไทย มีชื่อ ว่ำที่ ร.ต.สอิสร์ โบรำณ เกษตร
จังหวัดขอนแก่น ผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้ำพรรค และ นำยวัลลภ ไชยไธสง อดีตผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบัวแดง
วิทยำ ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น เป็นผู้ยื่นค ำขอจัดตั้งพรรคต่อนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เมื่อวันที่ 25 
พ.ย.2563 และอยู่ระหว่ำงตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกตั้งต้น 500 คน  ทั้งนี้ว่ำที่ ร.ต.สอิสร์ และนำยวัลลภ เป็นคนใกล้ชิด
ของ นำยพงศกร อรรณนพพร อดีต ส.ส.ขอนแก่นหลำยสมัย ที่ได้ลำออกจำกพรรคเพ่ือไทย มำพร้อมกับคุณหญิงสุดำ
รัตน์   

ส ำหรับชื่อพรรคไทยสร้ำงไทย ยังเป็นชื่อพรรคในเบื้องต้น อำจจะมีกำรพิจำรณำปรับเปลี่ยนเพ่ือควำมเหมำะสม
และข้อก ำหนดทำงกฎหมำยอีกครั้ง เนื่องจำกชื่อไปพ้องสถำบันสร้ำงไทย ที่อยู่ภำยใต้มูลนิธิไทยพ่ึงไทย ที่คุณหญิงสุดำ
รัตน์เป็นประธำน และจดทะเบียนจัดตั้งมำตั้งแต่ปี 2543 อำจกระทบกับกำรด ำเนินกำรของมูลนิธิฯได้ โดยหลังจำกได้รับ
รับรองจำก กกต. และได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว จะมีกำรจัดประชุมใหญ่สำมัญของพรรค 
เพ่ือเลือกกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ ที่จะเป็นตัวจริงในกำรท ำงำนขับเคลื่อนพรรคต่อไป ตลอดจนกำรพิจำรณำ
เปลี่ยนชื่อพรรค ที่ยังเปิดกว้ำงและรอระดมควำมเห็นผู้ที่จะมำร่วมงำนด้วยอีกครั้ง  

มีรำยงำนว่ำ หลังจำกคุณหญิงสุดำรัตน์ ลำออกจำกพรรคเพ่ือไทย มีบุคคลหลำกหลำยกลุ่มในแวดวงกำรเมือง 
ทั้งฝ่ำยรัฐบำล ฝ่ำยค้ำน และกลุ่มกำรเมืองที่ก ำลังตั้งพรรคเช่นกัน ได้พยำยำมติดต่อทำบทำมให้คุณหญิงสุดำรัตน์เข้ำร่วม
ท ำงำนกำรเมืองด้วย แต่คุณหญิงสุดำรัตน์ไม่ได้ตอบรับกลุ่มใด เพรำะมีควำมตั้งใจที่จะท ำพรรคกำรเมืองเองและต้องกำร 
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สร้ำงพรรคให้เป็นสถำบันกำรเมือง เป็นที่พ่ึงของประชำชน และคนตัวเล็กที่ขำดโอกำสทำงสังคม ส ำหรับ

แนวนโยบำยของพรรคไทยสร้ำงไทย จะยังคงยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ย์เป็นประมุข ต่อต้ำน
เผด็จกำร ต่อต้ำนกำรสืบทอดอ ำนำจของรัฐบำลทหำร ตำมที่คุณหญิงสุดำรัตน์ ได้แสดงเจตนำรมณ์ชัดเจนมำโดยตลอด 
รวมไปถึงมุ่งเน้นกำรน ำเสนอนโยบำยแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ และปัญหำปำกท้องประชำชน เป็นหลัก ขณะที่ในส่วน
ของผู้ที่จะมำร่วมงำนกับพรรคไทยสร้ำงไทยนั้นยืนยันว่ำ ไม่มีกำรดูดคนจำกพรรคเพ่ือไทย แต่เปิดกว้ำงส ำหรับคนที่มี
อุดมกำรณ์เดียวกัน  

นำยวัฒนำ เมืองสุข นำยโภคิน พลกุล และนำยพงศกร ที่ได้ลำออกจำกพรรคเพ่ือไทย พร้อมคุณหญิงสุดำรัตน์
แล้ว ช่วงที่ผ่ำนมำยังมีนักกำรเมืองในพรรคเพ่ือไทยหลำยคนที่ได้ลำออกจำกพรรค รวมทั้ งแสดงควำมตั้งใจที่จะเข้ำมำ
ท ำงำนกำรเมืองร่วมกับคุณหญิงสุดำรัตน์ ทั้งในภำคอีสำน ภำคเหนือ และภำคใต้ อำทิ นำยต่อพงษ์ ไชยสำส์น อดีต 
รมช.สำธำรณสุข นำยวิจักร อำกัปกริยำ อดีตอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และอดีตผู้สมัครบัญชีรำยชื่อ พรรคเพ่ือไทย 
รวมไปถึงกลุ่มสำขำพรรคภำคใต้ เป็นต้น  

นอจำกนี้ยังมี ส.ส.พรรคเพ่ือไทยจ ำนวนไม่น้อย มีแนวโน้มสูงว่ำ จะลำออกไปอยู่กับคุณหญิงสุดำรัตน์ ไม่ว่ำจะ
เป็นภำค กทม. ภำคเหนือ และอีสำน หรือกลุ่มสำยตรงคุณหญิงสุดำรัตน์ ที่เคยมีบทบำทโดดเด่นในสภำช่วงที่คุณหญิง
สุดำรัตน์ เป็นประธำนคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรค ซึ่งรับรู้กันในวงกว้ำงภำยในแล้ว แต่คนที่เป็นส.ส.ยังไม่สำมำรถ
ลำออกจำกพรรคได้ เพรำะจะขำดสมำชิกภำพควำมเป็น ส.ส. ต้องรอจนหมดวำระ ยุบสภำ หรือเกิดอุบัติเหตุทำงกรร
เมือง เช่นเดียวกับ ส.ส.และแกนน ำพรรคในภำคเหนือ และภำคอีสำนที่ขัดแย้งกับทำงพรรคอย่ำงหนักช่วงเลือกตั้งนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) รวมทั้งในหลำยจังหวัดทำงภำคอีสำนที่คุณหญิงสุดำรัตน์ไปช่วยหำเสียง อบจ.ด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/88379 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/88379
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30 ธันวำคม 2563 
'หญิงหน่อย' ตั้งพรรคใหม่ 'ไทยสร้างไทย' ยึดม่ัน 'ปชต.' แก้เหลื่อมล้ าปากท้อง 
 

 

 
"สุดารัตน์" ลุยตั้งพรรคการเมืองใหม่ เบื้องต้น ใช้ชื่อ "ไทยสร้างไทย" เผย เปิดกว้างผู้เข้าร่วมงานการเมือง มุ่ง 
ผลักดันให้เป็นสถาบัน เป้าหมาย ยึดม่ันปชต. ต้านเผด็จการสืบทอดอ านาจ แก้ปัญหาเหลื่อมล้ า เป็นที่พึ่งคนตัวเล็ก
ตัวน้อย 

แหล่งข่ำวจำกพรรคเพ่ือไทย เปิดเผยถึงควำมเคลื่อนไหวของ คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์อดีตประธำน
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย ที่ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง และลำออกจำกสมำชิกพรรคเพ่ือไทยไปแล้ว
ว่ำ คุณหญิงสุดำรัตน์ ได้ด ำเนินกำรตั้งพรรคกำรเมืองขึ้นเอง โดยเป็นกำรจดแจ้งตั้งพรรคกำรเมืองใหม่ เบื้องต้นจด
ทะเบียนในชื่อพรรคไทยสร้ำงไทย มีชื่อ ว่ำที่ร.ต.สอิสร์ โบรำณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น ผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้ำ
พรรค และ นำยวัลลภ ไชยไธสง อดีตผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบัวแดงวิทยำ ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่นเป็นผู้ยื่นค ำขอจัดตั้งพรรคต่อนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง เมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่ำน และอยู่ระหว่ำงตรวจสอบ
รำยชื่อสมำชิกตั้งต้น 500 คน 

ทั้งนี้ว่ำที่ ร.ต.สอิสร์ และนำยวัลลภ เป็นคนใกล้ชิดของ นำยพงศกร อรรณนพพร อดีตส.ส.ขอนแก่น หลำย
สมัย ที่ได้ลำออกจำกพรรคเพื่อไทย มำพร้อมกับคุณหญิงสุดำรัตน์ 

อย่ำงไรก็ตำม ชื่อพรรคไทยสร้ำงไทย ยังเป็นชื่อพรรคในเบื้องต้นที่ใช้จดทะเบียนตั้งพรรค อำจจะมีกำรพิจำรณำ
ปรับเปลี่ยนเพื่อควำมเหมำะสมต่อไป เนื่องจำกชื่อไปพ้องสถำบันสร้ำงไทย ที่อยู่ภำยใต้มูลนิธิไทยพ่ึงไทย ที่คุณหญิงสุดำ
รัตน์เป็นประธำน และจดทะเบียนจัดตั้งมำตั้งแต่ปี2543 อำจกระทบกับกำรด ำเนินกำรของมูลนิธิฯ ในภำยหลังได้ 

ทั้งนี้ หลังจำกได้รับกำรรับรองจำก กกต. และได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว  จะได้มี
กำรจัดประชุมใหญ่สำมัญของพรรคเพ่ือเลือกกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่  ที่จะเป็นตัวจริงในกำรท ำงำนขับเคลื่อน
พรรคต่อไป ตลอดจนกำรพิจำรณำเปลี่ยนชื่อพรรค ที่ยังเปิดกว้ำงและรอระดมควำมเห็นผู้ที่จะมำร่วมงำนด้วยอีกครั้ง 

แหล่งข่ำวเปิดเผยด้วยว่ำ หลังจำกท่ี คุณหญิงสุดำรัตน์ ลำออกจำกพรรคเพ่ือไทย ได้มีบุคคลหลำกหลำยกลุ่มใน
แวดวงกำรเมือง ทั้งรัฐบำล, ฝ่ำยค้ำน และกลุ่มกำรเมืองที่ก ำลังตั้งพรรคเช่นกัน ได้พยำยำมติดต่อทำบทำมให้คุณหญิง
สุดำรัตน์เข้ำร่วมท ำงำนกำรเมืองด้วย แต่คุณหญิงสุดำรัตน์ ไม่ได้ตอบรับกลุ่มใดเลย เพรำะมีควำมตั้งใจที่จะท ำพรรค
กำรเมืองเอง โดยต้องกำรสร้ำงพรรคให้เป็นสถำบันกำรเมือง เป็นที่พ่ึงของประชำชน และคนตัวเล็กที่ขำดโอกำสทำง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

18 

 

 
สังคม ส ำหรับแนวนโยบำยของพรรคไทยสร้ำงไทย จะยังคงยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์

เป็นประมุข ต่อต้ำนเผด็จกำร และกำรสืบทอดอ ำนำจของรัฐบำลทหำร ตำมที่คุณหญิงสุดำรัตน์ ได้แสดงเจตนำรมณ์
ชัดเจนมำโดยตลอด รวมไปถึงมุ่งเน้นกำรน ำเสนอนโยบำยแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ และปัญหำปำกท้องประชำชน เป็น
หลัก ขณะที่ในส่วนของผู้ที่จะมำร่วมงำนกับพรรคไทยสร้ำงไทยนั้นยืนยันว่ำ  ไม่มีกำรดูดคนจำกพรรคเพ่ือไทย แต่เปิด
กว้ำงส ำหรับคนที่มีอุดมกำรณ์เดียวกัน 
 

อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914838 
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30 ธันวำคม 2563 
'ต่อพงษ'์ ทิ้ง 'พท.' จับตา'ส.ส.'สาย'หญิงหน่อย'ไหลตามต่อเนื่อง 
 

 

 
"เพื่อไทย" ระส่ า เลือดไหลไม่หยุด ล่าสุด "ต่อพงษ์" โบกมือลา จับตา "ส.ส.เหนือ-อีสาน-กทม." สาย "หญิงหน่อย" 
ทยอยออกตามอีกจ านวนมาก รอเพียงจังหวะเวลา 

รำยงำนข่ำวจำกพรรคเพ่ือไทย แจ้งว่ำ นอกเหนือจำก นำยวัฒนำ เมืองสุข, นำยโภคิน พลกุลและนำย
พงศกร อรรนพพร ที่ได้ลำออกจำกพรรคเพ่ือไทย พร้อมคุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์แล้ว ช่วงที่ผ่ำนมำยังมีนักกำรเมือง
ในพรรคเพ่ือไทยหลำยคนที่ได้ลำออกจำกพรรค รวมทั้งแสดงควำมตั้งใจที่จะเข้ำมำท ำงำนกำรเมืองร่วมกับคุณหญิงสุดำ
รัตน์ ทั้งในภำคอีสำน ภำคเหนือ และภำคใต ้อำท ินำยต่อพงษ ์ไชยสำส์น อดีต รมช.สำธำรณสุข, นำยวิจักร อำกัปกริยำ
อดีตอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และอดีตผู้สมัครบัญชีรำยชื่อ พรรคเพื่อไทย รวมไปถึงกลุ่มสำขำพรรคภำคใต้ เป็นต้น 

รำยงำนข่ำวแจ้งด้วยว่ำ นอกจำกนี้ ยังม ีส.ส.พรรคเพื่อไทยจ ำนวนไม่น้อย ที่มีแนวโน้มสูงว่ำ จะลำออกไปอยู่กับ
คุณหญิงสุดำรัตน์ ที่มีกำรตั้งพรรคกำรเมืองขึ้นใหม่ ไม่ว่ำจะเป็นภำค กทม. ภำคเหนือ และอีสำน หรือกลุ่มสำยตรง
คุณหญิงสุดำรัตน์ ที่เคยมีบทบำทโดดเด่นในสภำฯ ช่วงที่คุณหญิงสุดำรัตน์เป็นประธำนคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์
พรรค ซึ่งเป็นที่รับรู้กันในวงกว้ำงภำยในแล้ว 

อย่ำงไรก็ตำม คนที่เป็น ส.ส.ยังไม่สำมำรถลำออกจำกพรรคได้ในขณะนี้ เพรำะจะขำดสมำชิกภำพควำม
เป็น ส.ส. ต้องรอจนครบวำระ , ยุบสภำ หรือเกิดอุบัติเหตุทำงกำรเมือง  เช่นเดียวกับส .ส.และแกนน ำพรรคใน
ภำคเหนือ และภำคอีสำนที่ขัดแย้งกับทำงพรรคอย่ำงหนักช่วงเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) รวมทั้ง
ในหลำยจังหวัดทำงภำคอีสำนที่คุณหญิงสุดำรัตน์ไปช่วยหำเสียง อบจ.ด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914847 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914847
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วันอังคำร ที่ 29 ธันวำคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
ลึกลับในสนามข่าว  

 
 

หลังโควิด -19 กลับมำอีกระลอก ที่ดูจะหนักกว่ำรอบแรกท ำประเทศไทยตกอยู่ในบรรยำกำศเศร้ำสร้อยหงอยเหงำ 
แต่พอเห็นคลิปนี้ บรรยำกำศกลับสว่ำงวำบขึ้นมำพลัน เมื่อเจอซำนต้ำหนุ่มใหญ่ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
“พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ” ที่มำสร้ำงเซอร์ไพรส์ด้วยกำรลงทุนแต่งตัวใส่ เสื้อแดงสวมหมวกแถมติดหนวดเป็น 
“ซำนตำคลอส” มำอวยพรให้ชำว กกต. เจ้ำหน้ำที่และข้ำรำชกำร เนื่องในวำรดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำรำธนำคุณพระศรี
รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำยดลบันดำลให้พ่ีน้องชำวกกต. และครอบครัวประสบควำมส ำเร็จ เจริญก้ำวหน้ำใน
หน้ำที่กำรงำนมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรงปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ... ก่อนจบท้ำยคลิป เลขำฯจรุงวิทย์ยกมือขึ้นผำยมือออก 
พร้อมส่งเสียงหัวเรำะโฮ่ๆ ถอดแบบซำนตำคลอสตัวจริงมำเองเลยจ้ำ โดยมีแบ๊กกรำวนด์ป็นทีมงำนข้ำรำชกำร กกต. ที่
พร้อมใจกันแต่งแอคเซสซอรี่ เข้ำกับเทศกำลคริสต์มำสและส่งท้ำยปีเก่ำเข้ำสู่ปีใหม่ ดูคลิปแล้วอดยิ้มน้อย ยิ้มใหญ่ ลืม
กังวลหวั่นโควิด-19ไปได้ชั่วครำวเลยล่ะคร้ำ 

ช่วงเดือนก่อนโน้น มีเรื่องให้ รองเลขำธิกำร กกต. “แสวง บุญมี” ยิ้มแก้มปริ แม้งำนจะหนักช่วงเตรียมเลือกตั้ง
ท้องถิ่น แต่เมื่อลูกชำยคนโต “น้องเชลโล - ณัฐนันท์ บุญมี” ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีสำขำคณะวิศวกรรมเคมีศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ด้วยระดับคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 1 ซึ่งหลังจำกนั้นลูกชำยก็
เลือกเรียนต่อสำขำคณะวิศวกรรมเคมีศำสตร์ ภำคนำนำชำติ ในระดับปริญญำโทที่มหำวิทยำลัยเดิม ต้องปรบมือดังๆให้
น้องเชลโลที่เป็นลูกไม้หล่นใต้ต้น ท ำให้คุณพ่อคุณแม่ปลำบปลื้มเป็นที่สุด...พอถำมท่ันรองฯแสวงว่ำ ลูกชำยคนโตชื่อเป็น 
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เครื่องดนตรี “เชลโล” มีที่มำจำกไหน เจ้ำตัวก็บอกว่ำ เป็นควำมชอบของพ่อล้วนๆ พร้อมขยำยควำมว่ำ “ผมชอบ

เครื่องดนตรี เชลโล เพรำะสื่อถึงควำมเป็นผู้ชำยที่มีอำรมณ์ศิลปินขี้เหงำ…” ได้ยินค ำตอบ น้องๆนักข่ำวประจ ำ กกต.
ถึงกับร้อง อ้ือหือ..เพ่ิงรู้ว่ำ ทั่นรองฯแหวงเป็นหนุ่มเจ้ำเสน่ห์ขี้เหงำแล้วพอกระเซ้ำถำมต่อไปถึงชื่อลูกชำยคนเล็ก รองฯ
แสวงก็ เฉลยว่ำชื่อ “แชมเบอร์”  ที่มำของชื่อก็มำจำกวง Chamber ซึ่ ง เป็นวงดนตรี โปรดของรองฯแสวง
นั่นเอง แหมมมมม...เพ่ิงรู้นะเนี่ยะ รองฯแหวงของน้องๆสื่อประจ ำกกต. นอกจำกเป็นผู้ชำยมำกด้วยควำมสำมำรถแล้ว 
ยังมีอำรมณ์ศิลปินระดับ 10 อีกต่ำงหำก...อ้ือหือ อ้ือหือ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/likesara/541779 
 
 
 
  

https://www.naewna.com/likesara/541779
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30 ธ.ค. 2563 05:05 น. 
แห่กล่าวหา เลือก อบจ.ส่อมีทุจริตหลายแห่ง 
 

 
 

ประธาน อสม.หอบหลักฐานร้อง กกต.จังหวัดบึงกาฬ หลังมีชายอ้างเป็นผู้สนับสนุน “แว่นฟ้า ทองศรี” 
ผู้สมัครนายก อบจ.บึงกาฬ แจกเงินให้กับสมาชิก อสม.ซองละ 200 บาท ส่วน กกต.จังหวัดสงขลา รับเรื่อง
ร้องเรียน 10 เรื่องอยู่ระหว่างสอบสวน ขณะที่ “สำธร” ร้อง กกต.สอบทุจริตกำรเลือกตั้งนำยก อบจ.เมืองตรัง อ้ำงไม่
มั่นใจกำรท ำงำนของต ำรวจหลำยฝ่ำยเข้ำร้อง กกต.ตรวจสอบกำรทุจริตเลือกตั้งนำยก อบจ. โดยเมื่อเวลำ 10.30 น. 
วันที่ 29 ธ.ค. นำยบุญเพ็ง พรหมเลิศ ประธำน อสม. บ้ำนโคกอุดม ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกำฬ น ำหลักฐำน
ประกอบด้วยภำพถ่ำย คลิปวิดีโอ และคลิปเสียงสนทนำเข้ำร้องเรียนต่อ กกต.จังหวัดบึงกำฬ ให้ตรวจสอบกำรจ่ำยเงิน
ให้กับเจ้ำหน้ำที่ อสม.ต ำบลพรเจริญ เพ่ือสนับสนุนนำงแว่นฟ้ำ ทองศรี ผู้สมัครนำยก อบจ.บึงกำฬ 

นำยบุญเพ็งกล่ำวว่ำ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจังหวัดบึงกำฬนัด อสม.ต ำบลพรเจริญ ไปประชุมที่
วัดป่ำวิเวกธรรมคุณเพ่ือมอบนโยบำย จำกนั้นตัวแทนหรือทีมงำนอ้ำงว่ำมำติดตำมงำนและบอกกับประธำน อสม.แต่ละ
หมู่บ้ำนไปที่บ้ำนนำงสมหวัง แถวหมอ เมื่อประธำนแต่ละหมู่บ้ำนไปถึงบ้ำนหลังดังกล่ำว มีชำยคนหนึ่งบอกว่ำให้
สนับสนุนนำงแว่นฟ้ำ ทองศรี ผู้สมัครนำยก อบจ.บึงกำฬ เพ่ือจะมำพัฒนำ จ.บึงกำฬ จำกนั้นมีทีมงำนเรียกประธำนอสม. 
แต่ละหมู่บ้ำนเข้ำรับซองตำมจ ำนวน อสม.แต่ละหมู่บ้ำนมีเงินอยู่ในซอง ซองละ 200 บำท 

นำยบุญเพ็งกล่ำวอีกว่ำ ตนมีควำมประสงค์ขอให้ กกต.บึงกำฬ ตรวจสอบกำรแจกเงินให้ อสม.ใน ต.พรเจริญ ว่ำ
เป็นเงินของรัฐหรือเป็นเงินของใคร หำกเป็นเงินของรัฐท ำไมไม่มอบให้ในที่ประชุม และท ำไมถึงบอกว่ำให้สนับสนุนนำง
แว่นฟ้ำ ทองศรี เพ่ือเข้ำมำพัฒนำ จ.บึงกำฬ และหำกไม่เป็นเงินของรัฐ ต้องเป็นควำมผิดตำม พ.ร.บ.กำรเลือกตั้ง ขอให้
ตรวจสอบและด ำเนินกำรตำมระเบียบกฎหมำยต่อไป 

ขณะที่นำยเสน่ห์ รักรงค์ ผอ.กกต.จังหวัดสงขลำ เปิดเผยว่ำ ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนที่ส่งมำยังกกต.จังหวัดมี
ทั้งหมด 10 เรื่อง และอยู่ระหว่ำงกำรสอบสวน อย่ำงเช่น เรื่องที่ พ.อ.พิเศษ สุชำติ จันทรโชติกุล ผู้สมัครนำยก อบจ.
สงขลำ หมำยเลข 2 ร้องเรียนเรื่องมีกำรจัดกิจกรรมที่ อ.เทพำ จ.สงขลำ มีประชำชนเข้ำร่วม 100 คน ประชำชนที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมใส่เสื้อของผู้สมัครนำยก อบจ. หมำยเลข 3 มีรูปและชื่อปรำกฏชัดเจน 
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ส่วนอีกเรื่องนำยไพเจน มำกสุวรรณ์ ว่ำที่นำยก อบจ.สงขลำ ร้อง กกต.ว่ำ พ.อ.สุชำติกล่ำวหำนำยไพเจนกระท ำ
ควำมผิดต่อกฎหมำย เป็นกำรกระท ำโดยมีเจตนำเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้ำใจผิดว่ำเป็นกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยเลือกตั้ง หรือเพ่ือแกล้งให้ตนถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง หรือไม่ให้มีกำรประกำศ
เลือกตั้ง ส่งผลให้นำยไพเจนได้รับควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำ ถือเป็นกำรร้องเท็จ เจ้ำหน้ำที่อยู่ระหว่ำงตรวจสอบ 

ด้ำนนำยสำธร วงศ์หนองเตย ผู้สมัครนำยก อบจ.ตรัง เข้ำยื่นค ำร้องต่อประธำน กกต. ขอให้ส่ง เจ้ำหน้ำที่
ส่วนกลำงลงไปตรวจสอบ กรณีกำรทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งสมำชิกและนำยก อบจ.เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. นำยสำธรระบุว่ำ ยื่น
ค ำร้องต่อ กกต. จังหวัดตรังแล้ว แต่เกรงว่ำกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจอำจจะมีควำมไม่ยุติธรรม เพรำะระบุผ่ำนสื่อ
ว่ำกำรสอบสวนคงไม่ได้ไปไกลถึงขนำดเอำผิดผู้สมัครที่ถูกระบุว่ำกระท ำผิดด้วย และเกรงควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่ำงตัว
ผู้สมัครคนดังกล่ำวกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ท ำให้คดีนี้ถูกตัดตอน 

“กำรที่ผู้บังคับกำรจังหวัดตรังให้สัมภำษณ์ผ่ำนสื่อว่ำคงไม่ได้ไปไกลถึงตัวผู้สมัครนำยก อบจ. ท ำให้ประชำชนใน
พ้ืนที่เกิดข้อกังวลต่อกำรด ำเนินกำรของต ำรวจ เพรำะจังหวัดตรังเป็นจังหวัดเล็ก แต่ละคนจะรู้จักกันหมด ต้องมำร้องต่อ 
กกต.กลำง โปรดส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปตรวจสอบ เพ่ือเชื่อมโยงในส่วนกำรกระท ำควำมผิด เพรำะจังหวัดตรังเป็นจังหวัด
เดียวที่จับผู้ซื้อเสียงได้ มีหลักฐำนชัดเจนถึงกำรกระท ำผิดพร้อมโพย” นำยสำธรกล่ำว 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับกำรจับกุมกำรซื้อเสียงที่ จ.ตรัง เป็นกรณีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วจับกุมอดีต
ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 10 ต.ท่ำสะบ้ำ อ.วังวิเศษ พร้อมเงินจ ำนวน 1,200 บำท ที่เหลือจำกกำรแจกจ่ำยชำวบ้ำน และมีโพย
รำยชื่อประชำชน 40 คน ที่มีกำรจ่ำยเงินไปแล้ว จับกุมที่ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนในวันเลือกตั้ง ผู้กระท ำควำมผิดให้กำร
รับสำรภำพ และจับกุมผู้ซื้อเสียงที่ทำงเข้ำ ม.สงขลำนครินทร์วิทยำเขตตรัง พร้อมเงิน 23,700 บำท และโพยรำยชื่อ
ประชำชน 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2003813 
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30 ธันวำคม 2563 
จดหมายน้อยพ่นพิษ จับตาปี64 “ยุบพรรคเพื่อไทย” 
 

 

 
กกต. ก าลังไล่เช็คการลงพื้นที่หาเสียงของผู้สมัคร ที่เป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยทุกคน -ทุกพื้นที่ ว่าการน า
จดหมาย-คลิปเสียง ของ “ทักษิณ” ไปหาเสียงในพื้นที่ไหนบ้าง 

เสร็จศึกเลือกตั้งนำยก และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) แต่ศึกภำยใน พรรคเพื่อไทย (พท.) 
ยังไม่จบ บรรดำแกนน ำพรรคพท.ไล่เช็คลิสต์ทุกพ้ืนที่ ใครตัวจริง ใครตัวปลอม ใครพร้อมจะย้ำยค่ำย เพ่ือเตรียมพร้อมสู้
ศึกเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งต่อไป 

แม้ “บิ๊กเนมเพ่ือไทย” จะแถลงพอใจที่สำมำรถคว้ำชัยได้ 9 จังหวัด จำกที่ส่งผู้สมัครลงแข่ง 25 จังหวัด 
แต่ “นายใหญ่-นายหญิง” ไม่มีทำงแฮปปี้ เพรำะกำรแพ้มำกกว่ำครึ่งหนึ่งท ำให้ เสียหน้ำ-เสียฟอร์ม-เสียยี่ห้อ “ตระกูล
ชินวัตร” 

แถมกำรที ่“ทักษิณ ชินวัตร” – “น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” 2 อดีตนำยกรัฐมนตรี ต้องออกแรงโพสต์จดหมำย-
อัดคลิปอ้อนคนเชียงใหม่ เพ่ือช่วย “ส.ว.ก๊อง” นำยชูชัย เลิศพงศ์อดิศร ว่ำที่ผู้สมัครนำยก อบจ.เชียงใหม่ หำเสียงจนคว้ำ
ชัยเหนือ “เสี่ยโต๊ะ” นำยบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ 

เดิมพันที ่“ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” ยอมทิ้งไพ่ใบสุดท้ำยอำจจะสูงลิบ เพรำะอำจจะสุ่มเสี่ยงท ำผิดระเบียบ กกต.ว่ำ
ด้วยวิธีกำรหำเสียง และลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2563 
โดย “ศรีสุวรรณ จรรยา” เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(กกต.) ปมจดหมำยน้อยที่เขียนด้วยลำยมือของ “ทักษิณ” ที่โพสต์ผ่ำนเฟซบุ๊กส่วนตัว มีทีมงำนหำเสียงของ “น้อง
ยิ้ม” น.ส.วิสาระดี เตชะธีรวัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนำยก อบจ.เชียงรำย ท ำส ำเนำจัดท ำแผ่นพับ-ใบปลิว ไปใช้ในกำร
หำเสียงเลือกตั้ง 

กรณีดังกล่ำวอำจเป็นกำรเข้ำข่ำยฝ่ำฝืน พรป.พรรคกำรเมือง 2560 มำตรำ 29 ที่บัญญัติว่ำ ห้ำมมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่
สมำชิกกระท ำกำรใดอันเป็นกำรควบคุม ครอบง ำ หรือชี้น ำ กิจกรรมของพรรคกำรเมืองในลักษณะที่ท ำให้พรรค
กำรเมืองหรือสมำชิกขำดควำมอิสระ 
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ว่ากันว่า กกต. ก าลังไล่เช็คการลงพ้ืนที่หาเสียงของผู้สมัคร ที่เป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยทุกคน-ทุกพื้นที่ 

ว่าการน าจดหมาย-คลิปเสียง ของ “ทักษิณ” ไปหาเสียงในพื้นที่ไหนบ้าง เพรำะอำจจะเสี่ยงต่อกำรขัดระเบียบของ 
กกต. แถมอำจเป็นเหตุให้พรรคเพื่อไทยถูกร้องให้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” ตัดสินยุบหรือไม่ยุบพรรคได ้
ปี 2564 ทำงเดินของ “พรรคเพ่ือไทย” ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลำบ หำกจะถูกวำงกับดักให้รอบกำย เกมหำเสียงเลือกตั้ง
นำยก และสมำชิกอบจ. “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” หมำยมั่นเอำชนะจนน ำพำพรรคไปสู่จุดเสี่ยง เสี่ยงที่จะโดน “ยุบพรรค” 
ค ำรบสำม 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914803 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914803
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วันอังคำรที่ 29 ธันวำคม พ.ศ.2563 
กก.สมานฉันท์ เวที “ชวน” ปรองดองกันฝ่ายเดียว? ฝ่ายค้านยืนยันไม่ร่วม 
 

 
 

คณะกรรมการสมานฉันท์ของรัฐสภา ภายใต้การน าของนายหัว “ชวน หลีกภัย” ประธานรัฐสภา ส่อแววว่าอาจจะ
ได้สมานฉันท์กันเฉพาะฝ่ายของรัฐบาล กับตัวแทนของฝ่ายนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพรำะจำกโครงสร้ำงที่สถำบันพระปกเกล้ำน ำเสนอรูปแบบคณะกรรมกำรสมำนฉันท์มำยังประธำนรัฐสภำนั้น 
จะมีจ ำนวน 21 คน จำก 7 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้แทนรัฐบำล 2 คน ผู้แทนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรฝ่ำยรัฐบำล 2 คน 
ผู้แทนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรฝ่ำยค้ำน 2 คน ผู้แทนสมำชิกวุฒิสภำ 2 คน 

ผู้แทนฝ่ำยชุมนุม 2 คน ผู้แทนฝ่ำยที่มีควำมเห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 2 คน ขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน มำจำกที่ประชุม
อธิกำรบดีแห่งประเทศไทย 3 คน ที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 1 คน ที่ประชุมคณะกรรมกำรอธิบดี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนกำรสร้ำงควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ โดยมีนำยคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสมำนฉันท์ 

แต่เมื่อมติของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนยืนยันชัดเจน โดยให้เหตุผลว่ำ จะไม่เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรสมำนฉันท์ 
จนกว่ำรัฐบำลและคู่กรณีควำมขัดแย้งทั้ง 2 ฝ่ำยจะเข้ำร่วม และรัฐบำลต้องแสดงให้เห็นถึงควำมจริงใจในกำรสร้ำง
บรรยำกำศแห่งควำมปรองดอง ด้วยกำรยุติกำรคุกคำม และยุติกำรจับกุมคุมขังผู้เห็นต่ำง ยกเลิกกำรตั้งข้อหำกับผู้ชุมนุม
อย่ำงขำดหลักแห่งควำมยุติธรรม 

พร้อมกันนี้พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนยังเสนอแนะแนวทำงแก้ไขวิกฤตควำมขัดแย้งครั้งนี้ที่เหมำะสมที่สุด นั่นคือกำร
แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชำธิปไตย ถือเป็นกุญแจดอกส ำคัญของกำรแก้ไขปัญหำ รัฐบำลต้องท ำให้สังคมยอมรับว่ำมี
ควำมตั้งใจและจริงใจที่จะสร้ำงควำมเป็นประชำธิปไตยให้เกิดขึ้นอย่ำงแท้จริง 

เพรำะควำมเป็นประชำธิปไตยคือกลไกส ำคัญที่ทุกฝ่ำยจะยอมรับ และสร้ำงให้เกิดควำมเชื่อมั่น และคือหนทำง
ส ำคัญในกำรคลี่คลำยทุกปัญหำของสังคมไทย ทั้งนี้ รัฐบำลควรแสดงควำมจริงใจโดยเร่งหำวิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

โดยเฉพำะในประเด็นอ ำนำจของ ส.ว.ในกำรเลือกนำยกฯ เป็นประเด็นที่เป็นปัญหำควรจะเร่งแก้ไขให้มีผล
บังคับใช้โดยเร็วที่สุด เพ่ือคลี่คลำยสถำนกำรณ์ และยอมรับให้เกิดกระบวนกำรเลือกสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/12/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B23-3.jpg
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ที่มำจำกกำรเลือกตั้งโดยประชำชนทั้งหมด เพ่ือพิสูจน์ให้ประชำชนเชื่อใจว่ำไม่ต้องกำรสืบทอดอ ำนำจ เพ่ือให้ประชำชน
ได้ตัดสินใจก ำหนดกฎกติกำให้เป็นประชำธิปไตย เพ่ืออนำคตด้วยมือของประชำชนเอง 

เมื่อจุดยืนของฝ่ำยค้ำนยืนกรำนหนักแน่นว่ำไม่เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมสมำนฉันท์ตำมโมเดลของประธำนรัฐสภำ 
แม้รัฐบำลจะปรับท่ำทีเพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมจริงใจต่อกำรสร้ำงควำมปรองดอง ด้วยกำรส่งชื่อบุคคลเข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรสมำนฉันท์ ในสัดส่วนของรัฐบำล คือ “บิ๊กช้ำง” พล.อ.ชัยชำญ ช้ำงมงคล รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงกลำโหม “เทอดพงษ์ ไชยนันทน์” ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) ขณะที่พรรคร่วมรัฐบำลส่ง 
“นิโรธ สุนทรเลขำ” ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) “สรอรรถ กลิ่นประทุม” ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรค
ภูมิใจไทย (ภท.) 

ขณะที่สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน ที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทยมีมติส่งชื่อมำแล้ว 3 คน ได้แก่  
“รศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว” ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำสันติภำพและควำมขัดแย้ง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
“ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์” ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรพัฒนำผู้น ำและกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งโดยสันติวิ ธี  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น “สมศักดิ์ รุ่งเรือง” อธิกำรบดีวิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก ส่วนที่ประชุมอธิกำรบดีมหำเทคโนโลยี
รำชมงคลเสนอมำ 1 คน คือ “วิโรจน์ ลิ้มไขแสง” อธิกำรบดีมหำเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ส ำหรับที่ประชุมอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจะประชุมเลือกผู้แทนในวันที่ 24 ธันวำคมนี้  และ ส.ว.จะสรุปชื่อบุคคลที่จะเข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรสมำนฉันท์อีกครั้ง 

แม้สัดส่วนคณะกรรมกำรสมำนฉันท์ในฝั่งของรัฐบำล พรรคร่วมรัฐบำล ส.ว. และผู้ทรงคุณวุฒิ พอจะเห็นแสง
สว่ำงในควำมหวังที่จะเดินหน้ำศึกษำหำแนวทำงปรองดอง แต่เมื่อพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนและตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุม ที่ถือ
เป็นตัวแทนของฝั่งคู่ขัดแย้งหลักปฏิเสธชัดเจนว่ำจะไม่เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรสมำนฉันท์ 

โดยนำยชวนระบุว่ำ คณะกรรมกำรสมำนฉันท์ หำกได้คนมำเข้ำร่วมแค่ไหนก็เดินหน้ำศึกษำหำแนวทำง
ปรองดองกันแค่นั้น แต่เมื่อไม่ได้คู่ขัดแย้งตัวจริงเข้ำร่วมเวที แม้คณะกรรมกำรสมำนฉันท์ยังเดินหน้ำต่อ แต่เสียงสะท้อน 
ข้อมูลข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์จำกกลุ่มผู้ชุมนุม โดยเฉพำะประเด็น 1 ใน 3 ข้อเรียกร้องของคณะรำษฎร เรื่องกำร
ปฏิรูปสถำบัน ทำงคณะกรรมกำรสมำนฉันท์เท่ำท่ีเหลืออยู่อำจจะได้ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ไม่ได้ครบถ้วน และน ำไปสู่ผล
กำรศึกษำที่ไม่สำมำรถแก้ปัญหำควำมขัดแย้งได้อย่ำงแท้จริง เพรำะที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรปรองดอง คณะกรรมกำร
สมำนฉันท์ ไม่ว่ำจะใช้ชื่อใด แต่มีจุดประสงค์เดียวกันคือกำรศึกษำหำแนวทำงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ให้กับ
ประเทศ แต่ผลกำรศึกษำเรื่องควำมปรองดองสมำนฉันท์ทุกคณะมักได้รูปเล่มรำยงำนมำ 1 ฉบับ แล้วก็จบลงด้วยกำร
เก็บไว้บนหิ้งหรือในลิ้นชัก ไม่มีกำรน ำผลกำรศึกษำมำปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ต่อเรื่องกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ “โภคิน 
พลกุล” อดีตประธำนรัฐสภำ จึงเสนอแนวทำงไว้อย่ำงน่ำรับฟังว่ำ “กำรจะเดินหน้ำคณะกรรมกำรสมำนฉันท์ และดึงให้
คู่ขัดแย้งเข้ำมำร่วมเวทีนั้น คนที่จะมำร่วมพูดกันในเวทีนี้ ต้องพูดคุยได้ทุกเรื่ อง ต้องมีควำมปลอดภัยโดยเฉพำะเรื่อง
ละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

อีกท้ังคนท่ีจะมำพูดคุยในเวทีดังกล่ำว “ต้องตัวเท่ำกัน” คือ ฝ่ำยรัฐต้องปลดล็อกเก่ียวกับคดีควำมที่แกนน ำกลุ่ม
ผู้ชุมนุมถูกด ำเนินคดีอยู่ ให้สำมำรถพูดคุยกันได้อย่ำงอิสระ ไม่ใช่เป็นกำรพูดคุยไปและเอำผิดไป จนเสียบรรยำกำศกำร
สร้ำงควำมสมำนฉันท์ 
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ที่ส ำคัญ เรื่องคณะกรรมกำรสมำนฉันท์ ควรต้องมีกฎหมำยมำรองรับ ไม่ว่ำจะออกเป็นพระรำชก ำหนด (พ.ร.ก.) 
โดยอ ำนำจของรัฐบำล สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที เพรำะถ้ำไม่มีกฎหมำยรองรับ เมื่อคณะกรรมกำรสรุปผลกำรศึกษำ
เรื่องกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ออกมำแล้วก็จะเข้ำสู่วังวนเดิม คือถูกเก็บไว้บนหิ้ง ไว้ในลิ้นชักของ
หน่วยงำนที่ท ำกำรศึกษำ 

แต่ถ้ำออกเป็นกฎหมำยบังคับว่ำหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์จะต้องน ำผลกำรศึกษำไป
ปฏิบัติให้เกิดผล หำกละเว้น ไม่กระท ำก็จะมีควำมผิด เมื่อด ำเนินกำรได้เช่นนี้ เชื่อว่ำกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์
จะไม่ได้อยู่ในแค่แผ่นกระดำษอีกต่อไป จังหวะก้ำวกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์นับจำกนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องติดตำมว่ำ 
รัฐบำลจะเลือกเดินในแนวทำงอย่ำงไร 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_384658 
 
 
  

https://www.matichonweekly.com/column/article_384658
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29.12.2020 
5 ประเด็นร้อนการเมืองปี 2564 ที่ต้องจับตา 
 

 
 
THE STANDARD ในฐานะสื่อที่สังเกตการณ์ประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆ มาตลอดปี 2563 นี่คือ 5 
ประเด็นหลักทางการเมืองในปี 2564 ที่น่าจับตาต่อเนื่องจากปีนี้เป็นอย่างยิ่ง 
ปี 2563 มีเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองที่นับว่ำเป็นจุดพีกแห่งปี คงหนีไม่พ้นปรำกฏกำรณ์กำรเคลื่อนไหวของกลุ่ มรำษฎร ที่
น ำเสนอประเด็นข้อเรียกร้องที่เรียกว่ำแหลมคมครั้งหนึ่งในประวัติศำสตร์ กลำยเป็นมิติใหม่และใหญ่ของภำคส่วนใน
สังคมที่ต้องหันมำโฟกัสปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวเพ่ือหำทำงออกของประเทศ กำรเคลื่อนไหวทั้งในส่วนของ ‘นักเรียน’ ที่
ออกมำหลำกหลำยกลุ่ม และออกมำทุกภูมิภำค กลำยเป็นหน้ำประวัติศำสตร์กำรเมืองที่ต้องบันทึกเป็นประวัติกำรณ์ครั้ง
ใหญ่เท่ำท่ีมีกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองในอดีตที่ผ่ำนมำ 

แต่ทว่ำภำยใต้บรรยำกำศกำรชุมนุมเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง มิติอ่ืนๆ ขององคำพยพทำงกำรเมืองก็มีส่วนสร้ำง
บรรยำกำศให้ประชำชนต้องติดตำมและตั้งค ำถำมไปพร้อมกันด้วย กำรน ำกฎหมำยอำญำมำตรำ 112 กลับมำบังคับใช้
อีกหนในรอบ 2 ปีถือเป็นอีกปรำกฏกำรณ์ที่น่ำสนใจ และปฏิกิริยำทั้งในส่วนผู้ที่ถูกด ำเนินคดี รวมถึงสังคมก็มีมิติที่ต่ำง
ออกไปเช่นเดียวกันTHE STANDARD ในฐำนะสื่อที่สังเกตกำรณ์ประเด็นควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองต่ำงๆ มำตลอดปี 
2563 นี่คือ 5 ประเด็นหลักทำงกำรเมืองในปี 2564 ที่น่ำจับตำต่อเนื่องจำกปีนี้เป็นอย่ำงยิ่ง  
1.การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565  

ปีนี้ (2563) ส ำนักงบประมำณได้ออกประกำศเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 และวิธีปฏิบัติในกำรอนุมัติเงินจัดสรรกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยและกำรหักงบประมำณ
รำยจ่ำย ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไปพลำงก่อน อัน
เนื่องมำจำกมีกระบวนกำรประกำศใช้ พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564 ล่ำช้ำไม่ทันในวันที่ 1 ตุลำคม 2563 
ท ำให้ปีหน้ำ (2564) ประชำชนยังคงต้องติดตำมดูกันต่อว่ำกระบวนกำรตรำกฎหมำยงบประมำณจะล่ำช้ำ ติดขัดอย่ำงปี
ที่ผ่ำนมำอีกหรือไม่ โดยกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 จะเข้ำสู่ขั้นตอนของสภำ
ผู้แทนรำษฎรในกลำงปีหน้ำ  

ล่ำสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 วงเงินรวมทั้งสิ้น 3.1 
ล้ำนล้ำนบำท โดยลดลงจำกงบประมำณปี 2564 วงเงินประมำณ 185,900 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 5.66 
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ส ำหรับประเด็นที่น่ำสนใจและน่ำติดตำมเกี่ยวกับกฎหมำยงบประมำณ เนื่องจำกเป็นเผือกร้อนอย่ำงยิ่ง จำก
กระแสกำรชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมตลอดปี 2563 ที่ผ่ำนมำ ก็คือกำรจับตำบทบำทของนักกำรเมืองในสภำผู้แทนรำษฎร
ต่อกำรอภิปรำยและกำรให้ควำมเห็นต่องบส่วนรำชกำรในพระองค์ อันมีส่ วนเกี่ยวพันกับข้อเสนอกำรปฏิรูปสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ ซึ่งในกฎหมำยงบประมำณรำยจ่ำยปี 2564 ที่เพ่ิงประกำศใช้ไปเมื่อวันที่ 7 ตุลำคมที่ผ่ำนมำนั้น มีกำร
เพ่ิมงบส่วนรำชกำรในพระองค์ 16.88% โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงปรับลดในชั้นของกรรมำธิกำร ไม่มีกรรมำธิกำรขอ
สงวนควำมเห็น และไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค ำแปรญัตติ จึงท ำให้กลไกตั้งค ำถำมถึงประเด็นนี้ในปีที่ผ่ำนมำยังคงอยู่ที่
นอกสภำเท่ำนั้น  
 2.สนามเลือกตั้งท้องถิ่น คู่ขนานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 

ปรำกฏกำรณ์ที่สองที่ยังคงต้องให้ควำมสนใจตลอดทั้งปี 2564 คือ สนำมเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ขนำนไปกับบทบำท
กำรท ำงำนของ ‘คณะกรรมกำรขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน’ ซึ่งเป็นคณะท ำงำนที่แต่งตั้งตำมค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรีที่ 
242/2563 โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ เป็นประธำน มีรองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทุกคนเป็นกรรมกำร มีอ ำนำจก ำกับ 
ติดตำม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยำ และขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำในระดับพื้นที่  

กำรเกิดขึ้นของคณะกรรมกำรชุดนี้เกิดขึ้นเพียงไม่ถึง 3 เดือน ก่อนที่จะมีกำรเห็นชอบให้จัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 
ในระดับกำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.)  

คณะกรรมกำรชุดนี้นับว่ำมีควำมน่ำสนใจอย่ำงยิ่ง เพรำะว่ำเป็นกำรแต่งตั้งให้ รัฐมนตรีมีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกับ
ติดตำมขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำในระดับพ้ืนที่ เช่น ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่ำ ได้รับมอบหมำยให้มำช่วยดูแลควำม
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชำชนในพื้นท่ีพะเยำ เชียงรำย หนองบัวล ำภู  
วรำวุธ ศิลปอำชำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบสุพรรณบุรี นครปฐม 
กำญจนบุรี  

ศักดิ์สยำม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม จำกโควตำพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นน้องชำย เนวิน ชิด
ชอบ รับผิดชอบบุรีรัมย์ สุรินทร์  
สำธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข รับผิดชอบระยอง จันทบุรี ตรำด  
อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม รับผิดชอบชลบุรี ฉะเชิงเทรำ 
นิพนธ์ บุญญำมณี รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รับผิดชอบสงขลำ 
สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รับผิดชอบเพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิจิตร 

เมื่อมองปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้น ก็เลี่ยงได้ยำกที่จะไม่ถูกตั้งข้อสงสัยว่ำเป็นกำรให้รัฐมนตรีแต่ละคนได้รับผิดชอบ
ในจังหวัดที่เป็นฐำนเสียงของตนเองหรือของพรรคตนเอง ซึ่งอำจมีผลต่อบรรยำกำศกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในเชิงควำม
ได้เปรียบเสียเปรียบในพ้ืนที่  

ขณะที่ในปีหน้ำกำรเลือกตั้งท้องถิ่นยังมีอยู่อีกหลำยสนำม ไม่ว่ำจะเป็นสนำมใหญ่ที่รองลงมำจำกสนำมนำยก 
อบจ. อย่ำงสนำมนำยกเทศมนตรี สนำมนำยกฯ เมืองพัทยำ หรือกระทั่งสนำมนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือ 
อบต. และท้ำยสุดก็คือสนำมผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ซึ่งเวลำนี้ก็ยั งคงมีผู้ว่ำรำชกำรจำกกำรแต่งตั้งคือ พล.ต.อ. 
อัศวิน ขวัญเมือง ที่ยังรั้งเก้ำอ้ีบริหำรงำนอยู่  
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ดังนั้นตลอดปีหน้ำนี้ยังคงต้องมีกำรจับตำต่อไปว่ำ รัฐมนตรี หรือสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมืองต ำแหน่งต่ำงๆ ใครจะพลั้งพลำด เผลอกระท ำกำรใช้อ ำนำจให้คุณ ให้โทษต่อกำรหำเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่นหรือไม่ ซึ่งจะน ำมำสู่กำรร้องเรียนต่ำงๆ อีกมำกมำย  

และจะกลำยเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นของหน่วยงำน
ภำครัฐและองค์กรอิสระ อย่ำงคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) อีกหนหนึ่งว่ำ จะสำมำรถเพ่ิมคะแนนควำมโปร่งใส
และสร้ำงศรัทธำให้เกิดขึ้นได้อีกครั้งหรือไม่  

ก่อนที่จะเดินไปสู่สนำมเลือกตั้งใหญ่ทั่วไปครั้งใหม่ ซึ่งอำจมำถึงก่อนครบ 4 ปี เพรำะอำจมีเหตุให้รัฐนำวำ
ประยุทธ์ตัดสินใจคว่ ำเรือแป๊ะ ปิดสภำปลวกจมปลัก ด้วยกำรยุบสภำเลือกตั้งใหม่เพ่ือกระชับอ ำนำจอีกหนก็เป็นได้ 

 
3.จับตาการแก้ไชรัฐธรรมนูญและการท าประชามติ 

จนถึงเวลำนี้ น่ำจะเป็นที่ยุติแล้วว่ำจะไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมในหมวด 1 และหมวด 2 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 แต่ทั้งนี้ยังคงต้องลุ้นกันต่อไปว่ำ กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญในวำระกำรพิจำรณำ ซึ่งเป็นวำระ
ที่สองในกำรพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับรัฐบำลและฝ่ำยค้ำนจะออกหัวหรือก้อยอย หลังจำกที่ร่ำงรัฐธรรมนูญ
ฉบับเข้ำชื่อโดยประชำชน หรือฉบับ  iLaw กว่ำ 1 แสนรำยชื่อได้ถูกคว่ ำไปก่อนแล้วในชั้นรับหลักกำร  

ขณะเดียวกันต้องจับตำท่ำทีของวุฒิสมำชิก หรือ ส.ว. ที่สื่อมวลชนตั้งฉำยำส่งท้ำยปี 2563 ให้ว่ำเป็น ‘สภำ
ปรสิต’ จะยอมไฟเขียวเปิดทำงให้แก้ไขในทิศทำงที่ลดอ ำนำจ บทบำทตัวเองตำมที่กระแสสังคมส่วนหนึ่งเรียกร้องกันมำ
หรือไม ่และท่ีต้องจับตำในปีหน้ำคือกำรท ำประชำมติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกฎหมำยประชำมติฉบับใหม่ว่ำจะมีรำยละเอียด
อย่ำงไร จะเปิดโอกำสให้มีกำรประชำมติล่วงหน้ำนอกเขตเลือกตั้งหรือไม่ หรือจะมีแนวทำงกำรลงคะแนนทำง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ไหม ยังต้องมำพะวงกับค ำถำมเรื่องบัตรเขย่งกันอีกครั้งหรือไม่ ที่ส ำคัญก็คือควำม Free และ Fair ของ
กำรรณรงค์และกำรให้ควำมเห็น รวมถึงกำรน ำเสนอข้อดีข้อเสีย จะท ำได้เพียงใด จะถูกก ำกับหรือจ ำกัดอย่ำงที่เคย
เกิดขึ้นในครำวรณรงค์ประชำมติไม่รับร่ำงรัฐธรรมนูญ จนมีผู้ถูกแจ้งควำมด ำเนินคดีในชั้นต ำรวจ ชั้นอัยกำร ฐำนฝ่ำฝืน
กฎหมำยประชำมติไปหลำยรำย  

ขณะที่ควำมปรองดองสมำนฉันท์ในรูปแบบ ‘คณะกรรมกำรสมำนฉันท์’ จะเกิดขึ้นได้ในรูปแบบใด สิ่งนี้ก็ยังเป็น
อีกหนึ่งเรื่องถัดไปของปีหน้ำที่ยังต้องลุ้นกัน และอำจต้องลุ้นกันข้ำมไปอีกหลำยปีเลยทีเดียว 

 
4.จับตาผลลัพธ์ข้อเสนอและทิศทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มราษฎร  

ปรำกฏกำรณ์ที่สี่ที่จะต้องจับตำคือผลลัพธ์ว่ำจะออกหัวหรือก้อย ส ำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มรำษฎร จะ
สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิรูป หรือจะน ำไปสู่กำรพลิกเกมกำรเมือง เพ่ือให้เกิดกำรกระชับอ ำนำจยิ่งขึ้นกันแน่ และหำกพลิก
ไปสู่กำรกระชับอ ำนำจ จะไปในทิศทำงใด เพรำะหำกส ำรวจข้อคิดเห็นต่ำงๆ ของผู้คนในสังคม อำจเป็นไปได้สองทำงคือ 
ใช้วิธีกำรยุบสภำ เลือกตั้งใหม่ภำยใต้กติกำเดิม ที่ยังมีโครงสร้ำงของสมำชิกวุฒิสภำ หรือ ส.ว. 250 คน จึงคำดกำรณ์ได้ 
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ว่ำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพำะกำรแก้ไขอ ำนำจของ ส.ว. จะไม่ใช่เรื่องง่ำยแน่นอน   หรือจะเป็นวิธีกำรที่
หลำยคนพูดถึงและเคยถูกใช้เป็นทำงเลือกที่วนลูปเป็นวงจรอุบำทว์ในกำรเมืองไทยคือ ‘กำรรัฐประหำร’ คว่ ำกระดำน 
ซึ่งถือเป็นเหตุกำรณ์ท่ียังต้องจับตำกันต่อไป ภำยใต้บรรยำกำศกำรเคลื่อนไหวลงถนนของกลุ่มผู้ชุมนุมที่อำจยกระดับขึ้น
อีกในปีหน้ำ ตำมที่แกนน ำหลำยคนได้ประกำศไว้ ขณะที่รัฐบำลก็ดูเหมือนจะไม่มีหนทำงที่จะสร้ำงพ้ืนที่ให้มีกำรเจรจำ
กันได้ และต้องจับตำทิศทำงกำรเคลื่อนไหวของกลุ่มรำษฎร โดยเฉพำะข้อเรียกร้อง 3 ข้อที่ยังคงยืนยันเดินหน้ำ ขณะที่
ยังมีข้อเรียกร้องอ่ืนๆ เกิดขึ้นมำเป็นข้อเสนอต่อสำธำรณะ ว่ำท้ำยที่สุดแล้วจะสำมำรถขับเคลื่อนไปพร้อมกันหรือมีจุด
แยกกันหรือไม่ อย่ำงไร 

ขณะที่แกนน ำในกำรเคลื่อนไหวหลำยคนต้องเผชิญต่อคดีควำมในหลำยข้อหำ และอำจต้องใช้เวลำในกำรต่อสู้
คดี และมีควำมเสี่ยงในกำรถูกจ ำกัดอิสรภำพ ท ำให้ต้องจับตำว่ำจะสำมำรถมีแกนน ำใหม่ๆ เกิดขึ้นมำเป็น ‘ดำว’ ดวง
ใหม่ ภำยใต้ควำมคิดที่พูดกันในกลุ่มผู้ชุมนุมว่ำ ‘เรำทุกคนคือแกนน ำ’ หรือไม่ รวมถึงพลังของแนวร่วมจะสำมำรถน ำพำ
ข้อเรียกร้องไปสู่รูปธรรมอย่ำงไร 

 
5.จับตารัฐ กับ การใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112  

ระหว่ำงที่บทควำมนี้ถูกเขียน (29 ธันวำคม) มีผู้ได้รับหมำยคดีจำกควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 
112 รวมแล้วมำกถึง 37 รำย แต่เหมือนว่ำกำรใช้มำตรำ 112 ในฐำนะกฎหมำยที่มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่ำ ‘กฎหมำยหมิ่น
พระบรมเดชำนุภำพ’ จะยังไม่มีทีท่ำหยุดลงแต่อย่ำงใด หลังถูกน ำกลับมำใช้ใหม่ในรอบกว่ำ 2 ปี  

มำยด์-ภัสรำวลี ธนกิจวิบูลย์ผล แกนน ำกลุ่มรำษฎรซึ่งถูกแจ้งข้อกล่ำวหำมำตรำ 112 และได้รับหมำยเรียกรวม 
2 ฉบับ ได้แสดงควำมเห็นว่ำ กำรใช้มำตรำ 112 รัฐบำลมีจุดประสงค์ทำงด้ำนกำรเมือง โดยเฉพำะกำรให้ผู้ที่ออกมำ
เคลื่อนไหวทำงกำรเมืองกลัวกฎหมำยในข้อหำนี้ แต่ยืนยันว่ำจะไม่สำมำรถท ำให้หยุดกำรชุมนุมได้ และยังเชื่อว่ำรัฐบำล
จนมุมแล้วถึงน ำกฎหมำยนี้มำบังคับใช้ ขณะที่เยำวชนอำยุ 16 ปีซึ่งถูกตั้งข้อหำในควำมผิดประมวลกฎหมำยอำญำ
มำตรำ 112 ให้สัมภำษณ์หลังได้รับกำรประกันตัวจำกศำลเยำวชนและครอบครัวกลำง โดยใช้ต ำแหน่ง ส.ส. ของ อม
รัตน์ โชคปมิตต์กุล พรรคก้ำวไกล เป็นหลักประกันนั้น มีควำมเห็นว่ำ กำรใช้กฎหมำยข้อนี้กับคนจ ำนวนมำก หรือกับเด็ก 
ท ำให้กฎหมำยนี้ศักดิ์สิทธิ์น้อยลง และเห็นว่ำเป็นเครื่องมือที่ใช้โจมตีคนที่เห็นต่ำง เขำบอกว่ำ “ไม่รู้สึกกลัว” แต่โกรธ
และมีค ำถำมว่ำท ำไมกำรแสดงออกจึงตำมมำด้วยกำรถูกคุกคำมและถูกด ำเนินคดีมำตรำ 112 นี่เป็นเพียงควำมรู้สึกของ
คนส่วนหนึ่งที่ถูกด ำเนินคดีส่งท้ำยปี 2563  

แต่หำกมองมิติกำรเคลื่อนไหวในปี 2564 ที่แกนน ำยังคงเดินหน้ำ 3 ข้อเรียกร้อง จึงเชื่อว่ำประเด็นที่จะ
แสดงออกน่ำจะยังมีเนื้อหำที่อำจคำบเกี่ยวให้ฝ่ำยรัฐอ้ำงด ำเนินคดีมำตรำ112  

ดังเช่นที่เรำได้เห็นแล้วว่ำเพียงกำรตอบ “จ้ำ” ในกล่องข้อควำมสนทนำส่วนตัวของเฟซบุ๊ก ก็เป็นเหตุให้ถูกน ำ
ตัวเข้ำสู่กระบวนกำรด ำเนินคดีอำญำ จนต้องเสียเวลำขึ้นโรงขึ้นศำลพิสูจน์ควำมบริสุทธิ์ ต้องต่อสู้คดีมำยำวนำนนับ 4 ปี
ได้ ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับกรณีของ พัฒน์นรี หรือ พัชนรี หรือ หนึ่งนุช ชำญกิจ มำรดำของ สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ นัก
เคลื่อนไหวทำงกำรเมือง โดยกว่ำที่จะขึ้นสู่ชั้นศำลให้ศำลยกฟ้องนั้น ต้นทุนชีวิตที่ต้องเสียไปมีค่ำเพียงใดก็คงไม่อำจ
ค ำนวณได ้
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ปัญหำของกำรตีควำมในกำรใช้ตำมมำตรำ 112 รวมถึงกำรด ำเนินคดีของต ำรวจ ตั้งแต่ชั้นพนักงำนสอบสวน 

ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ปีหน้ำคงได้เห็นกำรถูกยกระดับกลับมำสู่กำรถกเถียงในหลำกมิติมำกขึ้นอีกหน ดังที่เคยเกิดขึ้น
มำแล้วหลังจำกกำรถูกใช้อย่ำงกว้ำงขวำงในช่วงหลังกำรสลำยกำรชุมนุมขบวนกำรเสื้อแดงเมื่อปี 2553  

สังคมส่วนหนึ่งมีกำรตั้งค ำถำมต่อกำรด ำเนินคดีด้วยมำตรำ 112 ว่ำ “หมำยเรียกถัดไปจะเป็นใคร และหมำย
สุดท้ำยจะหยุดที่ใคร” หรือจะมีกำรปฏิรูปกฎหมำยมำตรำนี้ใหม่อย่ำงไรหรือไม่ ดังเช่นที่แวดวงวิชำกำรและภำคส่วน
ต่ำงๆ ได้เคยมีข้อเสนอ  
ทั้งหมดนี้คือประเด็นร้อนทำงกำรเมืองที่ยังคงต้องติดตำมกันในปี 2564 
 
อ้ำงอิง : https://thestandard.co/5-political-issues-of-2564/ 
 
  
  

https://thestandard.co/5-political-issues-of-2564/
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วันอังคำร ที่ 29 ธันวำคม 2563 เวลำ 14:23 น. 
 ‘บิ๊กตู-่ปารีณา-ช่อ’ 3 รายแรกโดนสอบฝ่าฝืนจริยธรรมฯปี 63-กลไกใหม่ก ากับนักการเมือง? 
 

 
 

“...กลไกดังกล่าวมีขึ้นในช่วงการร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยเห็นว่า ที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์ปกติ การให้
อ านาจนักการเมือง ‘ก ากับ-ดูแล’ นักการเมืองด้วยกันเองนั้น ไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพราะนักการเมืองต่างมี ‘บารมี-
อิทธิพล’ ทางการเมืองในการโน้มน้าวเพื่อโหวตให้ตัวเองไม่ต้องถูกถอดถอนได้ แม้ว่าบางเรื่องจะปรากฎข้อเท็จจริง
ชัดแจ้งก็ตาม…” 

น.ส.พรรณิกำร์ วำนิช หรือ ‘ช่อ’ อดีต ส.ส.บัญชีรำยชื่อ อดีตพรรคอนำคตใหม่ ปัจจุบันเป็นโฆษกคณะก้ำวหน้ำ 
คือนักกำรเมืองรำยล่ำสุดที่ถูกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ด ำเนินกำรไต่สวนในข้อ
กล่ำวหำกระท ำผิดจริยธรรมร้ำยแรง ตำมมำตรฐำนจริยธรรมของตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กร
อิสระ รวมทั้งผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้ำหน่วยงำนธุรกำรของศำลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 
โดยข้อ 3 วรรคห้ำ มีผลบังคับใช้กับ ส.ส. ด้วย นับเป็นนักกำรเมืองรำยที่ 3 ในรอบปี 2563 ที่ผ่ำนมำ ที่ถูกกล่ำวหำว่ำ
กระท ำผิดจริยธรรมร้ำยแรงตำมมำตรฐำนจริยธรรมฯ โดย 2 รำยแรกคือ น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลัง
ประชำรัฐ (พปชร.) ถูกกล่ำวหำว่ำบุกรุกที่ดินป่ำสงวน และที่ดินของรัฐ อีกรำยคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี และ รมว.กลำโหม ถูกกล่ำวหำว่ำอยู่อำศัยในบ้ำนพักรำชกำรทหำร 

ส ำหรับมำตรฐำนทำงจริยธรรมฯ มีผลบังคับเมื่อ 18 ม.ค. 2561 ที่ผ่ำนมำลงนำมโดย ‘5 เสือองค์กรอิสระ’ 
ได้แก่ ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนกรรมกำร ป.ป.ช. ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน และประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

มำตรฐำนทำงจริยธรรมฯฉบับนี้ นอกจำกบังคับใช้กับบุคคลในองค์กรอิสระแล้ว ตำมข้อ 3 วรรคห้ำ ระบุว่ำ ให้
ใช้บังคับแก่ ส.ส. ส.ว. และคณะรัฐมนตรี ตำมรัฐธรรมนูญปี 2560 มำตรำ 219 วรรคสองด้วย 
อาจเรียกได้ว่ามาตรฐานจริยธรรมฯฉบับนี้ เป็น ‘กฎเหล็ก’ ใหม่ถูกน ามาใช้แทนที่การ ‘ถอนถอน’ นักการเมือง 
เพราะแต่เดิมตามรัฐธรรมนูญปี 2550 และปีก่อน ๆ ให้อ านาจสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ตัดสิน ‘อนาคตการเมือง’ 
ของนักการเมือง แต่ปัจจุบันถูก ‘ริบอ านาจ’ มาสู่มือขององค์กรอิสระแทน 
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“ที่ผ่านมาในการลงมติถอดถอน ส.ส. หรือรัฐมนตรีในสภาช่วงปกติ ไม่เคยมีใครถูกถอดถอนได้แม้แต่ราย
เดียว” แหล่งข่ำวระดับสูงในส ำนักงำน ป.ป.ช. ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำย และเคยเข้ำชี้แจงคณะกรรมกำรร่ำง
รัฐธรรมนูญปี 2560 อธิบำยส านักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ถึงประเด็นนี้ 

แหล่งข่ำว ระบุอีกว่ำ กลไกดังกล่ำวมีขึ้นในช่วงกำรร่ำงรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยเห็นว่ำ ที่ผ่ำนมำในช่วง
สถำนกำรณ์ปกติ กำรให้อ ำนำจนักกำรเมือง ‘ก ำกับ-ดูแล’ นักกำรเมืองด้วยกันเองนั้น ไม่ได้ผลเท่ำที่ควร เพรำะ
นักกำรเมืองต่ำงมี ‘บำรมี-อิทธิพล’ ทำงกำรเมืองในกำรโน้มน้ำวเพ่ือโหวตให้ตัวเองไม่ต้องถูกถอดถอนได้ แม้ว่ำบำงเรื่อง
จะปรำกฎข้อเท็จจริงชัดแจ้งก็ตำม 

ส านักข่าวไทยพับลิก้า เคยรำยงำนว่ำ ในกำรถอดถอน ส.ส. หรือรัฐมนตรี หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ
นั้น ต้องยื่นค ำร้องขอถอดถอนต่อวุฒิสภำ ก่อนส่งต่อให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ไต่สวน และส่งเรื่องกลับมำยังประธำน
วุฒิสภำ โดยในรัฐธรรมนูญปี 2540 มีค ำร้องให้ถอดถอน 31 เรื่อง คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีมติว่ำ ข้อกล่ำวหำตำมค ำร้อง
ไม่มีมูล และให้ข้อกล่ำวหำตกไป 14 เรื่อง ส่วนที่เหลือไม่ได้ส่งคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริง ส่วนรัฐธรรมนูญ
ปี 2550 มีค ำร้อง 74 เรื่อง และมีเพียง 6 รำยเท่ำนั้นที่ถูกส่งเรื่องกลับเข้ำสภำเพ่ือด ำเนินกำรถอดถอน ได้แก่ นำยสมชำย 
วงศ์สวัสดิ์ อดีตนำยกรัฐมนตรี นำยนพดล ปัทมะ อดีต รมว.ต่ำงประเทศ นำยภักดี โพธิศิริ อดีตกรรมกำร ป.ป.ช. นำยสุ
เทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนำยกรัฐมนตรี และ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีต รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ชื่อ
เดิม) และนำยไกรสร พรสุธี อดีตปลัดไอซีที โดยทั้งหมด ‘รอด’ จำกกำรถูกถอดถอน 

ขณะที่ในช่วงสถำนกำรณ์ ‘ไม่ปกต’ิ หรือช่วงรัฐประหำรนั้น มีนักกำรเมืองถูกถอดถอนจำกต ำแหน่งโดยสภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติ (สนช.) อย่ำงน้อย 49 รำย แบ่งเป็นช่วงรัฐประหำร 2549 รวม 1 รำย คือนำยจรัล ดิษฐำอภิชัย เมื่อครั้ง
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ กรณีเป็นหนึ่งในแกนน ำ นปก. ก่อควำมมวุ่นวำยหน้ำบ้ำนสี่เสำเทเวศร์ 
ส่วนปี 2557 มีนักกำรเมือง 48 รำยถูกชงชื่อถอดถอน แต่มีเพียง 8 รำยที่ถูกถอดถอน ได้แก่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต
นำยกรัฐมนตรี กรณีไม่ระงับยับยั้งควำมเสียหำยโครงกำรรับจ ำน ำข้ำว นำยบุญทรง เตริยำภิรมย์ อดีต รมว.พำณิชย์ นำย
ภูมิ สำระผล อดีต รมช.พำณิชย์ นำยมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กรณีทุจริตระบำยข้ำวรัฐต่อ
รัฐ นำยประชำ ประสพดี อดีต รมช.มหำดไทย กรณีกล่ำวหำแทรกแซงกำรท ำงำนองค์กำรตลำด กระทรวงมหำดไทย 
พล.อ.อ.สุก ำพล สุวรรณทัต อดีต รมว.กลำโหม กรณีแทรกแซงกำรแต่งตั้งนำยทหำรชั้นนำยพล นำยนริศร ทองธิรำช 
อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย กรณีเสียบบัตรแทนกันในสภำ  

และรำยสุดท้ำยคือนำยสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรองนำยกรัฐมนตรี และอดีต รมว.ต่ำงประเทศ กรณีออก
หนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต) คืนแก่นำยทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี  

ข้อเท็จจริงข้างต้น จึงเป็นเหตุผลประการหนึ่งในการคลอดมาตรฐานจริยธรรมฯดังกล่าวออกมา เพื่อก ากับ
ดูแลนักการเมืองโดยองค์กรอิสระ กลับมาขึ้นตรงสู่มือคณะกรรมการ ป.ป.ช. อีกครั้งที่เป็นผู้ไต่สวนหลัก ก่อนจะส่ง
เรื่องต่อไปยังศาลทันที โดยไม่ต้องผ่านการลงมติในสภาอีกต่อไป 

ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 234 (1) บัญญัติว่ำ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรไต่สวนและมี
ควำมเห็นกรณีผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ ใช้ อ ำนำจขัด
ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย หรือฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง 

https://www.isranews.org/
https://thaipublica.org/2016/11/dismissal-of-political-appointees/
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มำตรำ 235 กรณีผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ
ผู้ใดกระท ำผิดตำมมำตรำ 234 (1) ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริง หำกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึ่งของกรรมกำรทั้งหมดเท่ำท่ีมีอยู่เห็นว่ำผู้นั้นมีพฤติกำรณ์หรือกระท ำควำมผิดตำมที่ไต่สวนให้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
(1) ถ้ำเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง ให้เสนอเรื่องต่อ ‘ศำลฎีกำ’ วินิจฉัย 
(2) กรณีอ่ืนนอกจำก (1) ให้ส่งส ำนวนกำรไต่สวนไปยังอัยกำรสูงสุด (อสส.) เพ่ือด ำเนินกำรฟ้องคดีต่อศำลฎีกำแผนก
คดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือด ำเนินกำรอ่ืนตำม พ.ร.บ.ป.ป.ช. 
หากโฟกัสเฉพาะประเด็น ‘ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง’ มีกรอบก าหนดอย่างไร? 

ตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมฯปี 2561 หมวด 4 ข้อ 27 บัญญัติว่ำ กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำน
จริยธรรมในหมวด 1 ให้ถือว่ำมีลักษณะร้ำยแรง 

กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมในหมวด 2 และหมวด 3 จะถือว่ำมีลักษณะร้ำยแรงหรือไม่ 
ให้พิจำรณำถึงพฤติกรรมของกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติ เจตนำและควำมร้ำยแรงของควำมเสี ยหำยที่เกิดจำกกำรฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติ นั้น 

ส ำหรับมำตรฐำนจริยธรรมฯ หมวด 1 มำตรฐำนทำงจริยธรรมอันเป็นอุดมกำรณ์ มี 10 ข้อ เน้นเรื่องกำรยึดมั่น
และธ ำรงไว้ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต้องพิทักษ์รักษำสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ ถือผลประโยชน์ประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่ขอ ไม่
เรียก ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่รับของขวัญ ก ำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดเว้นแต่เป็นกำรรับจำก
กำรให้โดยธรรมจรรยำ เป็นต้น 

ส่วนหมวด 2 คือมำตรฐำนทำงจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก และหมวด 3 คือหมวดจริยธรรมทั่วไป  
ปัจจุบันมีรายชื่อนักการเมืองอย่างน้อย 3 รายที่ถูกกล่าวหาในรอบปี 2563 ว่ากระท าความผิดฐานฝ่าฝืนมาตรฐาน
จริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2563 ยังเหลือกำรไต่สวนอยู่ 2 รำย ได้แก่ 
1.น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลังประชำรัฐ กรณีถูกกล่ำวหำว่ำบุกรุกป่ำสงวนแห่งชำติและที่ดินของรัฐ 
โดยควำมคืบหน้ำขณะนี้ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำแก่ น.ส.ปำรีณำ แล้ว โดย น.ส.ปำรีณำ ได้ท ำ
หนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำกลับมำ อ้ำงว่ำ เรื่องดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรสอบสวนของกองบังคับกำรปรำบปรำมกำร
กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ขอให้ บก.ปทส. ด ำเนินกำรให้เสร็จเรียบร้อย
ก่อน 
อย่างไรก็ดีแหล่งข่าวจากส านักงาน ป.ป.ช. ระบุว่า ข้อเท็จจริงกรณีนี้เป็นคนละส่วนกับกรณีที่ บก.ปทส.สอบ ดังนั้น
ในช่วงต้นปี 2564 อาจมีการสรุปส านวน และส่งเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาอย่างหนึ่ง
อย่างใดต่อไป 
2.น.ส.พรรณิการ์ วานิช อดีต ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และอดีตโฆษกพรรคอนำคตใหม่ กรณีถูกกล่ำวหำว่ำ โพสต์ข้อควำมและ
ภำพผ่ำนเฟซบุ๊กในลักษณะอำจท ำให้ประชำชนเข้ำใจไปในทำงเชื่อมโยงกับเรื่องของสถำบันพระมหำกษัตริย์อย่ำงมิ
บังควรหรือไม่ ควำมคืบหน้ำกรณีนี้ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ด ำเนินกำรไต่สวน และรวบรวมข้อเท็จจริงค่อนข้ำงครบถ้วน
แล้ว โดยในเร็ว ๆ นี้จะมีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำดังกล่ำวแก่ น.ส.พรรณิกำร์ 
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ส่วนที่จบไปแล้ว 1 รำย ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำยกรัฐมนตรี และ รมว.กลำโหม ที่ถูกกล่ำวหำว่ำอยู่อำศัย
ในบ้ำนพักรำชกำรทหำร ใช้ค่ำน้ ำค่ำไฟฟรี โดย ส.ส.ฝ่ำยค้ำน ยื่นค ำร้องเสนอประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ส่งให้ศำล
รัฐธรรมนูญ บำงข้อกล่ำวหำว่ำ เข้ำข่ำยฝ่ำฝืนมำตรฐำนจริยธรรมร้ำยแรงฯหรือไม่ โดยศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่ำ 
กรณีดังกล่ำวสำมำรถท ำได้ จึงไม่เป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมร้ำยแรง  

ทั้งหมดคือรายชื่อนักการเมืองอย่างน้อย 3 รายแรกที่ถูกกล่าวหา-ไต่สวนฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ท้ายที่สุด
เรื่องนี้จะมีบทสรุปอยา่งไร และในปี 2564 จะมีรายช่ือเพิ่มเติมหรือไม่ ต้องติดตามกัน 
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/94618-isranews-143.html 
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