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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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ข่าวประจ าวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 17/2564 การหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
7-8 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 17/2564 การหาเสียงของผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิก 
สภาเทศบาล 
และนายกเทศมนตรี  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มติชนออนไลน์ กกต. แจงแนวทางหาเสียง เลือกตั้ ง
เทศบาล - นายกเทศมนตรี ทางโซเชียล 

9 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า 

กกต. ได้เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  
โดยนอกจากการออกเสียงโดยวิธีกาบัตรแล้ว ได้เสนอเปิดทางให้น า 
เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการออกเสียง รวมทั้งเปิดทางให้ 
ออกเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ถือเป็นทางเลือกให้ กกต. 
เลือกใช้ตามความเหมาะสม ซึ่งรายละเอียด และวิธีการ กกต. จะก าหนด
หลักเกณฑ์ต่อไป แต่ระยะแรกจะน ามาใช้เฉพาะพ้ืนที่ที่มีความพร้อม
เท่านั้น หรือใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ซึ่งที่ผ่านมาได้ทดลองใช้
กับการเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้งในกลุ่มต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง 

10 

2 สยามรัฐออนไลน์ ผอ. กกต. หนองคาย พร้อมเลือกตั้งนายกเทศมนตร ี 12 
3 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. อ านาจเจริญ ไขปัญหาเลือกตั้งเทศบาล หลังชาวบ้านสับสนกาบัตรเลือกตั้ง 13 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ นายก อบจ. เชียงใหม่ แถลงนโยบายต่อสภาฯ ดึง "กิตติรัตน์ - หมอธีระเกียรติ" 

นั่งที่ปรึกษา 

15 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ นายก อบจ. ตรัง แถลง 5 นโยบายเร่งด่วน 16 

3 บ้านเมืองออนไลน์ นายก อบจ. สมุทรสาคร คนใหม่ ชูนโยบายเร่งด่วนสู้โควิด ควบคู่ 7 นโยบายหลัก 17 

4 สยามรัฐออนไลน์ “พงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว” นายก อบจ. สุราษฎร์ธานี แถลงนโยบาย 7 ด้าน  
ท้องถิ่นต้นแบบการมีส่วนร่วมเมืองแห่งความสุข ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

19 

5 บ้านเมืองออนไลน์ “อัครเดช ทองใจสด” นายก อบจ. เพชรบูรณ์ แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ 21 

6 บ้านเมืองออนไลน์ นายก อบจ. อุบลฯ แถลงนโยบาย 7 ด้าน เตรียมประเดิมโครงการ " อบจ. สัญจร " 23 

7 สยามรัฐออนไลน์ นายก อบจ. ยโสธร เอาฤกษ์วันจันทร์เข้าห้องท างาน ขณะที่ ส.ส. พรรคเพ่ือไทย 

มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี 

24 

8 มติชนออนไลน์ ส่องภาพ ‘ตู่ นันทิดา’ ในชุดกากี ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ. สมุทรปราการ 
แถลงนโยบายพัฒนาจังหวัด 

25 

9 สยามรัฐออนไลน์ "กรณ์" - "สราวุฒิ" ลงพ้ืนที่ส ารวจแหล่งท่องเที่ยว เขต 3 โชว์การท่องเที่ยวทางน้ า 
เป็นของดีอันใหม่ 

26 

10 เดลินิวส์ออนไลน์ "กรณ์" น าทีมลุยขอคะแนนเสียงคนเมืองคอน กาพรรคกล้า 28 

11 ไทยรัฐออนไลน์ เสรีรวมไทย ชี้ ถึงเวลาเปลี่ยนเรือ วอน เมืองคอน หยุด "แจกกล้วย" 30 

12 แนวหน้าออนไลน์ 'เทพไท' โอดครวญ ! อดช่วยน้องชายหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน 32 

13 เดลินิวส์ออนไลน์ กาฬสินธุ์หาเสียงนายกเทศบาลต าบลคึกคัก ลุยเคาะประตูบ้านขอคะแนน 33 

14 สยามรัฐออนไลน์ กลุ่มพลังศรีราชา ออกหาเสียง ประชาชนต้อนรับอย่างอบอุ่น 35 

15 สยามรัฐออนไลน์ เปิดตัวกลุ่มรวมพลังนวพัฒน์ท่าสายลวด "ดร.ย้ง" เบอร์ 1 เก้านโยบาย
พัฒนาท่าสายลวด สู่เมืองเศรษฐกิจ ชั้นน า 

36 

16 คมชัดลึกออนไลน์ 'จักรทิพย์' ใช้อดีตที่ท าการ 'พรรค พปชร.' วอร์รูมเลือกตั้ง 'ผู้ว่าฯ กทม.' 37 

17 เดลินิวส์ออนไลน์ ติดรูป "บิ๊กแป๊ะ" หน้าอดีตที่ท าการ พปชร. ลุยชิงผู้ว่าฯ กทม. 38 

18 มติชนออนไลน์ “ยุทธพงศ”์ ยื่นร้อง ป.ป.ช. เอาผิด ‘อัศวิน - สุขุมพันธ์’ ปมทุจริตรถไฟฟ้าสายสีเขียว 39 
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วั
น
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
19 คมชัดลึกออนไลน์ "มาดามเดียร์ " โพสต์ ขออภัย ที่ท าให้เกิดความไม่สบายใจ ในพรรคร่วมรัฐบาล 40 
20 ข่าวสดออนไลน์ "พิธา" ลัน่จับ 4 งูเห่าดองเค็ม ไม่ขับออกจากพรรค เดี๋ยวเตะหมูเข้าปากหมา 41 
21 เดลินิวส์ออนไลน์ ลุ้น ปชป. โหวตตั้ง คกก. สอบ "อันวาร์" ปมแหกมติพรรค 42 
22 เดลินิวส์ออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' เดือด ! จะตะเพิดให้พ้นพรรค พวก ส.ส. แหกมติ 43 
23 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ พปชร. ตั้ง กก. สอบ 7 ส.ส. โหวตสวนมติพรรค ขีดเส้น 15 วัน   44 
24 เดลินิวส์ออนไลน์ ลุ้นผลตัดสินคดีม็อบ กปปส. ชี้ชะตาเก้าอ้ี รมว. - รมช. 45 
25 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'นิพิฏฐ์' ช าแหละจะแก้จนกันด้วยรัฐธรรมนูญหรือ ฟันธงฉีกอีก 100 ฉบับ

ต้มน้ ากินก็ไม่รวย 
47 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เจาะยุทธศาสตร์หาเสียง 'เมืองคอน' ปชป. 'โชว์ผลงาน' รักษาพ้ืนที ่ 48 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เปิดเส้นทาง 'พงศ์สินธุ์' ดีกรีท้าชน 'อาญาสิทธิ์'  50 

3 แนวหน้าออนไลน์ จับตาการเลือกตั้งเทศบาลนครหาดใหญ่ ใครจะเข้ามานั่งต าแหน่ง 'นายกเล็ก' 52 
4 ข่าวสดออนไลน์ อภิปราย ทั่วไป เลือกตั้ง นครศรีธรรมราช คนละเรื่อง เดียวกัน 54 
5 มติชนออนไลน์ 258 จาก 278 ของ “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” สงคราม สั่งสอน 55 
6 คมชัดลึกออนไลน์ ว่าแต่เขา...ย้อนรอย ส.ส. ภท. โหวตสวนมติพรรค - วิปรัฐบาล   57 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ ศึกข้ามพรรครอยร้าวเรือเหล็ก 59 
8 คมชัดลึกออนไลน์ ไง "วินท์" เป็นอะไรกับ "นายห้าง ว." 61 
9 ข่าวสดออนไลน์ อภิปราย ทั่วไป โอกาส ของ “ปรับ ครม.” มาจาก “ภายใน” 63 
10 สยามรัฐออนไลน์ ยังไม่ใช่เวลา “ปรับ ครม.” !? 64 
11 MGR ออนไลน์ ปรับ ครม. จ าเป็น แต่ “ลุงตู่” ไม่เสี่ยงตอนนี้ !! 66 
12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ปชป. แตกแถวโหวตซักฟอก เขย่าเก้าอ้ีหัวหน้า 'จุรินทร์' 68 
13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กลยุทธ์ 'กลุ่ม 3 ช' ตุนพวก ทุกพรรค เล็งขยับยกแผง 70 
14 ไทยรัฐออนไลน์ การเมืองที่ยังเป็นจุดอ่อน ของประชาธิปไตย 72 
15 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ส่องร่างรัฐธรรมนูญ จุดเริ่มต้น “โค่น” ระบบ เพ่ือ “คนบางพวก” 74 
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานด าเนินการ 
จับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยมีผู้บริหาร  
และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมด าเนินการ ณ ห้องประชุม 201 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 

 

กรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานการจับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

เพื่อปฏิบตัิหน้าท่ีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 - 10:44 น. 
กกต. แจงแนวทางหาเสียง เลือกตั้งเทศบาล - นายกเทศมนตรี ทางโซเชียล 
 

 
 

กกต.แจงแนวทางหาเสียงเลือกตั้งเทศบาล-นายกเทศมนตรี ทางโซเชียล ชี้ หากน าภาพ-ข้อมูลพรรค ต้องได้รับการ
ยินยอมก่อน พร้อมแจ้ง ผอ.กกต.ก่อนด าเนินการ 
 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวัน
อาทิตย์ที่ 28 มีนาคม ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด สามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 
 โดยสามารถใช้ได้ด้วยตนเอง หรือมอบ หรือว่าจ้างบุคคล หรือนิติบุคคลด าเนินการแทนได้ด้วยวิธีการ เว็บไซต์ 
โซเซียลมีเดีย ยูทูบ แอพพลิเคชั่น อีเมล์ เอสเอ็มเอส และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนทุกประเภท ระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลข
ประจ าของตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ ค า
ขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครพร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปี
ที่ผลิตไว้บริเวณท่ีเห็นได้ชัดเจนด้วย 
 ได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมือง หรืออาจน าภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ในการหาเสียงเลือกตั้ง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง แล้วแต่กรณี แจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาใน
การหาเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบก่อนด าเนินการหา
เสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ส าหรับบุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้แก่ผู้สมัครผู้ใด ต้องแสดงชื่อและชื่อสกุล หรือชื่อนิติบุคคล หรืออาจแสดงชื่อย่อ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดที่
สามารถระบุเจาะจงตัวบุคคลที่ด าเนินการได ้
 โดยสื่อที่ผลิตขึ้นต้องระบุชื่อและชื่อสกุล หรือชื่อนิติบุคคลของผู้จัดท า ซึ่งการแสดงตนและระบุข้อมูลอาจ
กระท าในรูปแบบตัวอักษร ภาพ หรือเสียงก็ได้โดยหากมีรายการค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าจ้างจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ค่าตอบแทนในการด าเนินการ ไม่ว่าด้วยวิธีการใด รวมแล้วเกินกว่า 5,000 บาท ให้ผู้นั้นแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อผู้สมัคร
ทราบ และให้ผู้สมัครแจ้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบ เพ่ือรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2592229  
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22 กุมภาพันธ์ 2564 - 10:59 น. 
"กกต." ชงแก้ ก.ม. ให้ออกเสียงประชามติทางออนไลน์ 
 

 
 
"กกต." ชงแก้กฎหมายให้ออกเสียงประชามติทางออนไลน์ และเครื่องลงคะแนน ครั้งแรก เริ่มใช้บางพื้นที่ ในการ
ออกเสียงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 22 ก.พ.2564  นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  หรือ กกต. เปิดเผย ว่า  กกต.ได้
เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภา เพ่ิมเติมเพ่ือ
ความชัดเจนถึงเรื่องวิธีการออกเสียงประชามติ เพ่ือให้กรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติขึ้น   
 โดยสาระส าคัญ ที่ ส านักงาน กกต. ได้เสนอ นอกเหนือจากการออกเสียงประชามติโดยวิธีการกาบัตรตามปกติ
แล้ว ได้เสนอเปิดทางให้มีการน าเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ กกต. พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มาใช้กับการออกเสียง
ประชามติที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมทั้ง เปิดทางให้มีการออกเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ ทางออนไลน์ได้ 
ซึ่งถือเป็นทางเลือกให้ คณะกรรมการ กกต. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกเสียงประชามติได้เลือกใช้ตาม
ความเหมาะสม  ซึ่งรายละเอียดและวิธีการ กกต.จะมีการก าหนดหลักเกณฑ์ต่อไป  แต่ทั้งนี้ในระยะแรก กกต.จะ
น ามาใช้เฉพาะพ้ืนที่ที่มีความพร้อมเท่านั้น หรืออาจจะใช้เฉพาะกลุ่ม เช่นกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ  เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับ 
คณะกรรมการ กกต.จะพิจารณา 
 นายกฤช กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่จะมีการก าหนดให้มีการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ และการ
ลงคะแนนทางออนไลน์อย่างเป็นทางการ  ซึ่งที่ผ่านมา กกต. ได้พยายามทดลองใช้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นและการ
เลือกตั้งในกลุ่มต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.การออก
เสียงประชามติ เปิดเผยว่า เรื่องนี้คณะกรรมาธิการจ าข้อเสนอของ กกต. เข้าสู่การพิจารณา ในวันที่ 22 ก.พ. นี้ โดยถือ
เป็นมิติใหม่ ที่จะท าให้การออกเสียงประชามติมีความทันสมัยและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้น  ซึ่งเรื่องนี้
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กรรมาธิการได่เสนอให้ กกต.ไปพิจารณาจากเดิมจากร่างเดิมที่เนื้อหาที่ กกต. เสนอมายังมีความหมาย  ของค าว่า " 
อิเล็กทรอนิกส์" ที่ไม่ชัดเจนว่า จะหมายถึงวิธีการใดบ้าง 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  กกต.ได้เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ดังกล่าวเมื่อ
วันที่ 19 ก.พ. ที่ผ่านมาโดยมีรายละเอียดเป็นการแก้ไข ในมาตรา 42/3-42/6 ซึ่งในมาตรา 42/3 ระบุว่าในกรณีท่ี กกต. 
เห็นสมควรให้มีการลงคะแนนออกเสียงโยเครื่องลงคะแนน ในหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วย ให้ กกต. ประกาศให้
ผู้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยนั้นทราบ 
  ส่วนมาตรา 42/4 ระบุว่า ในกรณีที่ กกต.เห็นสมควรให้มีการลงคะแนนออกเสียงทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้  
กกต.ประกาศให้ผู้มีสิทธิออกเสียใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยผู้มีสิทธิออกเสียงที่ประสงค์
จะใช้สิทธิทางครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ยื่นค าขอต่อคณะกรรมการประจ าเขตภายในระยะเวลา กกต. ก าหนด และเมื่อขอ
อกเสียงทางครือข่ายอินเทอร์เน็ตผู้มีสิทธิออกเสียงจะหมดสิทธิลงคะแนนออกเสียงในหน่วยออกเสียงที่มีชื่ออยู่
ในทันที  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/459087  
 
 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/459087
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22 กุมภาพันธ์ 2564 12:28 น.   
ผอ. กกต. หนองคาย พร้อมเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  
และสมาชิกสภาเทศบาลของจังหวัดหนองคาย ทั้ง 19 แห่ง ในวันที่ 28 มี.ค. นี้ 
 

 
 

 
 
 
ผอ.กกต.หนองคาย พร้อมเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลของจังหวัดหนองคาย ทั้ง 19 แห่ง ใน
วันที่ 28 มี.ค.นี้ ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 ว่าที่ ร.ต.ดร.สัมพันธ์ แสงค าเลิศ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหนองคาย 
(ผอ.กกต.หนองคาย) เปิดเผยว่า ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้จะเป็นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิก
สภาเทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลต าบลอีก 17 แห่ง รวม 19 แห่ง โดยมีการเปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งครบทั้ง 19 แห่ง ขณะนี้อยู่ในช่วงการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และจะมีการประกาศคุณสมบัติในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จากนั้น ก็จะ
ด าเนินการจัดการเลือกตั้งตามล าดับต่อไป 
 ส าหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ทางจังหวัดได้ตั้งเป้าผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 75 % รวมไปถึงการลด
จ านวนบัตรเสียให้เหลือน้อยลงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ กกต.หนองคาย ได้ใช้ปฏิทินรถไฟ หรือตารางรถไฟในการด าเนินงาน 
อย่างเช่นในช่วงวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 64 ได้เปิดให้มีการรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง, วันที่ 13 - 19 ก.พ. 2564 จะ
เป็นการวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาล วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 64 จะเป็นการประกาศบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง ถ้าใครที่ถูกประกาศให้ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง 
จะต้องมาขออุทธรณ์ไม่เกินวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 64 หรือ ภายใน 3 วัน นับแต่วันประกาศ จากนั้นต่อไปเราก็จะมีการ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง, ประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง, อบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง, ซักซ้อม
กระบวนการในหน่วยเลือกตั้ง และก็ถึงขั้นตอนในการลงคะแนนในวันที่ 28 มีนาคม 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. 
โดยตั้งเป้าผู้ออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะรู้ผลการนับคะแนนในแต่ละหน่วยเลือกตั้งประมาณ 
21.00 น. จึงขอเรียนเชิญผู้มีสิทธิ์ทุกท่านตั้งแต่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ออกมามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากๆ และขณะนี้ก็เป็นที่
น่ายินดี เพราะยังไม่มีเรื่องร้องเรียนคัดค้านการเลือกตั้งแต่อย่างใด. 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/221977  
 
 

https://siamrath.co.th/n/221977
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210222/ae5968af6b25e088e4f80a3c84aa03f6963eed19bc5eaead38f8ae9903b1ab29.jpg?itok=UOgASjbR
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วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 14.22 น. 
กกต. อ านาจเจริญ ไขปัญหาเลือกตั้งเทศบาล หลังชาวบ้านสับสนกาบัตรเลือกตั้ง 
 

 
 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ แจ้งข้อมูลจ านวนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)และ
ผู้สมัครนายกเทศมนตรี   ในการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีผู้สมัคร นายก
เทศบาล จ านวน 65 คน และ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)จ านวน 640 คน รวมผู้สมัครทั้งสิ้น จ านวน 705 คน 
และ ในวันที่ 19 ก.พ. 64 ได้มีการประกาศรับสมัครนายกเทศมนตรี จ านวน 64 คน ไม่รับสมัคร จ านวน 1 คน(ม.
50(20)) รวมถึง ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาล(สท.) จ านวน 625 คน ไม่รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 
15 คน(ม.50(8)) และไม่รับสมัคร สท.อีก 1 คน (20)   
 จากนั้น  ผู้สมัครนายกเล็กและสท. ต่างก็ว่าจ้างรถแห่หาเสียง พร้อมทีมงานแจกแผ่นพับนโยบายหาเสียงอย่าง
คึกคัก แห่หาเสียงจากเช้าจรดเย็น ท าให้การเมืองท้องถิ่นกลับมามีชีวิตชีวา สร้างสีสัน อีกครั้ง แถมยังกระตุ้นการเลือกตั้ง
ครั้งนี้เป็นอย่างมาก ที่ส าคัญ การตระเวนโฆษณาหาเสียงของกลุ่มแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่ม และ สท. ลงครบทุกเขต
เลือกตั้ง ต่างก็ชูนโยบาย ที่เข้าตาประชาชน ให้ทราบ และเสนอให้เลือกนายกและสท.ยกทีม เพ่ือเข้าไป เป็นตัวแทน
บริหารท้องถิ่นในครั้งนี้  
 ปัญหามีอยู่ว่า ที่ผ่านมา มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
เลือกได้บัตรละ 1 คน  ส่วน การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ก็ได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 
ใ บ เ ช่ น กั น  โ ด ย  ก า บั ต ร ล ง ค ะ แ น น ไ ด้ บั ต ร ล ะ  1 ค น  คื อ  เ ลื อ ก น า ย ก แ ล ะ เ ลื อ ก  
ส.อบจ. ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยเฉพาะคนเฒ่า คนแก่ เข้าใจอย่างนี้มาตลอด ที่มีการเลือกตั้งทั้ง 2 ครั้ง ที่ผ่านมา 
 กระทั่งครั้ งนี้  จะมีการเลือกตั้ งเทศบาลทั้งนายกและสท. จะเลือกตั้งแบบไหน แบบบัตร 2 ใบๆละ  
1 คน เหมือนเดิมหรือไม่ ท าให้หลายคนสงสัยและสับสน เลือกไม่ถูก และไม่เข้าใจกันมาก    
 อย่างเช่น นายโสพล กิตติวรรณวงศ์ อายุ  74 ปี ผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้ ง   เขตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  
จ.อ านาจเจริญ กล่าวว่า ยังไม่เข้าใจเลยว่า การเลือกตั้งเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ทั้งนายกและสท. จะต้องเลือกแบบ
ไหน จะเหมือนกับการเลือกตั้ง สส. หรือ อบจ.หรือไม่ คือ ได้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เลือกได้ใบละ 1 คน  เพราะเท่าที่ได้ยิน
จากรถแห่หาเสียงต่างโฆษณาว่า ให้เลือกตั้งนายกและ สท.ยกทีม จึงอยากให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ ให้
เข้าใจด้วย 
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 ด้าน นางสาว พรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อ านวยการ ส านักงาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าจังหวัด
อ านาจเจริญ(ผอ.กต.) กล่าวถึงกรณีประชาชนสับสนเกี่ยวกับการลงคะแนนที่บัตรเลือกตั้งเทศบาลครั้งนี้ว่า การเลือกตั้ง 
เทศบาล ทั้งนายกและสท. จ านวน 24 แห่ง จะไม่เหมือนการเลือกตั้ง อบจ.หรือ สส.ที่ผ่านมา เช่น การเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี จะเลือกได้ 1 คน บัตร 1 ใบ ส่วนสมาชิกสภาเทศบาล(สท.) จะเลือกเลือกได้ 6 คน ต่อบัตร 1 ใบ โดย
เทศบาลเมืองอ านาจเจริญแบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง และเลือก สท.ได้ เขตละ 6 คน รวม 18 คน  ส่วนเทศบาลต าบล 
แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง เลือกได้เขตละ 6 คน รวม 12 คน   
 นางสาว พรรณวิภา สังฆทิพย์ ผอ.กกต.จังหวัดอ านาจเจริญ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ได้มีการจัดโครงการให้ความรู้เท่า
ทันการกระท าผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเก่ียวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ แก่ ผู้สมัคร นายกเทศมนตรี และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล ที่
ส าคัญ ผู้สมัครเลือกตั้งได้ตกลงและให้ค ามั่นสัญญากันว่า จะหาเสียงเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายและจะรักสามัคคีกัน
ทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง  ควบคู่กับการรณรงค์ให้ความรู้แก่ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครบทั้ง 7 อ าเภอ  เพ่ือให้ออกไปใช้สิทธิ์ใน
วันเลือกตั้งอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 มากที่สุด. 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/224022  
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/224022
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วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 12.04 น. 
นายก อบจ. เชียงใหม่ แถลงนโยบายต่อสภาฯ ดึง "กิตติรัตน์ - หมอธีระเกียรติ" นั่งท่ีปรึกษา 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ที่อาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
นางวิทยาลักษณ์ สามใจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยมี นายพิชัย เลิศพงษอ์ดิศร นายกองค์การปฃบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แถลงนโยบาย
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแนะน า 2 ขุนพล  นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีต
สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย อดีต
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงใหม่ โดยมีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ
ประชาชนเข้าร่วม ในการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี ้
 นายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แถลงนโยบาย 8 ข้อหลัก ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1.นโยบายด้านสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การบริหารราชการ, 2. นโยบายด้านการเดินทางและการคมนาคมขนส่ง , 3. นโยบายด้านสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน, 4, นโยบายด้านการศึกษา, 5.นโยบายด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย, 6. นโยบายด้าน SMEs OTOP, 
7. นโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬา วัฒนธรรม และ 8. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ทั้งนี้จะบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดข้างต้นโดยจะปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้เพ่ือ
ความผาสุกของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติเป็นส าคัญ 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/223993  
 

https://www.banmuang.co.th/news/region/223993
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จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.06 น. 
นายก อบจ. ตรังแถลง 5 นโยบายเร่งด่วน 
‘บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ’ นายก อบจ.ตรัง ท างานวันแรก แถลง 5 นโยบายเร่งด่วน และ 6 นโยบายการพัฒนาครอบคลุม 10 
อ าเภอ ตั้ง “กองสาธารณสุข” สู้โควิด-19 และ เริ่มภารกิจ “นายก อบจ. สัญจร” แก้ปัญหาเร็ว ตรงจุด 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เดินทางไปยังที่ท าการ
องค์การบริหารจังหวัดตรัง เพ่ือแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังก่อนเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการ 
โดยเนื้อหาของค าแถลงนโยบายซึ่งจะเป็นกรอบและแนวทางในการท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังตลอด
ระยะเวลา 4 ปีนับจากนี้ แบ่งเป็น 5 นโยบายเร่งด่วน และ 6 นโยบายการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้ง 10 อ าเภอในจังหวัด
ตรัง ส าหรับตัวอย่างนโยบายเร่งด่วนของนายก อบจ.ตรัง คนใหม่ในครั้งนี้ ให้ความส าคัญกับการบรรเทาปัญหา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะจัดตั้ง “กองสาธารณสุข” ทันทีเพ่ือรองรับภารกิจเร่งด่วนด้าน
การสาธารณสุข และงานด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 นอกจากนี้ “เร่งเตรียมแผนงานรองรับการพัฒนาสนามบินตรังเป็นสนามบินนานาชาติ” ในอีก 5 ปีข้างหน้า 
โดยเฉพาะการเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เชื่อมต่อและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั้งจังหวัด เตรียมรับมือปัญหาน้ าท่วมโดย
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดตั้ง “กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” 
ขึ้นมาดูแลแก้ไขปัญหาดังกล่าวรวมทั้งปัญหาภัยพิบัติอ่ืนๆ เพ่ือลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และที่
น่าสนใจและแปลกใหม่ส าหรับท้องถิ่น คือ ภารกิจ “นายก อบจ. สัญจร” ที่จะลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาทุกพ้ืนที่ พร้อม
หัวหน้าส่วนราชการทุกฝ่าย รวมทั้ง ส.อบจ.ในพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือการเยียวยาประชาชนและแก้ปัญหาให้รวดเร็ว ตรงจุด 
 ทั้งนี้บรรยากาศก่อนการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีผู้น าท้องถิ่นจากหลาย
พ้ืนที่และประชาชนจ านวนมาก มาร่วมแสดงความยินดีกับนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้เข้ารับต าแหน่งและเริ่มท างานอย่างเป็นทางการวันแรก 
หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 ก.พ.2564 ที่ผ่านมา....  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/826890  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/826890
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วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 14.58 น. 
นายก อบจ. สมุทรสาครคนใหม่ ชูนโยบายเร่งด่วนสู้โควิด ควบคู่ 7 นโยบายหลัก 
 

 
 

 เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 22 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.สมุทรสาคร นายพงษ์ศักดิ์ เติมสาย
ทอง ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย รองนายก อบจ.
สมุทรสาคร ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และหัวหน้า
ส่วนราชการที่เข้ารับฟัง   
 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวแถลงนโยบายว่า ตนและคณะ ขอท างานรับใช้พ่ีน้อง
ชาวสมุทรสาครอย่างต่อเนื่องภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองน่าท างาน บ้านน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลด้วยการศึกษา พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง
ที่สามารถท าได้ และตรงความต้องการของประชาชน  อันจะน าไปสู่เมืองที่มีการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ยั่งยืน และ
เหนือสิ่งอ่ืนใด จะธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ท านุบ ารุงศาสนา ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนเป็นส าคัญ โดยใน
ส่วนของนโยบายเร่งด่วนนั้น เป็นเรื่องของการร่วมแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 
19) ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่พบผู้ติดเชื้อเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการตรวจเชิงรุกในโรงงานอุตสาหกรรมท าให้
ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในภาวะเสี่ยงสูงในการได้รับเชื้อโรคดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการ
ประกอบอาชีพ ดังนั้นทางคณะผู้บริหาร อบจ.สมุทรสาคร จึงได้ก าหนดนโยบายเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและ
สนับสนุนการช่วยเหลือทุกภาคส่วนในการป้องกันควบคุม รักษา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19  เพ่ือท าให้จังหวัดสมุทรสาครกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว   
 นายอุดม กล่าวต่อไปอีกว่า ส าหรับนโยบายอ่ืนๆ ประกอบไปด้วย 1.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยปัจจุบันการศึกษามีความส าคัญต่อการด ารงชีพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การก้าวเข้าสู่สังคมท่ีมีคุณภาพ 
จ าเป็นจะต้องได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะทั้งด้านการเรียนและทักษะชีวิต ระบบการศึกษาในปัจจุบันจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและบ่มเพาะชีวิตมนุษย์ ดังนั้น ประชาชนทุกคนจึงต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม
และมีคุณภาพ ,2.นโยบายด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต โดยจะให้ความส าคัญกับการเข้าถึงสิทธิความเท่าเทียม 
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เสมอภาค และครอบคลุมทั้งในด้านสิทธิพ้ืนฐานการบริการ การรักษาพยาบาล ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
รักษา ป้องกันและฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน ,3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพ มุ่งเน้นการใช้ความคิด
สร้างสรรค์และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมและครอบครัวให้สามารถปรับตัวและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต รายได้ ตลอดจนความเป็นอยู่ 

4.นโยบายด้านพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ขยายการให้บริการน้ าประปา-ไฟฟ้า แหล่งน้ า ระบบการระบายน้ า ให้เพียงพอต่อ
ความจ าเป็นในการด ารงชีวิตของประชาชน และประสานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืน  สนับสนุนการน าสายไฟฟ้าลงดินในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมก่อนเป็นอันดับแรก  พัฒนา
ด้านความปลอดภัยทางถนน เพ่ิมไฟทางสาธารณะให้เพียงพอ เพ่ือลดอุบัติเหตุและจัดการจุดเสี่ยงให้ลดน้อยลง , 

5.นโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ เช่นส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ตลอดจน
ประชาชนได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนจัดสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ให้มีมาตรฐาน สนับสนุนให้ มี
พ้ืนที่สีเขียวในการจัดกิจกรรมนันทนาการในทุกรูปแบบ  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเชิงประวัติศาสตร์ และ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มี Landmark ของเมืองเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 

6.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร่วมมือและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นอ่ืน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเพื่อพัฒนาระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม จัดท าระบบบริหารจัดการน้ าเสียร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฝุ่น
ละออง PM 2.5 ในพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน 

7. นโยบายด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร ส่งเสริมการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล ร่วมมือและ
ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาในแต่ละท้องถิ่นให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วน-จังหวัด โดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการ
บริหารงานได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชุม อบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นแก่ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  ส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากรมีจิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้มี จิตอาสา เป็น
แบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/224031  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/region/224023   
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22 กุมภาพันธ์ 2564 18:52 น.  
พงษ์ศักดิ์  จ่ าแก้ว นายก  อบจ.  สุ ราษฎร์ธานี  แถลงนโยบาย 7 ด้าน ท้องถิ่นต้นแบบการมีส่วนร่วม  
เมืองแห่งความสุข ทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

 
 
  เมื่อวันจันทร์ที่  22 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 10.00 น ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัด 
สุราษฎร์ธานี ชั้น 3 ว่าที่ร้อยตรี กฤษฎา ขมัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยมีญัตติการแถลง
นโยบายของนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ตามกรอบแนวคิด 6 ด้าน “การเมืองสร้างสรรค์ นโยบายทันสมัย เข้าใจชุมชน” 
1. สุ ร าษฎ ร์ ธ านี  เ มื อ ง แห่ ง ค ว าม อั จ ฉ ริ ย ะ  ใ นด้ า นก า รศึ กษ า  ก า ร ส า ธ า รณสุ ข และคว ามปลอดภั ย 
2. สุราษฎร์ธานีเมืองแห่งเกษตรกรรม 
3..สุราษฎร์ธานีเมืองแห่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
4. สุราษฎร์ธานีเมืองแห่งการกีฬา 
5. สุราษฎร์ธานี เมืองแห่งศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. สุราษฎร์ธานีเมืองแห่งธรรมาภิบาล 
 ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรพัฒนาท้องถิ่นต้นแบบการมีส่วนร่วม เมืองแห่งความสุข ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
โดยมียุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 7 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
2. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการศึกษา 
4. ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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 ทั้งนี้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว สภาฯ  ยัง
ได้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในด้านต่างๆ จ านวน 8 
คณะ เพ่ือให้เกิดการท างานที่สอดคล้อง คลอบคลุมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ประชุมในครั้งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/222166  
  

https://siamrath.co.th/n/222166
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วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 20.09 น. 
“อัครเดช ทองใจสด “ นายก อบจ. เพชรบูรณ์ แถลงนโยบายต่อท่ีประชุมสภาฯ 
 

 
 

 เพชรบูรณ์ : เมื่อเวลา 10.00 น. วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยมีนางสาว
อภิรดี พรพฤฒิพันธุ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ 1 ว่าที่ ร.ต.ชัชวาลย์ รักหาญ รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ 2 และ นางอุทัยรัตน์ อินทฉิม เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
สมาชิกสภา อบจ.เพชรบูรณ์ และ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 
 โดยที่ประชุมนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวแถลงนโยบายต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมก าหนดนโยบายในการบริหารงานไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬา 
นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การเกษตร สินค้าและผลิตภัณฑ์ 
และการท่องเที่ยว 4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 ทั้งนี้ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีมติเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการและเป็นผู้แทน
กรรมการในคณะต่างๆ ดังนี้ คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 7 คน, 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 7 คน ,คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน 7 คน , 
คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 7 คน , คณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา จ านวน 7 คน , 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล จ านวน 7 คน , กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 คน , คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 3 คน , คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวน 3 คน ,  
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คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จ านวน 5 คน และ คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 2 คน 
 นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า เพ่ือให้การบริหารงานเดินหน้าต่อ
หลังจากแถลงนโยบายต่อสภา อบจ.เพชรบูรณ์ นโยบายเร่งด่วน คือ ด้านสิ่งสาธารณูป โภค ถนน และ น้ า เพ่ือแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง การขุดเจาะบ่อบาดาล เพราะที่ผ่านมาทีมงานผู้บริหาร และ ส.อบจ. ได้ให้ความส าคัญของงานพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 นอกจากนี้ ยังพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่หากมีการร้องขอความช่วยเหลือมา แต่จะด าเนินการโครงการที่
จ าเป็นก่อน ส่วนที่รองลงมาก็จะพยายามด าเนินการให้ครบทุกโครงการฯ 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/224076  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/222173  
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/224076
https://siamrath.co.th/n/222173
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วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 21.38 น. 
นายก อบจ. อุบลฯ แถลงนโยบาย 7 ด้าน เตรียมประเดิมโครงการ " อบจ. สัญจร " 
 

 
 

 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภาอบจ.อุบลราชธานี นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีก่อนเข้ารับหน้าที่อย่างเป็น
ทางการ โดยการแถลงนโยบายซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
ตลอดระยะเวลา 4 ปีนับจากนี้ ซึ่งมีท้ังหมด 7 ด้าน 

1. ด้านการบริหาร การเมือง การปกครองการน านโยบายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2. ด้านเศรษฐกิจ การวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา 3.ด้านการเกษตร ส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร
ผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ 4.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข ประชาชนจะต้องเข้าถึงการบริการทางด้าน
การแพทย์ และการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัด
นโยบายด้านการฟ้ืนฟูพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 6. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ ใน
ทุกช่วงวัย ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ทั้งทางตรงและทางอ้อม 7.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประเภท
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ และความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการคมนาคม โดยจะด าเนินการใน
เรื่องปากท้องของประชาชนในท้องถิ่น เป็นการเร่งด่วน  

 นอกจากนี ้นายก อบจ. อุบลราชธานี ได้เตรียม จัดโครงการ อบจ.สัญจร” เพ่ือลงพื้นที่พบประชาชนต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/224097  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/222194  
 
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/224097
https://siamrath.co.th/n/222194
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23 กุมภาพันธ์ 2564 07:37 น.   
นายก อบจ. ยโสธร เอาฤกษ์วันจันทร์เข้าห้องท างาน ขณะท่ี ส.ส. พรรคเพื่อไทย มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี 
 

 
 
 เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายวิเชียร สมวงศ์ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พร้อมคณะผู้บริหารถือเอาฤกษ์วันจันทร์ เดินทางมาห้องท างาน ก่อนจะแถลงนโยบาย
ให้กับสมาชิกสภา อบจ.ยโสธร ในวันที่ 23 ก.พ. 
 ส าหรับบรรยากาศการเดินทาง มาของนายวิเชียร สมวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรพร้อมคณะ 
เมื่อเดินทางมาถึงได้ท าการสักการะศาลเจ้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จากนั้นได้รับแจกันดอกไม้จาก บุญแก้ว 
สมวงศ์ ส.ส.ยโสธรเขต. 2 และ นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ ส.ส. ยโสธรเขต 1 พรรคเพื่อไทย ที่เดินทางมาให้ก าลังใจ กับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในครั้งนี้ 
 นอกจากนั้นแล้วเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรก็ได้มอบดอกกุหลาบสีแดงตลอดทางเดินขึ้นห้อง
ท างาน พร้อมทั้ง ญาติมิตร ที่เดินทางมาส่งในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ก็ได้มอบดอกไม้เพ่ือแสดงความยินดีกับคณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรในครั้งนี้อย่างอบอุ่น 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/222224  
  

https://siamrath.co.th/n/222224
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210223/189408937899f576662891770886843f25a7cc77074c8862bb40c4650539af52.jpeg?itok=faUr3Q2A
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:44 น. 
ส่องภาพ ‘ตู่ นันทิดา’ ในชุดกากี ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ แถลงนโยบายพัฒนาจังหวัด 
 

 
 
ส่องภาพ ‘ตู่ นันทิดา’ ในชุดกากี ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ แถลงนโยบายพัฒนาจังหวัด 
 หลังจากต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 11 จังหวัด ที่ได้มีการลงคะแนนใหม่ในบางหน่วยเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2564 หนึ่งในนั้นคือ จ.สมุทรปราการ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย หรือตู่ 
 ท าให้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปรากฏภาพ “นายกตู่” สวมชุดกากี ท าหน้าที่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารแถลงนโยบายการบริหาร แนวนโยบายการพัฒนาด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ การน ารายได้สู่ประชาชนเป็นหลัก และอ่ืนๆ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 
 โดยมีสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น ร่วมการประชุมรับฟัง
การแถลงนโยบายครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
 ส าหรับนโยบายที่ “นายกตู่” แถลง มีทั้งหมด 7 ข้อ ดังนี้ 1.นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาท้องถิ่น 2.
นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.นโยบายการพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัด
ระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 4.นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น ารายได้สู่จังหวัด เพ่ิม
รายได้ให้ประชาชน 5.นโยบายการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.นโยบายการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว และ7.นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2592100  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/social/local/646092  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg
https://www.matichon.co.th/region/news_2592100
https://www.posttoday.com/social/local/646092
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg
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22 กุมภาพันธ์ 2564 12:25 น.    
"กรณ์" - "สราวุฒิ" ลงพื้นที่ส ารวจแหล่งท่องเที่ยว เขต 3 โชว์การท่องเที่ยวทางน้ า เป็นของดีอันใหม่ 
 

 
 

หาเสียงแนวใหม่ ! "กรณ์" - "สราวุฒิ" ลงพ้ืนที่ส ารวจแหล่งท่องเที่ยว เขต 3 นครศรีธรรมราช ล่องแพยาง - บอร์ด
ยืนพาย โชว์การท่องเที่ยวทางน้ า เป็นของดีอันใหม่ แพ็คทีมผู้บริหารพรรค เดินสายพบประชาชนหลายพื้นที่ ย้ า
ความพร้อมลงมือท า 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดหลายวันที่ผ่านมา 
เป็นไปอย่างคึกคัก ผู้สมัครหมายเลข 1 นายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์ จากพรรคกล้า ลงพ้ืนที่หาเสียงพบปะประชาชน
ต่อเนื่อง ผู้บริหารพรรคทั้งนายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค , นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค , และรอง
หัวหน้าพรรค นายวรวุฒิ อุ่นใจ , นายพงศ์พรหม ยามะรัตน์ , นายภิมุข สิมะโรจน์ ที่ปรึกษาพรรค พร้อมทีมงานกล้า
อาสา ที่เคยลงพื้นที่ช่วยชาวนครศรีธรรมราชเมื่อครั้งประสบอุทกภัย พบปะพูดคุยกับ ชาวบ้าน ได้รับการสะท้อนปัญหา
น้ าประปาไม่ทั่วถึงหลายพ้ืนที่ใน อ.พระพรหม รวมถึงปัญหาที่ดินทับซ้อนในพ้ืนที่ใน อ.เฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้พรรค
กล้ายังได้เข้าไปช่วยวางแผนเติมเงินในกระเป๋าให้ชาวบ้าน ด้วยการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด ที่ อ.ชะอวด และเตรียม
ผลักดันเป็นเมืองท่องเที่ยวอันซีนของประเทศไทยอีกด้วย 
 นายกรณ์ ได้โพสต์เฟซบุคส่วนตัว พร้อมยก อ.ชะอวด เป็น Hidden Gem มีของดีซ่อนอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ทุ่งกระจูดที่พรุควนเคร็ง สามารถน ากระจูดมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวริมน้ าที่
สวยงาม สะพานโค้ง 100 ปี , บ้านวังหอน , นบบัวแก้ว ทุ่งนาใต้ , หนานเรือหนานครก หรือที่คลองห้วยแหยง 
 นายกรณ์ บอกว่า รักการท่องเที่ยวทาง “น้ า” มาตั้งแต่เด็ก สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเป็นนักกีฬาพายเรือ ท าให้
ทุกครั้งที่มาชะอวด ต้องไปท่องเที่ยววิถีริมน้ าในทุกครั้งที่มีโอกาส ชะอวดมีของดีอยู่แล้ว หากเติมความคิดสร้างสรรค์เข้า
ไป มันจะกลายเป็นความสดใหม่ ที่สร้างโอกาสให้กับคนชะอวด และนครศรีธรรมราชได้อีกมาก ยิ่งยุคนี้เป็นยุคโซเชียล
มีเดีย มีเพจท่องเที่ยว มีบล็อคเกอร์มากมาย นอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆแล้ว การมีรูปเก๋ๆ ไว้โพสต์ก็ท าให้เกิดการ
แชร์ไปในวงกว้าง สร้างโอกาสในแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วย 
  

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210222/d4f262fb63880e8114aab6854af5c3a543ceb0f026458890b1846ec14d5078e1.jpg?itok=GnJW2Ws3
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หัวหน้าพรรคกล้า ยังได้ชวนลูกสาว (กานต์ จาติกวณิช)  และนายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม 
เบอร์ 1 มาช่วยกันใส่ไอเดียให้กับแหล่งท่องเที่ยว น าแพยางน่ารักสดใส ลอยน้ าเล่นกันที่คลองห้วยแหยง นอกจากได้รูป
สวยๆ แล้วยังมีเด็กๆและชาวบ้านแถวนั้นให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก และเอาบอร์ดยืนพาย (Stand Up Paddle 
board) ไปลองแม่น้ าปากพนัง ใต้สะพานโค้งรถไฟ 100 ปี ผสมผสานวิถีชุมชนกับของอินเทรนด์ ท าให้ชะอวดมีสีสันขึ้น
ได้ ผู้คนจะมาท่องเที่ยวกันมากขึ้น ท าให้รู้ว่านอกจากไอไข่แล้ว นครศรีธรรมราชยังมีของดีอีกหลายอย่าง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/221976  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://siamrath.co.th/n/221976
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จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.31 น. 
"กรณ์"น าทีมลุยขอคะแนนเสียงคนเมืองคอน กาพรรคกล้า 
“กรณ์” แทคทีม ผู้บริหารพรรคกล้า ลุยขอคะแนนเสียงคนเมืองคอนเขต 3  ลั่นหาเสียงสร้างสรรค์ ไม่แค่สัญญาแต่
ลงมือท า ชูชะอวดเมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่ พร้อมย้ านครศรีฯ ไม่ได้มีดีแค่ไอ้ไข่ 7 มีนา กาเบอร์ 1 กล้าท าทันท ี  
 

 
 

 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าเป็นไป
อย่ า งคึ กคั ก  ตลอดหลายวันที่ ผ่ านมา  ผู้ สมั ครหมาย เลข  1 นายสราวุฒิ  สุ ว ร รณรั ตน์  จ ากพรรคกล้ า  
ลงพ้ืนที่หาเสียงพบปะประชาชนมากที่สุด โดยมีผู้บริหารพรรคลงช่วยกันเต็มทีม ทั้งนายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค 
พร้อมด้วยรองหัวหน้าพรรค นายวรวุฒิ อุ่นใจ นายภิมุข สิมะโรจน์ นายพงศ์พรหม ยามะรัตน์ และนายอรรถวิชช์ 
สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค พร้อมทีมงานทั้งกล้าอาสาที่เคยลงพ้ืนที่ช่วยชาวนครศรีธรรมราช เมื่อครั้งประสบอุทกภัย 
ลุยพบชาวบ้านและพูดคุยสอบถามถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ชาวบ้านเผชิญอยู่ทั้งการจัดระบบน้ าประปาไม่ทั่วถึงในพื้นที่ อ.พระ
พรหม ทั้งที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 10 กว่ากิโลเมตรและมีการประปาส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ นอกจากนี้ ยังพบปัญหา
ที่ดินทับซ้อนในพ้ืนที่ หมู่ 17, 12 และ 13 อ.เฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้พรรคกล้ายังได้เข้าไปช่วยวางแผนเติมเงินใน
กระเป๋าให้ชาวบ้าน ด้วยการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด ที่ อ.ชะอวด และเตรียมผลักดันเป็นเมืองท่องเที่ยวอันซีนของ
ประเทศไทยอีกด้วย 
 โดยนายกรณ์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมยก อ.ชะอวด เป็น Hidden Gem มีของดีซ่อนอยู่มากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นทุ่งกระจูดที่พรุควนเคร็ง เสน่ห์ของพืชชนิดนี้คือขึ้นเองตามธรรมชาติ ในพรุน้ ากร่อย สามารถน ากระจูดมาจักสาน
เป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังมีแหล่งท่องเที่ยวริมน้ าที่สวยงามไม่แพ้จังหวัดอ่ืน ทั้งสะพานโค้ง 100 ปี, 
บ้านวังหอน, นบบัวแก้ว ทุ่งนาใต้, หนานเรือหนานครก หรือที่คลองห้วยแหยง 
 “ผมรักการท่องเที่ยวทาง “น้ า” มาตั้งแต่เด็ก สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเป็นนักกีฬาพายเรือ ท าให้ทุกครั้งที่มาชะ
อวด ต้องไปท่องเที่ยววิถีริมน้ าในทุกครั้งที่มีโอกาส ชะอวดมีของดีอยู่แล้ว แต่ในบางครั้งของดีที่มีอยู่ หากเติมความคิด
สร้างสรรค์เข้าไป มันจะกลายเป็นความสดใหม่ ที่สร้างโอกาสให้กับคนชะอวด และนครศรีธรรมราช ได้อีกมาก ยิ่งยุคนี้
เป็นยุคโซเชียลมีเดีย มีเพจท่องเที่ยว มีบล็อกเกอร์มากมาย นอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆ แล้ว การมีรูปเก๋ๆ ไว้โพสต์ก็
ท าให้เกิดการแชร์ไปในวงกว้าง สร้างโอกาสในแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วย” นายกรณ์ กล่าว 
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 หัวหน้าพรรคกล้า กล่าวด้วยว่า การลงมาหาเสียงรอบนี้เราอยากท าอะไรนอกกรอบ เราไม่อยากจะหาเสียงด้วย
การ เ พียงยกมือ ไหว้และให้ ค าสัญญา เราจึ ง  "ลงมือท า "  ให้ เห็นว่ า  พ้ืนที่ ของชาวบ้ านที่ นี่ มี ดี อย่ า ง ไร  
มีศักยภาพอีกแค่ไหน และสร้างเป็นโอกาสได้อย่างไรอีกบ้าง และวางแผนสร้างภารกิจเติมเงินลงกระเป๋าชาวบ้านให้ได้
ทันทีที่มีโอกาส และในครั้งนี้ก็ชวนลูกสาว (กานต์ จาติกวณิช)  และ นายสราวุฒิ ผู้สมัครฯ ซึ่งเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ มา
ช่วยกันใส่ไอเดียให้กับแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการน าแพยางน่ารักสดใส ลอยน้ าเล่นกันที่คลองห้วยแหยง นอกจากได้รูป
สวยๆ แล้วยังมีเด็กๆ และชาวบ้านแถวนั้นให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก 
 และท่ีสะพานโค้ง 100 ที่นี่เป็นสะพานข้ามคลองที่คลาสสิกมาก และมีความกว้างของคลองพอสมควรเลย พวก
เราจึงคิดว่าน่าจะน าเอา SUP ย่อมาจาก Stand Up Paddle board ที่ก าลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ คล้ายๆเซิร์ฟแต่มีไม้
พาย สามารถยืนพายบนบอร์ดได้ เป็นการผสมผสานระหว่างวิถีชุมชนกับของอินเทรนด์ ท าให้ชะอวดมีสีสันขึ้นได้ หากมี
การจัดการที่เป็นระบบบวกกับการโปรโมตดีๆ นครศรีฯ จะไม่ได้มีดีแค่ไอ้ไข่ แต่ผู้ คนจะมาท่องเที่ยวกันมากขึ้น เพราะ
คนเราชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ และชะอวดก็ตอบความต้องการนั้น ภารกิจของพรรคกล้า คือเดินหน้าเติม
เงินให้กระเป๋าชาวบ้าน ด้วยการน าวิถีชุมชนที่มีอยู่เดิม มาเพ่ิมความสร้างสรรค์เข้าไป เพราะโอกาสดีๆ ยังมีอยู่อีกมาก. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/826885  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/469700  
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22 ก.พ. 2564 12:50 น. 
เสรีรวมไทย ชี้ ถึงเวลาเปลี่ยนเรือ วอน เมืองคอน หยุด "แจกกล้วย" 
 

 
 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส หัวหน้า พรรคเสรีรวมไทย ชี้  ถึงเวลาเปลี่ยนเรือ วอนเมืองคอน เขต 3  
หยุดแจกกล้วย ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนใจแต่อ านาจของตัวเอง โดยไม่แคร์สายตาประชาชน 
 วันที่ 22 ก.พ. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย รวมทั้งแกนน าพรรค ลงพื้นที่ช่วยว่าที่ร้อย
ตรีอภิรัฐ รัตนพันธ์ ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช เขตสาม พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 2 หาเสียงที่ อ.จุฬาภรณ์ หน้า
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ โดยจะมีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 3 ในวันที่ 7 มี.ค. 
 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ตอนนี้กระแสขัดเเย้งในพรรคร่วมรัฐบาลหลังการลงมติการอภิปรายไม่
ไว้วางใจ ทยอยออกมาเเล้ว พูดง่ายๆ มีการล็อบบี้คะแนนจากพรรคใหญ่และพรรคจิ๋ว ที่ร่วมเรือเหล็กผุๆ ล านี้ ให้ลงมติ
ให้รัฐมนตรีในคะแนนที่ต้องเท่ากัน ส.ส.บางคนโหวตสวนมติพรรคก็ส่อโดนลงโทษ เพราะไม่รักษามรรยาท ถามว่า แบบ
นี้เป็นประชาธิปไตยไหม ส.ส.มีเอกสิทธิ์ในการแสดงความเห็นตามรัฐธรรมนูญ แต่แกนน า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลท าเเบบนี้ ถาม
ว่า เคารพกติกากันไหม หรือต้องเคารพกติกู แล้วจะได้รับแจกกล้วยไปกิน และยังมีการเตรียมแย่งเก้าอ้ี ครม.กันอีกจาก
รัฐมนตรีที่โดนอภิปรายว่า ควรหลุดจากเก้าอ้ี ตน งง กับภาวะแบบนี้มาก เพราะแปลว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนใจแต่อ านาจ
ของตัวเองที่ปล้นฝ่ายประชาธิปไตยไปโดยไม่แคร์สายตาประชาชน ที่ก าลังล าบากเพราะการบริหารของรัฐบาลนี้ แม้เเต่
น้อย 
 "เรือเหล็กผุๆ ที่ขนกล้วยมาแจกพวกเดียวกันก าลังจะจม เขต 3 เมืองคอนอยู่ไม่ไกลอ่าวไทย ดังนั้นขอให้
ประชาชนในเขต ช่วยกันส่งคลื่นประชาธิปไตย ไปกระแทกเรือล านั้นให้เกยตื้นและล่มปากอ่าวให้เร็วที่สุด เพราะปล่อย
ไว้บ้านเมืองจะแย่ลง วันนี้ประชาชนได้เวลาเปลี่ยนขึ้นเรือประชาธิปไตยแล้ว ขอให้เขต 3 เมืองคอน เป็นผู้โดยสารลอต
เเรกของเรือล านี้ ตนเชื่อในพลังบริสุทธิ์ของเขตสามเมืองคอน" หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าว 
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พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ดังนั้นการเลือกตั้งซ่อมในเขตนี้ขอให้ประชาชนไว้วางใจให้ ว่าที่ร้อยตรีอภิรัฐ ไปช่วย
ตนหยุดพฤติกรรมแบบนี้เพราะมันเสื่อมเกียรติมากกับการเป็นผู้แทนราษฎร ดังนั้นประชาชนในเขตนี้ต้องช่วยตนหยุด
คอร์รัปชัน เนื่องจากการล็อบบี้คะแนนเช่นนี้ มันคือการโกงอย่างหนึ่ง นโยบายของพรรคเสรีรวมไทยนั้น หนึ่งใน 6 ข้อ ที่
ตนหาเสียงคือหยุดคอร์รัปชันที่เป็นต้นตอของปัญหาบ้านเมืองเช่นกัน 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ตนและว่าที่ร้อยตรีอภิรัฐ หาเสียงมาหลายอ าเภอพบว่า เสียงสะท้อนในการท ามา
หากิน และการครองชีพนั้นล าบากมาก และเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้ว ตั้งแต่มีการยึดอ านาจ ดังนั้นเพื่อเป็นก้าวแรกของ
การเปลี่ยนแปลงขอให้ประชาชนเลือก ว่าที่ร้อยตรีอภิรัฐ เป็น ส.ส.ให้ชนะขาดลอย 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2037415  
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วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 09.58 น. 
'เทพไท' โอดครวญ! อดช่วยน้องชายหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน 
 

 
 

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง
การลง พ้ืนที่ เ ลื อกตั้ ง เขต 3 จั งหวัดนครศรี ธรรมราช ว่ า  ส่ วนตั ว ไม่ ได้ อยู่ ในบัญชีผู้ ช่ วยหาเสี ยง ให้ กั บ  
นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ ผู้สมัครหมายเลข 3 ที่เป็นน้องชายในการลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมเขต 3 จ.นครศรีธรรมราช ใน
ครั้งนี้ เพราะติดเงื่อนไขข้อกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ช่วยหาเสียง จึงได้ใช้สิทธิ์ในฐานะพลเมืองไทย แสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองเหมือนกับประชาชนคนทั่วไป ที่จะสนับสนุนหรือเชียร์บุคคลใดก็ได้ที่ชื่นชอบ ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่สามารถ
กระท าได้ ตนเสียดายโอกาสที่จะได้ขึ้นเวทีปราศรัยพูดความในใจ และพูดถึงผลงานการท าหน้าที่ ส.ส.ในช่วงเวลาเกือบ 
2 ปี ที่ได้ผลักดันเรื่องปลดล็อคพืชกระท่อมจนส าเร็จ และการเสนอเพ่ิมค่าตอบแทนให้แก่ อสม.อีกเดือนละ 500 บาท 
เป็นเดือนละ 1,500 บาท เพื่อเป็นขวัญก าลังใจที่ได้ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
 นายเทพไท กล่าวว่า แต่ด้วยความผูกพันกับคนในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งที่ 3 ทั้ง 4 อ าเภอ ที่เคยเป็น ส.ส.มาก่อน 
และระหว่างที่เป็น ส.ส.ก็ได้ปฎิบัติตัวลงพ้ืนที่พบปะพ่ีน้องประชาชนในตลาดนัดต่างๆ เป็นประจ า เมื่อตนพ้นจาก
ต าแหน่ง ส.ส.ไปแล้ว ก็ต้องลงพ้ืนที่ไปบอกกล่าว หรืออ าลาต าแหน่ง ส.ส.กับประชาชนในตลาดนัดเหมือนเดิม จึงเป็น
การลงพ้ืนที่เพ่ือสอบถามข่าวคราว หรือสารทุกข์สุกดิบกับพ่ีน้องประชาชน มีทั้งพูดคุย ร้องเพลง สร้างความสนุก
ครื้นเครงให้กับประชาชนในตลาดนัด เป็นการสร้างความสุขให้กับพ่ีน้องประชาชนเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจ
ซบเซา ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบ 2 ที่ก าลังเกิดขึ้นในขณะนี้ และยังเป็นการรณรงค์เชิญชวนให้พ่ี
น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคมนี้อีกด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/554663  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/93927  
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จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.05 น. 
กาฬสินธุ์หาเสียงนายกเทศบาลต าบลคึกคักลุยเคาะประตูบ้านขอคะแนน 

บรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
คึกคัก ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลล าคลอง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ น าทีมงานกลุ่มรักล าคลองเดินเคาะประตูบ้านขอ
คะแนนเสียงและเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นวันที่ 28 มีนาคม 2564 
 

 
 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ จ.กาฬสินธุ์ พบว่าหลังจากสิ้นสุดการรับสมัคร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และ 
กกต.ประกาศรับรองคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว ต่างเริ่มออกหาเสียงกันอย่างคึกคัก ทั้งติดตั้งป้ายหาเสียง รถสปอร์ตโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และเดินเคาะประตูบ้าน เพ่ือบอกนโยบาย และขออาสาเป็นตัวแทนไปท าหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 โดยเฉพาะล่าสุดที่ต าบลล าคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ บรรยากาศการหาเสียงเต็มไปด้วยความคึกคักเป็นอย่าง
มาก ซึ่งนายสถาพร ฉายประดิษฐ์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลคลอง หมายเลข 1  ซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีต าบลล า
คลอง แชมป์เก่า น าผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าคลอง พร้อมทีมงานกลุ่มรักล าคลอง ได้ออกเดินเคาะประตูบ้าน 
เพ่ือแนะน าตัว บอกนโยบาย และขอโอกาสกลับมารับใช้พ่ีน้องประชาชนชาวต าบลล าคลองอีกสมัย โดยชูนโยบาย “ล า
คลองต้องดี” เน้นนโยบายสานงานต่อ ก่องานเพ่ิม เติมให้เต็ม ถนนสู่ไร่นา ไฟฟ้าทั่วถึง น้ าประปาสะดวก สะอาด 
เพียงพอ 
 นายสถาพร ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลคลอง หมายเลข 1 กลุ่มรักล าคลอง กล่าวว่า ตนเป็นลูกหลานชาว
ต าบลล าคลองโดยก าเนิด จึงได้ในลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีล าคลองอีกสมัย ด้วยอุดมการณ์ และนโยบาย เพ่ือ
สานงานต่อ ก่องานเพ่ิม เติมให้เต็ม ถนนสู่ไร่นา ไฟฟ้าทั่วถึง ประปาสะดวก สะอาด เพียงพอ “ล าคลองต้องดี” ทั้งนี้เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้กับต าบลล าคลองอย่างทั่วถึง ประชาชนทุกครัวเรือนมีรายได้ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
 นายสถาพร กล่าวอีกว่า ส าหรับกลยุทธ์ในการหาเสียงของตนครั้งนี้ ได้เน้นการเข้าถึงเคาะประตูบ้าน ในเขต
ต าบลค าคลองทั้ง 9 หมู่บ้าน เพ่ือที่จะพบปะกับพ่ีน้องประชาชนให้ครบทุกคน ทุกครัวเรือน เพ่ือแนะน าตัว บอกกล่าว
นโยบายที่เป็นรูปธรรม ชาวบ้านสามารถซักถามข้อสงสัย รับทราบปัญหา 
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และตนก็จะได้ทราบความต้องการของชาวบ้าน เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาต าบลล าคลองต่อไป
หากได้รับการเลือกตั้งอีกครั้ง  โดยตนพร้อมจะท าทีมงานคุณภาพ ขออาสารับใช้และเดินหน้าท างานต่ออย่างเต็มที่ เพ่ือ
ความสุขมวลรวมของพ่ีน้องประชาชน ดังนั้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิตัวเองให้มากๆ เพ่ือที่จะได้เลือกผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก ไปท าหน้าที่แทนตนเองในสภา เพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาต าบลล าคลองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป. 
  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/826892  
ข่าวที่เกีย่วข้อง : https://siamrath.co.th/n/222110 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/region/224024  
  

https://www.dailynews.co.th/article/826892
https://siamrath.co.th/n/222110
https://www.banmuang.co.th/news/region/224024
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22 กุมภาพันธ์ 2564 16:40 น.    
กลุ่มพลังศรีราชา ออกหาเสียง ประชาชนต้อนรับอย่างอบอุ่น 
 

 
 

 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ชุมชนบ้านใน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง ผู้สมัคร
นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา หมายเลข 3 หัวหน้ากลุ่มพลังศรีราชา น าลูกทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา 
เขต 3 หมายเลข 15-20 ออกเดินหาเสียงแนะน าตัวผู้สมัครสมาชิกสภาฯ แก่ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนบ้านใน ซึ่งได้รับ
การต้อนรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยได้เคาะประตูบ้านพบปะพูดคุย ถึงปัญหาที่ประชาชนพบเจอ และขอให้น าไป
แก้ไขต่อไป ซึ่งนายฉัตรชัย กล่าวว่า ตนพร้อมที่จะพัฒนา ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ศรีราชาอย่างเร่งด่วนให้กลับมาสวยงามดังเดิม ไม่ว่า
จะเป็นระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยจะเร่งพัฒนาเกาะลอย และสวนสาธารณะทันที ซึ่งขณะนี้ก าลังมีการก่อสร้าง
ปรับปรุงอยู่ 
 โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครลงชิงต าแหน่งนายกเทศมนตรีจ านวน 3 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายธานี 
รัตนานนท์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา หัวหน้ากลุ่มรักษ์ศรีราชาบ้านเรา พร้อมลูกทีมสมาชิกสภาฯ หมายเลข 2-
7 หมายเลข 2 นายคมสันชาญชัยวรวิทย์ หัวหน้ากลุ่มศรีราชาคลื่นลูกใหม่ พร้อมลูกทีมสมาชิกสภาฯ หมายเลข 8-13 
และหมายเลข 3 นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง อดีตประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา หัวหน้ากลุ่มพลังศรีราชา และได้ส่งลูก
ทีมสมาชิกสภาฯ หมายเลข 15-20 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/222096  
  

https://siamrath.co.th/n/222096
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210222/ee1273caef5fd480f58591f2dd5c88636f29e7d075df4876ddd0065509c2b581.jpeg?itok=u4UNO0b1
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22 กุมภาพันธ์ 2564 17:12 น.   
เปิดตัวกลุ่มรวมพลังนวพัฒน์ท่าสายลวด "ดร.ย้ง" เบอร์ 1 เก้านโยบายพัฒนาท่าสายลวด สู่เมืองเศรษฐกิจ ชั้นน า 

 
 

 ดร.สรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ "ดร.ย้ง" ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก หัวหน้ากลุ่ม 
"รวมพลังนวพัฒน์ท่าสายลวด" หมายเลข 1 น าทีมพลังนวพัฒน์ท่าสายลวด อาสารับใช้พ่ีน้องประชาชนชาวท่าสายลวด 
พร้อมทีม ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)ต าบลท่าสายลวด เขตหนึ่ง เบอร์ 1 ถึง 6 และเขตสอง เบอร์ 1 ถึง 3 กลุ่ม
รวมพลังนวพัฒน์ท่าสายลวด ประกอบด้วยเขตหนึ่ง นายณรงค์ คะนองนึก (ทศ) เบอร์ 1. , นางภิญญา เฮิงโม (ครูจิต) 
เบอร์ 2. , นายสุวิชัย เฮิงโม (น้องชัย) เบอร์ 3., นายค าจัน ศรีสมุทร (ยงค์) เบอร์ 4, นายอุดม กาวิน า (ครูอุดม) เบอร์ 5, 
และนายประสิทธิ์ ด่านตระกูล (โกหย่วน) เบอร์ 6, เขตสอง นายเจนยุทธ ฟ้ันล้อม(ผู้ใหญ่จุ้ม) เบอร์ 1., นายอุ่นเรือน 
จันทร์แสง (ผู้ช่วยเฮือน) เบอร์ 2, และนายใจมา เขื่อนเป็ก (ผู้ใหญ่ใจมา) เบอร์ 3 
 กลุ่มรวมพลังนวพัฒน์ท่าสายลวด..."ดร.ย้ง" เบอร์ 1 นวพัฒน์พัฒนาท่าสายลวด เขตหนึ่ง เบอร์ 1 ถึง 6 
เขตสอง เบอร์ 1 ถึง 3 พลังนวพัฒน์ท่าสายลวด เก้าพลัง "เก้านโยบายพัฒนาท่าสายลวด" สู่เมืองเศรษฐกิจ ชั้นน า ดร.
สรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ "ดร.ย้ง" ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลท่าสายลวด เบอร์ 1 น าทีมกลุ่มรวมพลังนวพัฒน์ท่าสาย
ลวด พัฒนาท่าสายลวดเก้านโยบาย 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/222117  
  

https://siamrath.co.th/n/222117
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210222/ecb6075d153c11839996e632859b2a8217ddc1b259b832bed981d113e0b6fe60.jpeg?itok=YttUUPyZ
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22 กุมภาพันธ์ 2564 - 17:24 น. 
'จักรทิพย'์ ใช้อดีตที่ท าการ 'พรรค พปชร.' วอร์รูมเลือกตั้ง 'ผู้ว่าฯกทม.' 
 

 
 
"จักรทิพย์" ขึ้นรูปตัวเอง หน้าอาคารปานศรี อดีตที่ท าการ "พรรคพปชร." พร้อมสโลแกน จับตา ใช้เป็นส านักงาน 
เตรียมสู้ศึก "ผู้ว่ากทม." 
 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ติดตั้งภาพของตัวเองบริเวณหน้าอาคาร
อาคารปานศรี ถ.รัชดาภิเษก อดีตที่ท าการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมสโลแกน "ร่วมทุกข์  ร่วมสุข ร่วมสร้าง 
สะอาด ปลอดภัย แก้ปัญหาฉับไว" 
 คาดว่าพล.ต.อ.จักรทิพย์  จะใช้อาคารกังกล่าวเป็นส านักงานในการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/459127  
  

https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
https://www.komchadluek.net/news/politic/459127
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จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.14 น. 
ติดรูป"บิ๊กแป๊ะ"หน้าอดีตที่ท าการพปชร. ลุยชิงผู้ว่าฯกทม. 

รูป "บิ๊กแป๊ะ" โชว์หรา หน้าอดีตที่ท าการพรรคพลังประชารัฐ พร้อมสโลแกน  "ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วม
สร้าง สะอาด ปลอดภัย แก้ปัญหาฉับไว" เตรียมหาเสียงลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่อาคารปานศรี อดีตที่ท าการพรรคพลังประชารัฐ ได้มีการติดตั้งภาพ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัย
จินดา อดีต ผบ.ตร. พร้อมสโลแกน “ร่วมทุกข ์ ร่วมสุข ร่วมสร้าง สะอาด ปลอดภัย แก้ปัญหาฉับไว" ซึ่งคาดว่าจะใช้เป็น
ที่ท าการในการลงเลือกตั้ งผู้ ว่ าราชการกรุ ง เทพฯ  ตามที่ เคยมีกระแสข่าวว่าพรรคพลั งประชารัฐให้การ
สนับสนุน แม้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะเคยให้สัมภาษณ์ว่าพรรคจะไม่ส่งลงสมัคร
เลือกตั้งท้องถิ่นก็ตาม 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/826952  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2591477  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923907  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/554579   

https://www.dailynews.co.th/politics/826952
https://www.matichon.co.th/politics/news_2591477
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923907
https://www.naewna.com/politic/554579
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วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 15:50 น. 
ยุทธพงศ์ ยื่นร้อง ป.ป.ช. เอาผิด ‘อัศวิน-สุขุมพันธ์’ ปมทุจริตรถไฟฟ้าสายสีเขียว  
 

 
 
ยุทธพงศ์ ยื่นร้อง ป.ป.ช. เอาผิด ‘อัศวิน-สุขุมพันธ์’ ทุจริตรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย เดินทางมา
ยื่นหนังสือร้องเรียน ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. ให้ด าเนินการตรวจสอบเอาผิด
อดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เรื่องการทุจริตรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยมีนายสุทธิ บุญมี ผอ.ส านักสืบสวนและกิจการพิเศษ 
ป.ป.ช. เป็นผู้มารับหนังสือร้องเรียนเพ่ือน าเข้าคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ เป็นประเด็นต่อเนื่องจากการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจที่เพ่ิงจบลงไป ตนมายื่นเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียว เป็นการยื่นที่ อดีตผู้ว่าฯ กทม. ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ไป
จ้าง บีทีเอส วิ่งโดยไม่มีอ านาจ 
 สืบเนื่องถึง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ที่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ไปขอเขาโอนจาก รฟม.เป็น
กทม. มติบอกให้ไปจ่ายเงินให้เขา ให้แข่งขันอย่างเป็นธรรม ก็ไม่ท า ต้องเร่งรีบมายื่นก็มาร้องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ได้สืบสวนสอบสวนต่อ เพราะไม่งั้น ค่าโดยสารของประชาชนก็จะขึ้น 
 “ส่วน มท.1 และ นายกฯ จะเป็นอีกข้ันตอนหนึ่ง หลังการอภิปราย ส.ส. 50 คน จะไปยื่นประธานชวน และยื่น
ถอดถอนต่อไป” 
 ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ได้ตั้งโต๊ะแถลง เปิดเผยวานนี้ (21 ก.พ.) ว่า ฝ่ายค้านท างาน
เป็นทีม ทุกพรรคมีส่วนร่วม การอภิปรายครั้งนี้ประสบความส าเร็จ โดยมีรัฐมนตรี 3 คนที่ตอบไม่ได้ โดยจะไปยื่น ป.ป.ช. 
เรื่องต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งถือเป็นรถไฟฟ้าเส้นทางที่ดีที่สุด ท าเงินมหาศาล แต่กลับไม่น าเข้า พ.ร.บ.ร่วมทุน 
มีการท านิติกรรมอ าพราง ผิดกฎหมายฮั้ว ด าเนินการอย่างไม่โปร่งใสในการจ้างวิ่งรถ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2591137  
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22 กุมภาพันธ์ 2564 - 14:29 น. 
"มาดามเดียร์ " โพสต์ ขออภัย ที่ท าให้เกิดความไม่สบายใจในพรรคร่วมรัฐบาล 
 

 
 
"มาดามเดียร์ " โพสต์ ขออภัย ที่ท าให้เกิดความไม่สบายใจในพรรคร่วมรัฐบาล ยันการแสดงออก ด้วยหลักการและ
เหตุผล ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้ความเป็นประชาธิปไตย 
 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2564 มาดามเดียร์ น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้โพสต์
ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมระบุข้อความว่า จากบรรยากาศทางการเมืองหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หากเดียร์
และเพ่ือน ส.ส. ดาวฤกษ์เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดความไม่สบายใจในพรรคร่วมรัฐบาล เดียร์และเพ่ือน ส.ส. ต้องขออภัย 
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ผู้บริหารพรรค และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการปฏิบัติตามจิตวิญญาณความเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างดีท่ีสุด 
 อย่างไรก็ตาม เดียร์ยังเชื่อมั่นในการแสดงออก จากการพิจารณาด้วยหลักการและเหตุผล ในฐานะ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้ความเป็นประชาธิปไตย 
 โดยก่อหน้านี้ ได้ชี้แจง ว่า การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรกลุ่มดาวฤกษ์ ใช้สิทธิงดออกเสียง ในการลงคะแนน
ญัตติไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลกับรัฐมนตรีท่านหนึ่ง ด้วยเหตุผลว่า 
 ตลอดการอภิ ปราย และการชี้ แจง 4 วั น (16-19 กพ. ) ที่ ผ่ านมา ไม่ พบค าชี้ แจงที่ ชั ดเจนเพี ยงพอ  
ในการตอบค าอภิปรายของพรรคฝ่ายค้าน และท าให้สังคมตั้งข้อกังขาข้อสงสัยในสองประเด็นหลักที่ยังไม่ได้รับค าตอบที่ชัดเจน คือ 
เรื่องการเปลี่ยนเงื่อนไข (tor) และการล้มการประมูล"โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม" และข้ออภิปรายเรื่องการไม่ปกป้องหรือเรียกคืนที่
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในพ้ืนที่เขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งสองประเด็นที่ยังไม่ได้รับค าตอบอย่างชัดเจน เป็นสองประเด็น
ที่สองรัฐวิสาหกิจในการก ากับดูแล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยตรง คือ รฟท.และรฟม. 
 น.ส.วทันยา ระบุอีกว่า ส.ส. ในกลุ่มดาวฤกษ์ ได้พยายามอย่างที่สุดในการปฏิบัติตามมติพรรค ด้วยการไม่ลงคะแนนไม่ไว้วางใจ 
อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องปฏิบัติตามจิตวิญญาณ  ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ด้วยการงดอออกเสียง 
 ส่วนผลที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการลงมติครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านใด ส.ส.ในกลุ่มทั้งหมด พร้อมน้อมรับสิ่งที่
จะเกิดขึ้น โดยถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน อย่างดีที่สุดแล้ว  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/459107  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923850   
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22 ก.พ. 2564-12:35 น. 
"พิธา" ลั่นจับ 4 งูเห่าดองเค็ม ไม่ขับออกจากพรรค เดี๋ยวเตะหมูเข้าปากหมา 
 

 
 

 “พิธา” ลั่นจับ 4 งูเห่าดองเค็ม ไม่ขับออกจากพรรค เดี๋ยวเตะหมูเข้าปากหมา จ่อลงพื้นที่ชลบุรี – เชียงราย ขอ
โทษชาวบ้าน ย้ าลงโทษห้ามท ากิจกรรมพรรค 
 เวลา 09.30 น. วันที่ 22 ก.พ.64 ที่พรรคเพื่อไทย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกระแส
ข่าว “นายทุน ว.” เข้ามาแทรกแซงพรรค ว่า เบื้องต้นมีคณะกรรมการวินัยของพรรคดูอยู่ หากมีการกระท าที่ส่งผลต่อ
เอกภาพของพรรค ท าให้เกิดความเสียหาย ขัดต่อข้อบังคับ ตนยืนยันไม่เอาไว้แน่นอน จะจัดการให้เด็ดขาด 
ขณะเดียวกันต้องดูว่าเป็นเพียงเรื่องส่วนตัวหรือไม่ 
 ส่วนกรณี 4 ส.ส. พรรคก้าวไกลโหวตสวนมติพรรค นายพิธา ย้ าว่ารู้สึกผิดหวัง แต่ไม่ผิดจากที่คาดไว้ หลังจากนี้
หลังปิดสมัยประชุมสภา ตนเตรียมน าส.ส.ลงพ้ืนที่ของ 4 ส.ส.ดังกล่าว เช่น จ.เชียงราย และจ.ชลบุรี เพ่ือขอโทษและรับ
ฟังปัญหา เนื่องจากกลุ่มส.ส.ดังกล่าวถูกลงโทษห้ามท ากิจกรรมกับพรรค ช่วงนี้คงต้องให้ส.ส.บัญชีรายชื่อในแต่ละจังหวัด
ท างานแทนไปก่อน 
 ขณะเดียวกัน ในวันพรุ่งนี้ (23 ก.พ.) คณะกรรมการวินัยของพรรคจะหารือแนวทางลงโทษ 4 ส.ส.ด้วย ยืนยัน
ไม่ขับออกจากพรรค เพราะจะเหมือนเตะหมูเข้าปากหมา และส่วนตัวในฐานะหัวหน้าพรรคจะให้ความส าคัญกับคนที่
เห็นความส าคัญกับพรรคเท่านั้น นอกจากนี้ในเดือนมี.ค. พรรคเตรียมด าเนินการตามหลักสูตรการเมืองของพรรค เพ่ือ
เตรียมพร้อมคัดคนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งส.ส.ครั้งต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6002790  
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จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.32 น. 
ลุ้น ปชป. โหวตตั้ง คกก. สอบ "อันวาร์" ปมแหกมติพรรค 
ลุ้นที่ประชุมส.ส.ปชป.พรุ่งนี้โหวตตั้งคณะกรรมการสอบสวน “อันวาร์” หลังลงมติสวนทางพรรคในศึกอภิปรายไม่
ไว้วางใจ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. รายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ แจ้งว่า ส าหรับการประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ใน
วันที่ 23 ก.พ.นี้ จะมีการสอบถามถึงเหตุผลของนายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ และนายอภิชัย 
เตชะอุบล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ลงมติงดออกเสียงต่อกรณีของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.
พาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในญัตติเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งไม่เป็นไปตามมติ
พรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของนายอันวาร์ ที่จะถูกสอบถามถึงการประชุมในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพาณิชย์ 
สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งนายอันวาร์พูดเข้าข้างนายบัลลังก์ อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพ่ือไทย ที่เป็นรองประธาน
คณะกรรมาธิการชุดดังกล่าว ทั้งที่นายอันวาร์ไม่เคยเป็นประธานการประชุมเลย แต่กลับให้ ส.ส.พรรคเพ่ือไทยเป็น
ประธานการประชุมแทนตลอด  
 ส่วนสุดท้ายแล้ว พรรคประชาธิปัตย์จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนหรือไม่ ในที่ประชุม ส.ส.ของพรรค
จะต้องโหวตตั้งคณะกรรมการหรือไม่ตั้ง แต่คงไม่ได้ลงโทษถึงขั้นต้องให้ออกจากพรรค แต่อาจมีบทลงโทษอย่างใดอย่าง
หนึ่งตามมา. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/826970  
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/826970


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

43 

 

 
 
จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22.01 น. 
'บิ๊กป้อม' เดือด! จะตะเพิดให้พน้พรรค พวก ส.ส. แหกมติ  
“บิ๊กป้อม” เดือดจัด ถึงข้ันเอ่ยจะตะเพิด ส.ส.แหกมติพ้นพรรค   
ก่อน กก.บห.เบรก ให้ตั้งกก. สอบก่อน   
 

 
เมื่อวันที่ 22 ก.พ. รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจ้งว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

พรรค พปชร. ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพปชร. เป็นประธาน เพ่ือพิจารณา
มาตรการลงโทษกรณี 6 ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ และ 1 ส.ส.ระยอง ลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจสวนกับแนวทางของพรรค โดย
บรรยากาศเป็นไปอย่างคุกรุ่น โดย พล.อ.ประวิตร แสดงท่าทีไม่พอใจต่อการกระท าของ ส.ส.ดังกล่าวอย่างมาก โดย
กล่าวตอนหนึ่งว่า “โหวตอย่างนี้ รับไม่ได้ แล้วไม่ต้องโพสต์อะไร อีกอย่างนี้มันต้องขับออก ไปรับปากเขามา เขาก็ให้เรา
เต็ม แต่เรามีปัญหา พรรคเราเสียหาย มันต้องมีบทลงโทษ ท าไมตอนถามในการประชุมพรรคเมื่อวันที่ 19 ก.พ. ว่ามี
ปัญหาอะไร แล้วไม่บอก” ส่งผลให้ กก.บห.ที่ร่วมประชุมต่างนิ่งไปครู่หนึ่ง เพราะไม่ค่อยเห็นการแสดงอารมณ์ฉุนเฉียว
แบบนี้ของพล.อ.ประวิตร 
 ขณะที่ กก.บห.รายหนึ่งได้ชี้แจง โดยยกข้อกฎหมายขึ้นมาอธิบายว่า ส.ส.มีเอกสิทธิ์ มีอิสระ ปราศจากการ
ครอบง าของพรรคการเมืองในการลงมติตามรัฐธรรมนูญ ท าให้นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส .บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้า
พรรคฝ่ายกฎหมาย เสนอให้มีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาพิจารณา ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.
ยุติธรรม ได้กล่าวเสริมเพ่ือให้บรรยากาศเย็นลงว่า เมื่อตั้งคณะกรรมการสอบแล้ว ขอให้รอฟังผลข้อเท็จจริงก่อนที่จะมี
มาตรการกับ ส.ส.คนดังกล่าว ส่วน กก.บห.คนอ่ืนๆ ค่อนข้างระมัดระวังการแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม มีรายงาน
ว่า ตั้งแต่มีปัญหา น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พยายามโทรศัพท์หา พล.อ.ประวิตร เพ่ือชี้แจงเหตุผล แต่ 
พล.อ.ประวิตรไม่รับสายเลย   
 รายงานข่าวแจ้งว่า ส าหรับการประชุม กก.บห. เพ่ือตั้งคณะกรรมการสอบฯ ถือเป็นกระบวนการของพรรค
การเมือง ซึ่งคงไปขับไล่ ส.ส.ไม่ได้ แต่อาจจะมีผลต่อมาตรการส่วนตัวกับ ส.ส.คนดังกล่าว อาทิ ตัดการดูแลช่วยเหลือ
และสนับสนุนเรื่องต่างๆ ไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งหน้า ไม่ให้เป็นกรรมาธิการต่างๆ หลังจากนี้ โดยเฉพาะ น.ส.วทัน
ยา ที่เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ เพียงคนเดียว และเป็นแกนน ากลุ่มที่อาจจะโดนหนักกว่าเพ่ือน ขณะที่อีก 6 คน ที่เหลือเป็น 
ส.ส.แบบแบ่งเขต คงต้องเอาไว้ก่อน. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/826980 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2591905  
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22 Feb 2021 20:01 น. 
พปชร. ตั้ง กก. สอบ 7 ส.ส.โหวตสวนมติพรรค ขีดเส้น 15 วัน   
 

 
 

“พลังประชารัฐ”ตั้งกรรมการ 6 คน สอบ 7 ส.ส.โหวตสวนมติพรรค ในศึกซักฟอก ขีดเส้น 15 วัน ได้ข้อสรุป 
 วันนี้(22 ก.พ.64) นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) แถลงข่าวภายหลังการประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค ว่า ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี 7 ส.ส.ไม่ปฏิบัติตาม
มติพรรค จากการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยมีตนเป็นประธาน 
 ส่วนคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส .ขอนแก่น และ น.ส.พัชรินทร์ ซ า
ศิริพงษ์ ส.ส. กทม.  จะมีการเชิญ ส.ส.ทั้ง 7 ราย มาตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยดูตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
ข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎร และข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด มีระยะเวลาในการพิจารณา 15 วัน เมื่อได้ข้อสรุป จะ
เสนอกรรมการบริหารพรรคต่อไป 
 นายไพบูลย์ กล่าวว่า หากพบการฝ่าฝืนบทลงโทษ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น ไม่มีบทลงโทษ แต่ใน
ฐานะสมาชิกพรรค ที่ต้องอยู่ร่วมกัน ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ เพ่ือที่จะได้สิทธิต่างๆ ของพรรค ตามที่เป็นสมาชิกพรรค 
และต้องร่วมมือกัน ตามจิตส านึก อุดมคติในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะ
หัวหน้าพรรค ได้ก าชับอยากให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎร และข้อบังคับ
ของพรรค 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/469695  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.prachachat.net/politics/news-618518  
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อังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.44 น. 
ลุ้นผลตัดสินคดีม็อบ กปปส. ชี้ชะตาเก้าอ้ี รมว. - รมช. 
จับตา 24 ก.พ.64 ฟังค าตัดสินพิพากษา คดีกปปส. ก่อม็อบ-ขวางเลือกตั้งปี 2557 หากผิดจริงเก้าอ้ี 2 รมว. - 1 
รมช. สั่นคลอน เพราะจะหมดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ต้องรอให้คดีถึงท่ีสุด 
 

 
 
 จ ากกรณี ที่ ศ า ลอาญา นั ด อ่ าน ค า พิพ าก ษา ใน วั นที่  24 ก . พ .  คดี ที่ น า ยสุ เ ทพ  เ ทื อ กสุ บ ร ร ณ  
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) และแกนน ากปปส. รวม 39 คน จากการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี 2557 ซึ่งมีการ
กระท าความผิด 9 ข้อหาที่รวมถึงการร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้งด้วยนั้น พบว่ามีจ าเลยส่วนหนึ่งมีปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
ส.ส.อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชารัฐ  ที่ส าคัญ มีผู้ที่เป็นรัฐมนตรีด้วย คือ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
รมว.ศึกษาธิการ  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม และ
ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์  จึงท าให้หลายฝ่ายรวมต้องติดตามค าตัดสินของศาล เพราะจะมีผลต่อคุณสมบัติการ
ด ารงต าแหน่งดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีต าแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งอาจน าไปสู่การปรับครม. 
 ทั้งนี้  นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ด้วย ว่า  ส าหรับพรรค
ประชาธิปัตย์มีการติดตามรอฟังค าพิพากษาคดีนี้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม แม้คดีนี้เป็นการตัดสินของศาลอาญา แต่
เนื่องจากโจทย์ได้ขอให้ศาลมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของจ าเลยด้วย จึงถือว่าส าคัญมาก   โดยแนวทางค าตัดสินคดีนี้ 
มี 3 ทาง คือ 1.จ าคุกและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 2.รอโทษจ าคุก แต่สั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 3.ศาลสั่งยกฟ้อง  ซึ่งถ้าศาล
สั่งจ าคุกและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง หรือถ้าสั่งรอลงอาญา แต่้ให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง จะท าให้จ าเลยต้องพ้นจากต าแหน่ง
ทันที เพราะหมดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุด  และถ้ามีผู้น าเรื่องยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญให้
วินิจฉัยสภาพความเป็น ส.ส.ว่าจะหมดไปทันที หรือต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อน   ที่จริงก็มีบรรทัดฐานจากค าวินิจฉัยของ
ศาลฯ ในคดีของนายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งถูกศาลอาญาตัดสินจ าคุกและ
เพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง จากกรณีการทุจริตกรเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราช 
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 นายนิพิฏฐ์ กล่าวอีกว่า  ส่วนผู้ที่มีต าแหน่งรัฐมนตรี ถ้าศาลอาญาตัดสินว่ามีความผิด ก็ต้องพ้นจากต าแแหน่ง
ทันที เพราะขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 160 (7) ที่บัญญัติว่าไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้
จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ 

เมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้หารือกันเป็นการภายในเพ่ือเตรียมแผนรองรับต่างๆส าหรับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปรับครม. นายนิ้้พิฏฐ์ กล่าวว่า  ไม่มี เพราะเราหวังว่าผู้ที่เป็นสมาชิกพรรคเราจะได้รับชัย
ชนะ  และเรายังไม่คิดไปไกลถึงขั้นเรื่องปรับ ครม 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/826974  
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23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08:01 น.     
'นิพิฏฐ์' ช าแหละจะแก้จนกันด้วยรัฐธรรมนูญหรือ ฟันธงฉีกอีก 100 ฉบับต้มน้ ากินก็ไม่รวย 
  

 
 
 
 
23 ก.พ.64- นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า จะแก้จนกันด้วยรัฐธรรมนูญหรือ?? 
 ผมยังยืนยันความเห็นเดิม ที่ต้องแก้ปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นล าดับแรก แก้ปัญหาโครงสร้างทาง
การเมืองเป็นล าดับที่สอง ความจริงทั้ง 2 เรื่องนี้ ปัญหาโครงสร้างทางการเมืองแก้ง่ายกว่า เพราะเพียงแก้รัฐธรรมนูญก็
จบ แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจไม่ง่ายเลย แก้ยาก เราจึงไม่ค่อยได้ยินนักการเมืองพูดถึงความเหลื่อม
ล้ าทางเศรษฐกิจ  
 ถ้าจะว่ากันอย่างตรงไป-ตรงมา อดีตหัวหน้าพรรคผม ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี กับคุณกรณ์ 
จาติกวณิช เคยพูดเรื่อง"สังคมสวัสดิการ" บ่อยมาก และท่านน่าจะน าค านี้มาพูดเป็นคนแรกในประเทศไทย  ถึงกับ
ก าหนดไว้เป็นนโยบายพรรค แต่เราก็พ่ายแพ้ให้แก่นโยบาย"ประชานิยม" มาตลอดมา ระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา แนวคิด
สวัสดิการสังคม สู้กับ แนวคิดประชานิยมตลอด  
 แต่เอาเถอะ ผมจะไม่ท า และผมจะไม่เขียนเรื่องนี้ให้เป็นปัญหาทางการเมือง (ร าคาญนักเลงคีย์บอร์ด) ผมได้คุย
กับนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่ง ท่านแนะน าให้ศึกษาวิธีคิดของอดีตประธานาธิบดี ธีโอดอร์ โรสเวลต์ แห่งสหรัฐอเมริกา 
เพราะหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 อเมริกาก็มีปัญหาช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยสูงมาก แต่ก็แก้ปัญหานี้ส าเร็จ เป็น
ต้นแบบให้ทุกประเทศ  
 ผมจึงมีค าถาม ที่จะถามว่า ใครที่ท างานอย่างขยันขันแข็ง อดออม,อดทน,ไม่ติดอบายมุข,ท างานอย่างเหน็ด
เหนื่อย แล้วยังล าบาก ยังยากจนอยู่บ้าง โปรดยกมือขึ้น!! หากท่าน ขยัน,อดออม,เหนื่อย,อดทน,ไม่ติดอบายมุข แล้วท่าน
ยังยากจนอยู่ อย่าไปโทษรัฐธรรมนูญเลยครับ ที่ท่านยังจนเพราะมันเป็นปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เอ้ือเฉพาะคน
รวยเท่านั้น ต่อให้ฉีกรัฐธรรมนูญแล้วเขียนใหม่อีก 100 ฉบับ แล้วน ารัฐธรรมนูญไปต้ม ดื่มกินน้ าต้มรัฐธรรมนูญ 3 เวลา
หลังอาหาร ท่านก็ยังจน  
 แต่ขณะเดียวกัน คนรวยอีก 10 ตระกูลของเมืองไทย เขาไม่สนหรอกว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไร  
เขาก็ยังรวยวัน รวยคืน อยู่เหมือนเดิม ต่อให้เขานอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเขาก็ยังรวยขึ้นเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจมัน
เ อ้ื อ ใ ห้ เ ข า ร ว ย อ ย่ า ง ไ ม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด  ต อ น ห น้ า  ผ ม จ ะ เ ขี ย น ว่ า  ค ว ร ป ฏิ รู ป โ ค ร ง ส ร้ า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  
และ ปฏิรูปคนอย่างไร(เพราะมันต้องปฏิรูปความคิดของคนด้วย) . 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/93919  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/222228  
 

https://www.thaipost.net/main/detail/93919
https://siamrath.co.th/n/222228
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23 กุมภาพันธ์ 2564 
เจาะยุทธศาสตร์หาเสียง 'เมืองคอน' ปชป. 'โชว์ผลงาน' รักษาพื้นที่ 
 

 
 

ผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีแค่ “เท่าทุน” กับ “ขาดทุน” เมื่อโจทย์ใหญ่ประชาธิปัตย์มีค าตอบเดียวคือแพ้ไม่ได้เท่านั้น 
 เหลือเวลาเพียง 2 สัปดาห์จะถึงวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช แทนต าแหน่งที่ว่างลง เมื่อขณะนี้
มี 3 พรรคการเมืองใหญ่ส่งผู้สมัครช่วงชิงเก้าอ้ี แทน “เทพไท เสนพงศ์” อดีต ส.ส.เจ้าของพ้ืนที่เดิม ขณะที่แชมป์
เ ก่ า  ป ร ะ ช า ธิ ปั ต ย์ ก า ลั ง ร ะ ด ม ที ม ง า น เ ดิ น ห น้ า ต า ม แ ผ น ห า เ สี ย ง  โ ด ย ม อ บ ห ม า ย ใ ห้   
“ชัยชนะ เดชเดโช” ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 6 เป็นผู้อ านวยการเลือกตั้ง เขต 3 นครศรีธรรมราช ในฐานะคนรุ่นใหม่
ใ น พ้ื น ที่  เ ป็ น แ ม่ ทั พ น า ห า เ สี ย ง  แ ล ะ ว า ง ก ล ยุ ท ธ์ ใ น เ ข ต เ ลื อ ก ตั้ ง ที่ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  อ .ช ะ อ ว ด   
อ.จุฬาภรณ ์อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.พระพรหม จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค.2562 อยู่ที ่151,290 คน 
นอกจากนี้ “ประชาธิปัตย์” ยังมอบหมายภารกิจให้  2 ขุนพลแดนใต้ ประกอบด้วย “นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ”  
รองหัวหน้าพรรค และ“นิพนธ์ บุญญามณี” รองหัวหน้าพรรค ดูแลยุทธศาสตร์ภาพรวม ตั้งแต่การจัดบุคลากรช่วยหา
เสียง เตรียมทีมกฎหมายส าหรับดูแลให้การหาเสียงอยู่ภายใต้กฎหมาย โดยเฉพาะติดตามการกระท าความผิดกฎหมาย
เลือกตั้ง ที่คาดว่าจะเข้มข้นไม่แพ้การเลือกต้ัง 24 มี.ค.2562 
 ส าหรับ “ธีมหลัก” ที่ส่งไปถึง “พงศ์สินธุ์ เสนพงศ”์ ผู้สมัครของพรรค ให้ยึดแนวนโยบายและผลงานพรรค เน้น
ผลงาน “ประกันรายได้” ชาวสวนยางพารา และชาวสวนปาล์ม รวมถึงเกษตรกรที่ไม่ได้รับการดูแลมาก่อนให้ได้รับสิทธิ
ในโครงการประกันรายได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาธิปัตย์ประกาศเสมอว่า “ท าได้ไว ท าได้จริง” หรือโครงการ “พาณิชย์
ลดราคาช่วยประชาชน” ของกระทรวงพาณิชย์และการผลักดันดูแลผู้สูงอายุ  และผู้พิการในเรื่องเบี้ยยังชีพ ของ
กระทรวงการ พัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์  หาก เป็ นมิ ติ ทางการ เมื อ ง  ในประ เด็ นการแก้
รัฐธรรมนูญ ประชาธิปัตย์ก็ยืนยันถึงจุดยืนตั้งแต่การร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐ รวมถึงท่าทีที่ผ่านมาต่อการผลักดันแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่ชัดเจนมากกว่าพรรคใดๆ    
 ขณะเดียวกันทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรค ที่มี “อลงกรณ์ พลบุตร” รองหัวหน้าพรรค ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรค ได้เคาะ 3 ยุทธศาสตร์เพ่ือเข้าถึงฐานเสียงคนในพ้ืนที่
ทั้ง “ออนไลน์-ออฟไลน์” ประกอบด้วย 
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1.ทีมยุทธศาสตร์ “โซเชียลมีเดีย” มีหน้าที่ก าหนดยุทธศาสตร์รณรงค์หาเสียงผ่านโลกออนไลน์  มอบหมาย
ใ ห้  “น ร า พั ฒ น์  แ ก้ ว ท อ ง ” ร อ ง หั ว ห น้ า พ ร ร ค  เ ป็ น หั ว ห น้ า ที ม  พ ร้ อ ม ที ม ง า น  อ า ทิ  ภู มิ ส ร ร ค์   
เสนี ว งศ์  ณ  อยุ ธยา  ผู้ อ านวยการส านั กงานประสานงานเครื อข่ ายองค์กรภายนอกพรรค  ดรุณวรรณ   
ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรค และ แทนคุณ จิตต์อิสระ อดีต ส.ส.กทม. โดยมี “สามารถ ราชพลสิทธิ์” รองหัวหน้า
พรรค และประธานคณะกรรมการ Smart Democrat ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 

2.ทีมปฏิบัติการพิเศษ มีหน้าที่ตรวจสอบความโปร่งใสในการเลือกตั้งเขต  3 นครศรีธรรมราช มอบหมาย
ให้ “มือปราบหูด า” พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ หรือ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เป็นหัวหน้าทีม 

3.ทีมประสานงานเครือข่าย มีหน้าที่ประสาน-เชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายภายนอกพรรค เพ่ือช่วยสื่อสารนโยบาย
ของประชาธิปัตย์ตลอดการเป็นรัฐบาล มอบหมายให้ คุณหญิงกัลยา โสภณพิช รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานเครือข่ายองค์กรภายนอกพรรค เป็นหัวหน้าทีม 
 ส าหรับทีมยุทธศาสตร์-ทีมโครงสร้างบุคคล-ทีมฝ่ายกฎหมาย จะท าหน้าที่ประสานกับ “ชัยชนะ เดชเดโช” และ
ทีมงาน “พงศ์สินธุ์” อย่างใกล้ชิด เพ่ือก าหนด “ทิศทาง-พ้ืนที่” หาเสียงเลือกตั้งในแต่ละช่วงก่อนถึงวันเลือกตั้ง
จริง 7 มี.ค.  โดยจะมีการกระจายจุดของแกนน าประชาธิปัตย์ที่ลงจากกรุงเทพฯ เพ่ือดาวกระจายไฮปาร์คเป็นจุด
ย่อย หรือปราศรัยบนรถหาเสียงให้ครอบคลุมเขต 3 ให้มากที่สุด 
 ส าหรับประเด็นที่  “ประชาธิปั ตย์” ยั งกั งวลยั งอยู่ ที่ คู่ แข่ งพลั งประชารัฐ  เลื อกส่ ง  “อาญาสิทธิ์   
ศรีสุวรรณ” ลงแก้มือจากการเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะก าลังภายใน ในฐานะพรรคแกนน ารัฐบาล เมื่อรวม
กับผลคะแนนที่ห่าง “เทพไท” เพียง 4,568 คะแนน ท าให้ประชาธิปัตย์ต้องระดมทัพใหญ่เพ่ือครองพ้ืนที่เขต 3 ต่อไปให้
ได้ จากจุดแข็งคนพ้ืนที่คลุกคลีกับชาวบ้านตั้ งแต่เป็นรองนายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช  และผู้ช่วย
ด าเนินงาน ส.ส.นครศรีธรรมราช 
 เป้าหมายเดียวส าหรับการเลือกตั้งซ่อมสนามนี้ “ประชาธิปัตย์” ก าลังถูกท้าชิงเก้าอ้ี ส.ส.เขต 3 เมืองคอน บีบ
ไปถึงผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีแค่ “เท่าทุน” กับ “ขาดทุน” ในเสียง ส.ส.ในสภา เมื่อโจทย์ใหญ่ประชาธิปัตย์มีค าตอบ
เดียวคือแพ้ไม่ได้เท่านั้น. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923829  
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23 กุมภาพันธ์ 2564 
เปิดเส้นทาง 'พงศ์สินธุ์' ดีกรีท้าชน 'อาญาสิทธิ์' 
 

 
 
ปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงกระเพื่อม "ศึกใน" รอบนี้จะเป็นชนวนรอยร้าวพรรคร่วมให้กลับมาปะทุได้อีกครั้ง 
 เหลือเวลาเพียง 2 สัปดาห์จะถึงวันหย่อนบัตรเลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีธรรมราช แทนต าแหน่งที่ว่างลงในวัน
อาทิตย์ที่ 7 มี.ค.2564ในสถานการณ์ขณะนี้เน้นไปที่  "แชมป์เก่า" ประชาธิปัตย์ จะรักษาพ้ืนที่เดิมไว้ได้หรือไม่  
 ภ า ย ห ลั ง ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร พ ร ร ค ป ร ะ ช า ธิ ปั ต ย์  มี ม ติ ส่ ง ชื่ อ  "พ ง ศ์ สิ น ธุ์   
เ ส น พ ง ศ์ " น้ อ ง ช า ย  "เ ท พ ไ ท  เ ส น พ ง ศ์ " อ ดี ต ส .ส .น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช  ล ง เ ลื อ ก ตั้ ง ซ่ อ ม ใ น พ้ื น ที่
เ ข ต  3 น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช  ก ล า ย เ ป็ น ค ว า ม ชั ด เ จ น ใ น ขั้ น แ ร ก ต่ อ ก า ร ยึ ด พ้ื น ที่ เ ลื อ ก ตั้ ง จ า ก ต ร ะกู ล   
"เสนพงศ"์ ต่อไป ก่อนถึงวันรับสมัครเลือกตั้งอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 11-15 ก.พ.เพ่ือรอเปิดหน้าคู่แข่งทั้งหมด 
 ส าหรับการเสนอชื่อ  "พงศ์สินธุ์ " จากเทพไทครั้ งนี้ ไม่ผิดคาด  ตั้ งแต่ เจ้าตัวรู้ว่ามีโอกาสจะหลุดจาก   
ส.ส.ได้พา "พงศ์สินธุ์" อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครศรีธรรมราช ตระเวนแนะน าตัวกับชาวบ้านงานบุญท้องถิ่น
ในเขตเลือกตั้งอ าเภอพระพรหม อ าเภอชะอวดอ าเภอจุฬาภรณ์ และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ มาตลอด 
หากย้อนเส้นทาง "พงศ์สินธุ์ เสนพงศ์" เป็นหนึ่งใน 4 พ่ีน้องตระกูล "เสนพงศ์" โดยเมื่อปี 2560 "พงศ์สินธุ์" เคยถูกค าสั่ง
หัวหน้า คสช. ให้ "เชาวน์วัศ เสนพงศ์" นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช หยุดปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างการตรวจสอบ
ข้อเรียกร้อง ท าให้ "พงศ์สินธุ์" ได้ท าหน้าที่รักษาการนายกเล็กเมืองคอน  แทนพ่ีชาย 1 ปีกว่า จนกระทั่ง พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช . มีค าสั่งให้เชาวน์วัศ กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ได้ตามเดิม
เมื่อ 30 ต.ค.2561 
 จากนั้นเพียง 3 ปีที่ชื่อ "พงศ์สินธุ์" กลายเป็นบุคคที่ "เทพไท" ชิงเปิดตัวส่งไม้ต่อลงสมัครเลือกตั้งซ่อมในพ้ืนที่
เขต 3 ต่อไป เพ่ือรอวันเวลากลับมาในเส้นทางการเมืองอีกครั้ง โดยเฉพาะสิ่งที่เทพไทไว้วางใจดีกรี "นักการเมือง
ท้องถิ่น" คลุกคลีกับชาวบ้านมานานกว่า 20 ปี โดยปัจจุบันอายุ 52 ปี จบปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ (สาขา
สื่อสารมวลชน และปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ขณะที่ประวัติการท างานที่ผ่านมา เคยรองประสานสาขาพรรคประชาธิปัตย์เขต 1 นครศรีธรรมราช เคยด ารง
ต าแหน่งเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ
ความมั่นคงแห่งรัฐ นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามยาเสพติด  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
กฎหมาย ยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน 
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นักวิชาการคณะกรรมาธิการแรงงาน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รองนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยด าเนินงานส.ส.นครศรีธรรมราช และผู้ช านาญการ ส.ส.นครศรีธรรมราช 
 "พงศ์สินธุ์" บอกกับ "กรุงเทพธุรกิจ" ว่า ในพ้ืนที่เขต 3 นายเทพไทเพ่ิงมาลงเลือกตั้งเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา แต่
ส่วนตัวก็ท างานการเมืองในพ้ืนที่ควบคู่กันมาตลอดในการเมืองท้องถิ่น แต่ก็เคยเป็นผู้ช่วย ส.ส.นายเทพไทมาแล้วก่อนจะ
มาอยู่ที่เทศบาลนคร โดยท างานในชุมและสังคมเมืองมาได้ระยะหนึ่งหรือเรียกว่าวิ่งพ้ืนที่ทั้ง  2 ที่เลย เมื่อออกมาจาก
เทศบาลนครก็มาช่วยนายเทพไทเต็มตัว ตั้งแต่การเดินงานและประสานงาน ส่วนการท าพ้ืนที้ในฐานพ้ืนที่ของประชาชน
ในส่วนของ ส.ส.จะเป็นรูปแบบความเข้าใจ ความคุ้นเคย ความคุ้นหน้าการไปมาหาสู่กันในการร่วมกิจกรรมต่างๆ จะได้
ใจประชาชนในเขตนี้ 
 "แต่พ้ืนที่เทศบาลก็จะท าอีกรูปแบบใกล้ชิดเหมือนกัน แต่บ้านประชาชนจะเป็นรั้วรอบขอบชิดมากกว่า ท าให้ผม
มั่นใจพ้ืนที่ทั้ง 2 ด้านในการมารับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ ส่วนยุทธศาสตร์หาเสียงต้องยอมรับว่าท่านเทพไทท านั้น ได้เข้าถึง
การปลดล็อคพืชกระท่อม หรือการดูแลกลุ่ม อสม.ในการแก้ปัญหาโควิด ต้องยอมรับว่าชาวบ้านมีความสบายใจ และรู้ว่า
เรามาถูกทางแล้วในการพูดคุยกับชาวบ้านตรงนี้ ที่ผ่านต้องยอมรับว่าชาวบ้านหลายๆ คนก็มีความรู้สึกที่ดีกับท่านเทพ
ไท และผมก็ได้อานิสงส์จากสิ่งที่ท่านเทพไทท าด้วย"พงศ์สินธุ์ระบุ 
 "พงศ์สินธุ์" ยังเปิดเผยด้วยว่า จากนี้จะมีแกนน าของพรรคประชาธิปัตย์สลับกันลงพ้ืนที่  ซึ่งหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ได้ก าชับให้ว่าหากใครว่างให้ลงพ้ืนที่ช่วยหาเสียงในเขตเลือกตั้ง  โดยประสานงานมาที่ทีมของตนเพ่ือแบ่ง
พ้ืนที่ลงหาเสียงทั้งในตลาด ชุมชน หรือการปราศรัยบนรถ โดยจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในแต่ละจุด เพราะไม่มีการ
จัดปราศรัยใหญ่เหมือนสมัยก่อนแล้ว  ดังนั้นคู่แข่งอย่างพรรคพลังประชารัฐก็มั่นใจจากสิ่งที่ได้สัมผัสคลุกคลีกับ
ชาวบ้าน ถึงเวลาหาเสียงจะน้อยแต่จะเดินให้มากขึ้น เพ่ือให้ชาวบ้านเห็นภาพที่จะสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป 
 "กรุงเทพธุรกิจ" ตรวจสอบผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 พบว่าในพ้ืนที่เขต 3 นครศรีธรรมราช "เทพ
ไท" ชนะเลือกตั้งผู้สมัครจากพลังประชารัฐ "อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ" มีคะแนนห่างเพียง 4,568 คะแนน จากจ านวนผู้มี
สิทธิ์ เลือกตั้ ง ในเขตเลือกตั้ งที่  3 ประกอบด้วย  อ .ชะอวด  67,340 คน  อ .จุฬาภรณ์  24,563 คน  อ .เฉลิมพระ
เกียรติ 24,695 คน และ อ.พระพรหม 34,692 คน รวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนี้ 151,290 คน 
 แต่หากย้อนไปที่ "สถิติ" เลือกตั้งซ่อมกลายเป็น "จุดแข็ง" ที่พลังประชารัฐมีเหนือกว่าพรรคการเมืองอ่ืน ในการ
ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งในพ้ืนที่เขต 7 ขอนแก่น เขต 2 ก าแพงเพชร เขต 4 ล าปาง และเขต 5 สมุทรปราการ ผู้สมัครจาก
พลังประชารัฐเข้าวินได้เป็น ส.ส.ครบทุกคน 100 % เพ่ิมตัวเลข ส.ส.ในไปแล้ว 121 เสียง 
 สนามเลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีธรรมราชครั้งนี้ ก าลังเป็นโจทย์หินตระกูล "เสนพงศ์-ประชาธิปัตย์" ใน
สถานการณ์ที่พรรคพลั งประชารัฐหักพรรคร่วมรัฐบาล  ส่ งผู้ สมัครลงเลือกตั้ งซ่อม  ท าให้ขณะนี้ คลื่ น ใต้
น้ า "ประชาธิปัตย์" เริ่มก่อตัวแสดงความไม่พอใจต่อท่าทีพลังประชารัฐ 
 เมื่อสถานการณ์เดินหน้าชนจาก "พลังประชารัฐ" ไปถึง "ประชาธิปัตย์" ส่งชื่อ "อาญาสิทธิ์" อดีตผู้สมัครส.ส.เขต 3 ลงแข่งขัน
การเลือกตั้งซ่อม ปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงกระเพ่ือม "ศึกใน" รอบนี้จะเป็นชนวนรอยร้าวพรรคร่วมให้กลับมาปะทุได้อีกครั้ง. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923832   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923832
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วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น. 
สกู๊ปพิเศษ : จับตาการเลือกตั้งเทศบาลนครหาดใหญ่ ใครจะเข้ามานั่งต าแหน่ง 'นายกเล็ก' 
 

 
 
 สนามการเลือกตั้ง นายกเล็ก และ สท.“เทศบาลนครหาดใหญ่” จ.สงขลา ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่เป็นระดับ”
ช้างชนช้าง” เพราะผู้สมัครทั้งหมด 5 ทีม ต่างเป็นทีมที่มี”ชื่อ-ชั้น” มีความรู้ ความสามารถ ในขณะที่”บางทีม”มีเงินถุง 
เงินถัง และ เตรียมใช้แผนในการ”ยิงสลุต” ในโค้งสุดท้าย เพื่อเข้าสู่เส้นชัย   
 เจ้าของต าแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ คนเดิมคือ ดร.ไพร พัฒโน ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรี 3 
สมัย ครั้งนี้จับได้หมายเลข 2 เป็นอดีต นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่มีการสร้างผลงานที่ผ่านมาให้กับนคร
หาดใหญ่มากมาย แต่การท างานก็ย่อมมีปัญหาในการท างานขึ้นบ้าง ถือเป็นเรื่องธรรมดา แต่ความตั้งใจท างานสูง 
ผลงานปรากฏ เพ่ือสานต่องานที่ท าไว้ และเพ่ิมผลงานใหม่ๆ จึงน่าจับตามองการเลือกตั้งในครั้งนี้    
 ส่วนผู้ที่จับได้หมายเลข 1 คือ ณรงค์พร ณ พัทลุง หัวหน้าทีม” ปลัดแป้น” อดีตนายอ าเภอหาดใหญ่ อดีตปลัด
จังหวัดนครศรีฯ และปลัดจังหวัดสงขลา เป็น”นักปกครองที่ด”ีและเป็นทีมแรกที่ประกาศตัวกับชาวบ้านก่อนจะมีการรับ
สมัครหลายเดือน  เป็นทีมที่มีความพร้อมเพ่ือการท าการเมืองท้องถิ่นทั้ง”หน้าบ้านและหลังบ้าน”   
 มาถึง หมายเลข 3 ได้แก่ อดีต ผกก.สภ.หาดใหญ่ และเป็นอดีต ผบช.ตร.ท่องเที่ยว พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ที่มี
ฉายาเรียกกันในหมู่คนใกล้ชิดว่า”พ่ีหลวง” ซึ่งเคยประกาศที่จะเป็น “นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่” ตั้งแต่ปี 2562 
หลังเกษียณอายุราชการ แต่แล้วก็เปลี่ยนใจ ประกาศตัวในการจะสมัครเป็น”นายก อบจ.สงขลา แต่ก็มีการ”เปลี่ยนม้า
กลางศึก” ให้ นายไพเจน มากสุวรรณ ลงสมัคร นายก อบจ.แทน โดย “พ่ีหลวง” รับต าแหน่ง ประธานที่ปรึกษา นายก 
อบจ.สงขลา ซึ่งกลายเป็น ประเด็น ทางกฎหมาย ให้ พ.อ.พิเศษ สุชาติ จันทรโชติกุล ผู้สมัคร นายก อบจ.ที่พ่ายแพ้
ให้กับ”ไพเจน”ร้องให้ กกต.สงขลา ตรวจสอบถึงเรื่อง “คุณสมบัติ” ของผู้สมัครในขณะนี้   
 หมายเลข 4 พงษ์ศักดิ์ จิโรภาส  เป็นนักธุรกิจ ชาวหาดใหญ่ ที่เป็นคน”หน้าเดิม” ทางการเมือง เพราะเคยลง
สมัครแล้ว 3 ครั้ง และแต่ละครั้งก็ได้คะแนนพอสมควร แต่ไปไม่ถึงเก้าอ้ี”นายกเล็ก” ส่วน     
 มาจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลข 5 คือ ประยูร วงศ์ปรีชากร อดีตประธานหอการค้า จ.สงขลา เมื่อหลาย
สิบปีก่อน ที่เคยโด่งดังในเรื่อง”หาดใหญ่เขตปลอดอาวุธ” ซึ่งวันนี้ อยู่ในวัย 73 ปี  แต่ยังบอกกับคนหาดใหญ่ว่า ยัง
พร้อมทั้ง สุขภาพ และ สติปัญญา อาสาที่จะ”เปลี่ยน”หาดใหญ่ ในฐานะหัวหน้าทีม”คณะก้าวหน้าสงขลา”   
 เมื่อมาด ูนโยบายการหาเสียงของแต่ละทีมแล้ว นโยบายของผู้ลงสมัครแต่ละทีมล้วนแล้วแต่มีความคิดที่ดี สร้าง
ประโยชน์ และความเจริญให้กับพ่ีน้องชาวนครหาดใหญ่ทั้งสิ้น แต่นโยบายทั้งหมดที่น ามาเสนอนั้นก็จะต้องให้ชาวนคร
หาดใหญ่ เป็นผู้ตัดสินใจว่า จะเลือกกาเบอร์ไหน ท่านใด เข้ามานั่งต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่  
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และ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ และในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ พ่อแม่ พ่ีน้อง ชาวนครหาดใหญ่ 
จะต้องออกจากบ้านไปใช้สิทธิ์เลือก สท.และนายกเล็ก เข้ามาบริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ เพ่ือความเจริญ ของนคร
หาดใหญ่ และเพ่ือประโยชน์ของชาวนครหาดใหญ่ทุกๆคนด้วย  
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/554553  
  

https://www.naewna.com/local/554553
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22 ก.พ. 2564-10:36 น. 
อภิปราย ทั่วไป เลือกตั้ง นครศรีธรรมราช คนละเรื่อง เดียวกัน 
 

 
 
เลือกตั้ง นครศรีธรรมราช – สัญญาณจากพรรคประชาธิปัตย์หลัง“อภิปราย”ทั่วไป เป็นสัญญาณน่าเป็นห่วง 
 ไม่เพียงเพราะว่ากรณี “คลังสินค้า”กระทบโดยตรงต่อ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ขณะที่กรณี “โครงการนิคม
อุตสาหกรรมจะนะ”กระทบโดยตรงต่อ นายนิพนธ์ บุญญามณี หากการลงคะแนนเสียง “ไว้วางใจ”แปลกและแปร่ง นาย
นิพนธ์ บุญญามณี อาจได้คะแนนไว้วางใจมากถึง 272 จาก ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลที่มีอยู่ 278 แต่สภาพที่ นายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ ได้มาเพียง 268 สยดสยอง อย่างยิ่ง เนื่องจากมีบางคนไม่ลงคะแนน“ไว้วางใจ”ให้ 
 เมื่อส ารวจดูรายชื่อคนที่แสดงความไม่ไว้วางใจก็ยิ่งประจักษ์ “รอยร้าว”ภายใน เพราะว่า คนหนึ่งคือ นายอัน
วาร์ สาและ เพราะว่า คนหนึ่งคือ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ คนหนึ่งมาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ คนหนึ่งเติบใหญ่อยู่ใน
พ้ืนที่กทม. แต่ที่แน่ๆก็คือ 2 คนนี้ถือว่าใกล้ชิดกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่เคยคาดหมายกันว่าสภาพทางการเมืองซึ่ง 
นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ ประสบวิบากกรรมอยู่ในตอนนี้อาจจ าเป็นต้องดึง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หวนคืนมา  อาจ
ไม่ใช่“หนทาง”อันราบรื่นเหมือนยืนอยู่ บนเนินเขา 
  ความหวาดเสียวที่จะตามมาในเดือนมีนาคม คือความหวาดเสียวในการเลือกตั้งซ่อม เพราะว่าการเลือกตั้งซ่อม
ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีความเด่นชัดอย่างที่สุดว่าเป็นการแข่งขันระหว่างคนของพรรคประชาธิปัตย์ กับ คน
ของพรรคพลังประชารัฐ คนที่จะมาสอดแทรกในครั้งนี้มิใช่ผู้สมัครจาก “ฝ่ายค้าน” ตรงกันข้าม ใครจะชิงความได้เปรียบ
ระหว่างคนของพรรคพลังประชารัฐกับคนของพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่ว่าฐานคะแนนเสียงจากพรรคภูมิใจไทยจะเทให้กับใคร 
แน่นอนว่าอาจไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์ หากแต่พรรคพลังประชารัฐ 
  ต้องยอมรับว่าพ้ืนที่ที่นครศรีธรรมราชเคยเป็นพื้นท่ีของ นายเทพไท เสนพงศ ์
ขณะเดียวกัน ก็ต้องยอมรับว่า นายเทพไท เสนพงศ์ อยู่ในก๊วนเดียวกันกับ นายอันวาร์ สาและ อยู่ในก๊วนเดียวกัน
กับ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ซึ่งเพ่ิงแสดงความไม่ไว้วางใจ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5999467  
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วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 13:49 น. 
258 จาก 278 ของ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ สงคราม สั่งสอน 
 

 
 
คะแนนไว้วางใจของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มา 258 ในการลงมติเม่ือวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 
 นั่นแหละ คือ สงคราม “สั่งสอน” อาจจะห่างไม่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานจากพรรคเดียวกันได้มา 263 แต่ห่างอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับ 274 ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า มองจาก 
10 รัฐมนตรีด้วยกันอันตกเป็นเป้าหมายของการอภิปรายทั่วไปรู้กันอยู่อย่างเด่นชัดว่าคะแนนไว้วางใจของ นายณัฏฐพล 
ทีปสุวรรณ เป็นที่โหล่ ยิ่งเทียบกับ 3 คน จากพรรคพลังประชารัฐ ยิ่งรั้งท้าย คะแนนไว้วางใจที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
ได้มาอย่างนี้อาจไม่ถึงกับท าให้ต้องมีการปรับ ครม.อย่างฉับพลันทันใด แต่หาก “ปรับ” เมื่อใด ก็อาจต้อง “โดน” เมื่อนั้น 
 ต้องยอมรับว่าการด ารงอยู่ของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ มีความเด่นชัดว่าเป็นการด ารงอยู่ในสถานะอันเป็ น
ตัวแทนของใคร บทบาทเด่นก็คือ บทบาท “กปปส.” อาจมีส่วนอย่างส าคัญในการหนุนเสริมการเคลื่อนไหวในการ “ชัต
ดาวน์” กรุงเทพมหานครร่วมกับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เมื่อเดือนมกราคม 2557 แต่ก็มิได้ไปกับ นายสุเทพ เทือก
สุบรรณ ตรงกันข้าม หลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และพวก โน้มเอียงมาอยู่กับ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มากกว่า กระทั่งได้เป็นบัญชีรายชื่อ หมายเลข 1 ในพรรคพลังประชารัฐ กระทั่งกลายเป็น
แคนดิเดต 1 ในต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แต่เมื่อพลาดหวังก็ยังได้รับการตอบแทนด้วยต าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แล้ว นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ พลาดตอนไหน 
 จังหวะพลาดอย่างแรงของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เมื่อเขาแสดงความจริงใจที่จะเข้าไปมีบทบาทในการชิง
ต าแหน่งผู้ ว่ าฯกทม.รู้ทั้ งรู้ ว่ า  “ผู้ ใหญ่” เตรียม “คน” ไว้แล้ว  นั่นก็คือ เตรียมต าแหน่งนี้ ไว้ ให้  พล.ต.อ. 
จักรทิพย์ ชัยจินดา ซึ่งเพ่ิงเกษียณจากต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหมาดใหม่ แต่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เห็น
ว่า นางทยา ทีปสุวรรณ เหมาะสมกว่า ต้องยอมรับว่า ไม่ว่า นางทยา ทีปสุวรรณ ไม่ว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ล้วน
เติบใหญ่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ และมีฐานทางการเมืองอยู่ใน กทม. นางทยา ทีปสุวรรณ เคยเป็น “รองผู้ว่าฯกทม.” 
ด้วยซ้ า  
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กระนั้น ท่วงท านองการเสนอชื่อ นางทยา ทีปสุวรรณ โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นั้นมากด้วยความมั่นใจ
ในพลานุภาพแห่งตน มองข้ามความหมายของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อย่างเย็นชา  คะแนนไว้วางใจ 258 จากที่
พรรคร่วมรัฐบาลมีอยู่โดยพ้ืนฐาน 278 ของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ จึงเป็นรูปธรรมอันจ าหลักหนักแน่นในทาง
การเมือง เท่ากับเป็นการเล่นกันเอง เท่ากับเป็นการประจานให้รู้ว่า แท้จริงแล้ว น้ าหนักของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ใน
พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน และโดยเฉพาะในพรรคพลังประชารัฐด้วยกันเป็นอย่างไร 
ในที่สุดแล้ว นี่ย่อมเป็น “สงครามสั่งสอน” ในทางการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2589729  
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22 กุมภาพันธ์ 2564 - 17:14 น. 
ว่าแต่เขา...ย้อนรอย ส.ส. ภท. โหวตสวนมติพรรค - วิปรัฐบาล   
 

 
 
หลังจากที่ 6 ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ พปชร. ลงคะแนน"งดออกเสียง" ไว้วางใจ "ศักดิ์สยาม" รมว.คมนาคม จากภูมิใจ
ไทยพรรคร่วมรัฐบาล ท าให้ ส.ส. ภูมิใจไทย หลายคนได้แสดงความไม่พอใจทวงถามเรื่องมารยาท..แต่หากมองย้อน
ไป ส.ส. ภูมิใจไทย ก็เคยโหวตสวนมติพรรคมติวิปรัฐบาลเช่นกัน 
 หลังจากที่ 6 ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ พรรคพลังประชารัฐ ลงคะแนน“งดออกเสียง”นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.
คมนาคม จากพรรคภูมิใจไทย และ ส.ส. พรรคภูมิใจไทย หลายคนได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความไม่พอใจในเรื่องนี้
นั้น แต่ถ้าหากมองย้อนไปในอดีต คนของพรรคภูมิใจไทยเองก็เคยโหวตสวนมติพรรคร่วมรัฐบาลโดยเป็นการโหวตเลือก 
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ า 
  5 มิ.ย. 2562 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพ่ือลงมติเลือกบุคคลขึ้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ระหว่าง 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากพรรคพลังประชารัฐ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จากพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งปรากฏว่า 
พล.อ.ประยุทธ์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย ด้วยคะแนน 500 ต่อ 244 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง นั้น เมื่อตรวจสอบ
พบว่าหนึ่งในนั้น ก็คือ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ประกาศ“งดออกเสียง” 
  ภายหลังการลงมติ “งดออกเสียง”  นายสิริพงศ์ได้นั่งร้องไห้อยู่ภายในห้องประชุม ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
หั วหน้ าพรรคภู มิ ใ จ ไทย  บอกว่ า ไม่ ท ร าบมาก่ อนว่ า  น ายสิ ริ พ งศ์ จ ะ งดออก เ สี ย งแล ะย้ า ว่ า ถื อ เ ป็ น  
“เอกสิทธิ์ของ ส.ส.” ส่วนเจ้าตัวนายสิริพงศ์ ยืนยันว่า ไม่กังวลหากถูกมองว่าการสวนมติพรรคจะท าให้ตนเองเป็นงูเห่า
ในสายตาผู้อ่ืน และย้ าว่าต่อจากนี้จะยังคงท าหน้าที่ตามความคิดของตนเอง ถ้าหากมีประเด็นใดที่เห็นด้วยก็พร้อมจะยก
มือสนับสนุน แต่หากมีประเด็นใดที่ไม่ชัดเจนก็ยืนยันจะท าตามสิ่งที่ตนเองเห็นว่าถูกต้อง  และไม่ใช่เพียงครั้งเดียว... 
ต่อมาก็เกิดเหตุขึ้นอีกท านองเดียวกัน คือในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เมื่อ 24-27 ก.พ. 2563 ปีที่
แล้ว ซึ่งในครั้งนั้นฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก 5 คน 
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ปรากฏว่าในการอภิปรายวันสุดท้าย วันที่ 27 ก.พ.  เมื่อฝ่ายรัฐบาลเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ลงมติ
ขอปิดการอภิปรายในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยที่ฝ่ายค้านประท้วงด้วยการเดินออกจากห้อง
ประชุมสภาฯและไม่ได้ร่วมลงมติในครั้งนี้ ท าให้ผลการลงมติให้ปิดอภิปรายมีจ านวน 251 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง 
นั้น 
 จากการตรวจสอบพบว่า 2 คน ที่ไม่ลงคะแนนเสียง คือนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจ
ไทย และนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย  ไม่ได้ท าตามมติวิปรัฐบาล  
 ส าหรับกรณี 6 ส.ส. กลุ่มดาวฤกษ์ พรรคพลังประชารัฐ ลงคะแนน“งดออกเสียง” นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.
คมนาคม ในญัตติที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลในครั้งนี้   
 น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี หรือมาดามเดียร์ หนึ่งในกลุ่ม ส.ส. ดาวฤกษ์  พรรคพลังประชารัฐ ให้เหตุผลว่า ไม่พบ
ค าชี้แจงที่ชัดเจนเพียงพอในการตอบค าอภิปรายของพรรคฝ่ายค้าน  เรื่องการเปลี่ยนเงื่อนไข (TOR) และการล้มการ
ประมูล โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และข้ออภิปรายเรื่องการไม่ปกป้อง หรือเรียกคืนท่ีของการรถไฟแห่งประเทศไทย ใน
พ้ืนที่เขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งสองประเด็นที่ยังไม่ได้รับค าตอบอย่างชัดเจน โดย 2 รัฐวิสาหกิจอยู่ในก ากับดูแล
ของ  รมว.คมนาคมโดยตรง คือ รฟท. และ รฟม. 
 น.ส.วทันยา กล่าวต่อว่า ส.ส. ในกลุ่มดาวฤกษ์ ได้พยายามอย่างที่สุดในการปฏิบัติตามมติพรรคพลังประชารัฐ 
แต่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามจิตวิญญาณ ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ด้วยการ “งดอออกเสียง” ส่วนผลที่จะเกิดขึ้น
ตามมาหลังจากการลงมติครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านใด ส.ส.ในกลุ่มท้ังหมด พร้อมน้อมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น โดยถือว่าได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน อย่างดีที่สุดแล้ว 
ชัดไหม..ปฏิบัติตามจิตวิญญาณความเป็น ส.ส. ภายใต้ความเป็นประชาธิปไตยและด้วยหลักการและเหตุผล 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/459128  
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อังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น. 
ศึกข้ามพรรครอยร้าวเรือเหล็ก 
ศึกนอกพรรคว่าหนักแล้วศึกในพรรคปั่นป่วนยิ่งกว่า จนอาจกลายเป็นศึก “ข้ามพรรค” หากไม่ตัดไฟก าราบตั้งแต่
ตอนนี้ จากนี้คงต้องติดตามกันต่ออนาคต 6 ส.ส.สมัยแรก “แก๊งดาวฤกษ์”จะกลายเป็นดาวร่วงหรือดาวฤกษ์ในสภา
ต่อ. 
 

 
 
 ปิดฉากลงไปเรียบร้อยแล้วส าหรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ยาว 4 วัน 4 คืนในซีนที“่ผู้น าประเทศ” พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม น าทัพ  9 รัฐมนตรี ขึ้นสังเวียนเดือดเปิดหน้าแลกหมัด ตอบ
เคลียร์ชัดทุกประเด็น ภายใต้องครักษ์พิทักษ์ไข่ ไม่ให้ตีรวน เตะตัดขา ล่อเป้าทีมอ านาจ 3 ป. ง่ายๆ 
 แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ข้อมูลที เด็ดของทีมเชือดพรรค  “เ พ่ือไทย” หรือ “ก้าวไกล” อยู่ที่คนกันเอง  เล่น
กันเอง โดยเฉพาะผลการลงมติในส่วนของ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ”รมว.คมนาคม เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน
ไว้วางใจเพียง 268 เสียง ไม่ไว้วางใจ 201 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง จากจ านวนเสียงของ
ฝ่ายรัฐบาลที่มีอยู่ทั้งหมด 275 เสียง 
 แน่นอนว่าเกิดปัญหาร้าวหนักระหว่างพรรค “พลังประชารัฐ”และ “ภูมิใจไทย” เพราะภายใน 12 เสียง
มี 6 เสียงเด่นชัดว่าเป็นการงดออกเสียงจาก ส.ส.พรรคพปชร.ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ เดินเกมสางแค้นโดยกลุ่มนี้เรียกตัวเอง
ว่า “กลุ่มดาวฤกษ”์กับปมร้าว กรณี “ศักดิ์สยาม” เคยฟ้องร้องผู้บริหารเครือเนชั่น 
 ร้อนถึง “หัวหน้าป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ควันออกหูลงดาบ
ก าราบเด็กดื้อแหกคอก เรียกประชุมกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.)ด่วน เพ่ือหารือเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก  “เนวิน ชิด
ชอบ” แกนน าพรรคภูมิใจไทยและเป็นพ่ีชาย “ศักดิ์สยาม” ไม่พอใจเป็นอย่างมากและต้องการให้พรรคพปชร.
รับผิดชอบกับกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น 
 แว่วว่าการลงดาบครั้งนี้ อาจถึงขั้นไม่ให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ในสภาผู้แทนราษฎร ไม่ลง
เลือกตั้งในครั้งหน้า และโทษแรงสุด คือ ให้ลาออกจากการสังกัดพรรคพปชร. หรือใหล้าออกจากการเป็นส.ส. แต่เนื่องจาก
ไม่สามารถท าได้ เพราะขัดรัฐธรรมนูญที่ให้เป็นเอกสิทธิของส.ส.ในการโหวต 
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 ก่อน “มาดามเดียร์” ออกมาชี้แจงว่า “ตลอดการอภิปรายและการชี้แจง 4 วันที่ผ่านมา ไม่พบค าชี้แจงที่ชัดเจน
เพียงพอ ท าให้สังคมตั้งข้อกังขา ข้อสงสัยเรื่องการเปลี่ยนเงื่อนไข (ทีโออาร์) และการล้มการประมูลโครงการรถไฟฟ้า
สายสีส้มรวมถึงข้ออภิปรายเรื่องการไม่ปกป้องหรือเรียกคืนที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยในพ้ืนที่เขากระโดง  จังหวัด
บุรีรัมย์” 
 ดูเหมือนว่าฝ่ายผู้ถูกกระท า “ค่ายบุรีรัมย์” ฮ่ึมๆไม่ยอมเด็ดขาด ส.ส.ภูมิใจไทยพากันโพสต์เฟซบุ๊กแสบๆคันๆว่า 
โดย “เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์” ส.ส.อุทัยธานี ระบุว่า “ ดวงดาวก็ยังมีวันร่วงหล่น ขอเป็นตัวแทนประชาชน ไม่มุ่งเน้นเอา
ตัวเป็นใหญ่หวังเอาประโยชน์ตน” 
 งานนี้ “ลุงป้อม” ออกตัวเพียงว่า “ให้เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคพปชร.พิจารณาหารือกัน และตนยัง
ไม่ได้พูดคุยกับ 6 ส.ส.” 
 ศึกนอกพรรคว่าหนักแล้วศึกในพรรคปั่นป่วนยิ่งกว่า จนอาจกลายเป็นศึก  “ข้ามพรรค” หากไม่ตัดไฟก าราบ
ตั้งแต่ตอนนี้ จากนี้คงต้องติดตามกันต่ออนาคต 6 ส.ส.สมัยแรก “แก๊งดาวฤกษ์”จะกลายเป็นดาวร่วงหรือดาวฤกษ์ใน
สภาต่อ. 
  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/826955  
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22 กุมภาพันธ์ 2564 - 14:51 น. 
นี่ไง "วินท์" เป็นอะไรกับ "นายห้าง ว." 
 

 
 
ข่าวลือมากมาย เรื่อง "นายห้าง ว." ค่ายสีส้ม บังเอิญ "ส.ส.วินท์" เป็น 1 ใน 9 ส.ส.ไม่แก้ ม.112  
สืบเนื่องกรณี “งูเห่า” โผล่โหวตไว้วางใจรัฐมนตรี สวนทางมติพรรคก้าวไกล ซึ่งมีการเปิดหน้าเปิดตาแล้วว่า “4 ส.ส.” 
เหล่านั้นเป็นใครบ้าง? 
 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2564 ข่าวสดออนไลน์ เปิดประเด็นความเคลื่อนไหวของงูเห่า ที่แฝงตัวอยู่ในพรรคก้าวไกลคือ 
กลุ่มนายห้าง หจก.”ว” ที่มีความพยายามสร้างมุ้งขึ้นมาในพรรค และมี ส.ส.อยู่ในกลุ่ม 3-4 คน ประกอบด้วย ส.ส.กทม. 
และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จริงๆแล้ว เดลินิวส์ออนไลน์ ได้ชงเรื่องงูเห่าก้าวไกลมาก่อนแล้ว โดยชี้เป้าไปที่นายห้าง หจก. “ว.” 
ที่อยู่ย่านประชาอุทิศ 
 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส. บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับ “นายห้าง ว.” น่าจะ
เป็นข่าวปล่อย ดิสเครดิต ส.ส.ของพรรค ในเบื้องต้น ไม่มี ส.ส.คนไหน สร้างรังงูเห่าในพรรค  บังเอิญก่อนหน้านี้ พรรค
ก้ า ว ไ ก ล  เ ส น อ ร่ า ง ก ฎ ห ม า ย แ ก้ ไ ข ม า ต ร า  112 โ ด ย มี ส . ส . ร่ ว ม ล ง ชื่ อ ทั้ ง สิ้ น  44 ค น  แ ต่ มี  ส . ส . 
9 คน ไม่ร่วมลงชื่อด้วย ได้แก่ วินท์ สุธีรชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ,คารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ,เกษมสันต์ มีทิพย์ 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ  ,วรรณวรี ตะล่อมสิน ส.ส.กทม. ,ทศพร ทองศิริ ส.ส.กทม. ,จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส.กทม. ,ขวัญ
เลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี ,เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย และ พีรเดช ค าสมุทร ส.ส.เชียงราย  ปรากฏว่า 4 
ใน 9 คนนี้ ยังมีชื่อในการโหวตไว้วางใจ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้า
พรรคภูมิใจใจไทย  
คนกับเหล็ก 
 ความที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร ว.แหวน และเป็น 1 ใน 9 รายชื่อที่ไม่ร่วมเสนอแก้ไข ม.112 จึงท าให้ วินท์ สุธีร
ชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ตกเป็นเป้าหมายของขบวนการปล่อยข่าวจากในพรรคก้าวไกล 
  2-3 ปีมานี้ หลายคนคงได้อ่านบทสัมภาษณ์ของ วินท์ สุธีรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ม สตี ล 
มิลล์ จ ากัด บริษัทเหล็กที่อยู่ในอุตสาหกรรมกลางน้ า ผลิตเหล็กม้วนรีดร้อนที่น าไปใช้ได้กับหลายผลิตภัณฑ์ ทั้งเหล็ก
รูปพรรณ เหล็กโครงสร้างต่างๆ 
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 “วินท์” วัย 37 ปี ก่อตั้งบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2557 สื่อบางส านักอธิบายความเป็น
วินท์ “คลุกคลีมากับความร้อน ความแข็งแกร่งทนทานของเหล็กมาตั้งแต่เด็ก” แต่ในวงการเมือง เขาเพ่ิงเริ่มนับหนึ่งกับ
พรรคอนาคตใหม ่
 ช่วงที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ แกนน าพรรคก้าวไกล ได้นัดหมาย ส.ส.อดีตอนาคตใหม่ มาสมัครสมาชิกพรรค
ก้าวไกล ที่ศูนย์ประสาน ส.ส.ฝั่งธนบุรี เมื่อ 14 มี.ค.2563 ปรากฏว่า มี ส.ส. 5 คน ไม่มาปรากฏตัวคือ 1.ณัฐพงษ์ เรือง
ปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม. 2.กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3.องค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 4.วินท์ สุธีรชัย 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ 5.จุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ (จุลพันธ์ย้ายไปสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา) 
ทุกคนมีค าชี้แจงหมด ยกเว้น ส.ส.วินท์ ไม่ได้แจ้งสาเหตุการไม่เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคในวันนั้น แต่ภายหลัง วินท์ก็
สมัครสมาชิกพรรคก้าวไกล 
 อนึ่ง ช่วงปลายเดือน ก.พ.2563 มีอดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 9 คน ได้ย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยเรียบร้อย
แล้ว จึงท าให้เกิดข่าวลือมากมายในช่วงที่ “วินท์” ไม่มารายงานตัวกับพรรคก้าวไกล แต่นาทีสุดท้าย วินท์ก็เป็น ส.ส.
พรรคก้าวไกล และไม่มีใครติดใจถามไถ่เรื่องในอดีต  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/459111  
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22 ก.พ. 2564-19:45 น. 
อภิปราย ทั่วไป โอกาส ของ “ปรับ ครม.” มาจาก “ภายใน” 
 

 
 

โอกาส ของ “ปรับครม.” – และแล้ว “แนวโน้ม” อันบ่งชี้ไปสู่ความเป็นไปได้ของ “การปรับครม.” ก็ปรากฏชัดขึ้น 
 หากน าเอาประสบการณ์และบทเรียนจากกรณีการเปลี่ยนแปลง “ภายใน” ของพรรคพลังประชารัฐ อันน าไปสู่
การกดดันและขับไล่ “กลุ่ม 4 กุมาร” ก็จะเข้าใจในรากฐานความเป็นมา ทุกอย่างเหมือนไม่มีลม ไม่มีฝน แต่ก็ปรากฏ 
“เค้า” นั่นก็เห็นได้จากการเคลื่อนไหวของ ส.ส.ที่น าโดย นายไพบูลย์ นิติตะวัน นั่นก็เห็นได้จากการเคลื่อนไหวของแกน
น าระดับ นายสุชาติ ชมกลิ่น ที่มีก๊วนมีแก๊งแน่นหนา ที่สุด เหล่า “4 กุมาร” ก็หลุดไปทั้งยวงทั้งในพรรคทั้งในรัฐบาล 
แนวโน้ม “ใหม่” อันก าลังก่อตัวและเริ่มส่งเสียงอึกทึกครึกโครมขณะนี้เป็นอย่างไร เค้าลางทั้งหมดเริ่มแสดงตั้งแต่ก่อน
การอภิปรายทั่วไป และมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นในห้วงก่อนการลงมติไว้วางใจ หรือไม่ไว้วางใจในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
พอการลงมติออกมาเสร็จสรรพทุกคนก็ร้อง “ฮ้อ” 
 ร้องฮ้อไม่เพียงเพราะคะแนนไว้วางใจของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล จะน าโด่งไปยัง 275 ชนะทั้ง 272 ของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมถึง 274 ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แต่ที่หนักหนาสาหัสกลับเป็นรัฐมนตรี 2 คนของ
พรรคพลังประชารัฐ  

1 คือ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 1 คือ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้ไว้วางใจ
ต่ าสุด 258 งดออกเสียง 8 นายสุชาติ ชมกลิ่น อาจได้ไว้วางใจ 263 แต่สร้อยที่ห้อยตามมาคือ งดออกเสียง 12 ไม่
ลงคะแนน 1 จากนั้น ก็ปรากฏข่าว “ปล่อย” หลุดออกจากพรรคพลังประชารัฐ ระบุว่า มี 3 รัฐมนตรี “ช่วย” ว่าการสุม
หัวและวางแผนสมคบคิดสร้างปรากฏการณ์ท าให้คะแนนไว้วางใจของ  

2 รัฐมนตรี “ว่าการ” กลายเป็นปัญหา เป็นปัญหาอันจะน าไปสู่ “การปรับครม.” ในที่สุด ทั้งหมดนี้ล้วนเป็น
เรื่อง “ภายใน” มิได้เป็นปัจจัยอันมาจาก “ภายนอก” 
 แม้ว่าญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไประหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ จะมีการขุดคุ้ยโจมตี แต่นั่นก็เสมอเป็นเพียง
ปัจจัยจาก “ภายนอก” ของรัฐบาล ของพรรคพลังประชารัฐ การเล่นกันเอง “ภายใน” ต่างหากคือ “ปัจจัย” ส าคัญ
อย่างแท้จริง 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6005639  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6005639
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/02/AAA-9.jpg
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22 กุมภาพันธ์ 2564 23:00 น.    
ยังไม่ใช่เวลา “ปรับ ครม.” !? 
 

 
 

นาทีนี้  ต่ อ ให้หลับตาข้ าง เดี ยว  ก็ย่ อมประเมิน ได้ ว่ า  สถานการณ์ของ  “บิ๊ กตู่ ”  พล .อ .ประยุทธ์   
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและเจ้าของรหัส “สนามไชย1” ไม่ได้อยู่ในภาวะที่เรียกว่า “เป็นต่อ” ถือแต้มเหนือ “พรรค
ร่วมรัฐบาล” ด้วยกันเอง ! 
 ไม่ใช่เพียงเพราะ ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในพรรคพลังประชารัฐเท่านั้น หากแต่เมื่อน าตัวเลขผลการ
ลงคะแนน “ไว้วางใจ” ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ “10 รัฐมนตรี” ที่ผ่านมา น่าสนใจว่า ไม่เพียงแต่คะแนนของ พล.อ.
ประยุทธ์ จะได้น้อยกว่า “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.เกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐ พรรค
การเมืองในคอนโทรลของ “พ่ีใหญ่”พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพรรคเท่านั้น แต่
ยังกลายเป็นว่า คะแนนยังน้อยกว่า “หมอหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในฐานะ
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย 
หมายความว่า คะแนนไว้วางใจของพล.อ.ประยุทธ์ นั้นตามหลังทั้ งรัฐมนตรีในพรรคพลังประชารัฐ และหัวหน้าพรรค
ภูมิใจไทย พรรคร่วมรัฐบาลอันดับสอง ล าพังคะแนนของร.อ.ธรรมนัส ที่ “พุ่งสูง” ขึ้นมาจนแซงหน้าพล.อ.ประยุทธ์ นั้น
ทางหนึ่งอาจเข้าใจได้ว่า “ไม่ได้ตั้งใจ” !  
 อาจเป็นเพราะผลการ “เปิดดีล” กับส.ส.พรรคก้าวไกล 4 คนจนท าให้ เกิด “งูเห่าสีส้ม” สร้างความขัดแย้งขึ้น
ภายในพรรคก้าวไกล อย่างรุนแรง เรียกว่า “ได้ผลเกินความคาดหมาย” ทว่าในกรณีคะแนนของอนุทิน ที่พุ่งขึ้นไปสูงสุด
ติดอันดับหนึ่ง ของ10 รัฐมนตรีที่ถูกซักฟอกนั้นก าลังสะท้อนให้เห็นถึง “อ านาจต่อรอง” ที่พรรคภูมิใจไทยเป็นฝ่าย “ถือ
แต้มต่อ” ด้วยหรือไม่? 
 อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เมื่อคราวที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบพรรค และมีส.ส.ไหลเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทย จนท าให้
พรรคได้ท่ีนั่งเพ่ิม แต่แล้วอนุทิน ก็แสดงสปิริต ไม่เรียกร้องขอ “เก้าอ้ีรัฐมนตรี” เพ่ิมหรือเคลื่อนไหวต่อรองใด ๆ จนมาถึง
เวลานี้ ยังกลายเป็นว่า “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร คุมเสียงในพรรคไม่ได้อย่างเบ็ดเสร็จ จนเกิดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่าง “6ส.ส.” จากกลุ่มดาวฤกษ์ ในพรรคพลังประชารัฐ “งดออกเสียง” ไม่โหวตไว้วางใจให้กับ “ศักดิ์สยาม ชิด
ชอบ” รมว.คมนาคม  

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210222/9912da867e84ece2ff0d09b13bf884e66d1a73b116ba2c637012f8b056af7359.jpg?itok=lkbZjA_T
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จนเป็นที่มาว่า งานนี้ “เนวิน ชิดชอบ” ในฐานะตัวจริงของพรรคภูมิใจไทย ออกอาการไม่ปลื้ม เช่นเดียวกับการ
ที่มีส.ส.ภูมิใจไทยพากันออกมาแสดงพลัง ประกาศลั่น “ลูกพ่ีใคร ใครก็รัก” เช่นเดียวกับ “แรงกระเพ่ือม” ที่เกิดขึ้นยัง
พรรคประชาธิปัตย์ ที่ร้อนแรงไม่แพ้กัน ! 

เพราะล่าสุด “กลุ่มส.ส.” ที่เคยประกาศตัวยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์” รองนายกฯและรมว.
พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค ก็พากัน “ออกฤทธิ์” ด้วยการไม่โหวตให้กับหัวหน้าพรรคตัวเอง 
ทุกความเคลื่อนไหวที่ปะทุขึ้นทั้งในพรรคพลังประชารัฐ ไปจนถึง  “ความขัดแย้ง” ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ได้
กลายเป็น “ปัญหา” ที่ท าให้ทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ประวิตร ไม่สบายใจนัก จนถึงขั้นที่ว่า พล.อ.ประวิตร ต้องยก
หู “เคลียร์ใจ” กับศักดิ์สยาม 
 แน่นอนว่าเสียงเรียกร้องและแรงกดดัน จากกลุ่มก๊วนทั้งในพรรคพลังประชารัฐเอง ไปจนถึงปัญหาจากพรรค
ร่วมรัฐบาล ไม่ว่าจะมีมากแค่ไหน แต่คงไม่สามารถน าไปสู่การปรับครม.ได้ในเร็ววัน หลังเสร็จศึกอภิปราย 
เพราะมีแต่จะสร้างปัญหา และท าให้เกิดแรงกระเพ่ือมขึ้นมาโดยใช่เหตุ  ที่ส าคัญไปกว่านั้น การปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นใน
ครม. จะต้องมีข้ึนเมื่อ “บิ๊กตู”่ เป็นฝ่าย “ถืออ านาจต่อรอง”สูงสุดเท่านั้น  
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/222118  
  

https://siamrath.co.th/n/222118
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23 ก.พ. 2564 02:05    
ปรับ ครม. จ าเป็น แต่ “ลุงตู”่ ไม่เสี่ยงตอนนี้ !! 
 

 
 

 ก็คงเป็นธรรมเนียมที่หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเสร็จสิ้นลงไปคราวใดก็จะมีการส ารวจความเห็นของ
ชาวบ้าน ทั้งในเรื่องการอภิปรายของทั้งฝ่ายค้าน และการชี้แจงของฝ่ายที่ถูกซักฟอก คือ รัฐมนตรีในคณะรัฐบาล 
พร้อมๆ กับถามถึงเรื่องความเหมาะสมในเรื่องการ “ปรับคณะรัฐมนตรี” 
 อย่างไรก็ดี ขอข้ามเรื่องอ่ืนไปก่อน เพราะถือว่าผ่านมาแล้ว มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปมากแล้ว แต่สิ่งที่น่าจะมา
โฟกัสกันหลังจากนี้ ก็คือ เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี ซึ่งผลการส ารวจที่ออกมา สนับสนุนให้ “ปรับใหญ่” ในระดับที่มี
เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว แต่ขณะเดียวกัน ก็ต้องพิจารณากันตามสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นจริงด้วยว่ามัน
ได้คุ้มเสีย หรือว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนอีกด้วย 
 แน่นอนว่า หากพิจารณากันแบบทั่วไป ถึงความเหมาะสมก็ต้องบอกว่า “เหมาะสมมาก” เนื่องจากอายุของ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังการเลือกตั้งและฟอร์มรัฐบาลก็ถือว่าเวลาล่วงมาปีกว่าแล้ว ถึงเวลาที่จะต้องปรับ
รัฐมนตรี “บางต าแหน่ง” ที่ต้องยอมรับกันว่ามีปัญหาในเรื่องของ “ผลงาน” หรือมี “สีเทาๆ” รวมไปถึงการปรับเพ่ือให้
เกิดความหมุนเวียนให้เกิดความกระฉับกระเฉงในพรรคร่วมรัฐบาล เพราะเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรค ในแบบ “สมบัติ
ผลัดกันชม” อะไรประมาณนี้  
 แต่สิ่งที่มองมองข้ามไปไม่ได้ ก็คือ ต้องพิจารณากันทั้งสถานการณ์ความเป็นจริง และในทางการเมืองประกอบ
กันด้วย แม้ว่าหากมองกันถึงความเหมาะสม รวมไปถึงความต้องการของชาวบ้านตามผลส ารวจที่ออกมาดังกล่าว ซึ่ง
หากมองลึกเข้าไปในใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีอ านาจในการตัดสินใจก็น่าจะบอกว่า “ไม่
อยากเสี่ยง” ในตอนนี้ ซึ่งอย่างที่รับรู้กันมาตลอดว่าหากมีการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใด ก็จะเกิด “แรงกระเพ่ือม” ขึ้นมา
ทั้งในรัฐบาล และในพรรคการเมือง เนื่องจากต้องมีคนที่ถูกปรับออก แต่ “ไม่อยากออก” บางคนผลงาน “สุดห่วย” แต่
ดันมี “มุ้ง” มีก๊วนภายในพรรคมันก็ย่อมเกิดรายการป่วน ขณะที่มีอีกหลายคนที่รอคิวต้องการ “เข้ามาบ้าง” ก็ต้องสร้าง
แรงกดดัน บางทีถึงขั้น “ปล่อยข่าว” สารพัด และยิ่งเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคแบบนี้ แค่หลับตาก็เห็นภาพความ
ปั่นป่วนวุ่นวายตามมาทันที ซึ่งบางพรรคเต็มไปด้วยก๊วน หรือประเภทเขี้ยวลากดิน ซึ่งไม่ต้องมองไปไหนไกล เพราะหาก
มีการปรับคณะรัฐมนตรี หรือแค่ได้รับสัญญาณจากนายกรัฐมนตรีเท่านั้น  
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เชื่อว่า ความปั่นป่วนวุ่นวายจะตามมาทันที โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐที่เป็นพรรคแกนน าของรัฐบาลนั่น
แหละ คราวที่แล้วกว่าจะลงตัวก็ท าเอาหัวเสียกันพอสมควร 
 อีกพรรคที่น่าจับตาไม่แพ้กัน หรืออาจจะหนักกว่าพรรคอ่ืน ก็คือ พรรคประชาธิปัตย์ ที่ลองมีการส่งสัญญาณ
ปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่ รับรองว่า “ป่วน” แน่นอน เพราะเริ่มเห็นสัญญาณเดิมๆ ที่เคยเห็นมาก่อนหน้านี้ ก็ยังมีเกิด
ซ้ า ขณะมีการโหวตลงมติญัตติไม่ไว้วางใจ ก็ดันมี ส.ส.ในพรรคประชาธิปัตย์ จ านวนหนึ่ง เท่าที่ตรวจสอบได้ มีสามคนที่
โหวตงดออกเสียงให้กับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าพรรคของ
ตัวเอง ซึ่งสะท้อนภาพชัดเจนว่า เป็นคนละพวกกันที่เห็นภาพชัดมาตั้งแต่การเลือกหัวหน้าพรรค ที่สร้างรอยร้าวมาจนถึง
วันนี้ 
 และเชื่อได้เลยว่า หากมีการปรับคณะรัฐมนตรี ก็ต้องมีการเคลื่อนไหวปั่นป่วนแน่นอน แม้ว่าจะพยายามอ้างว่า
เป็นพรรคที่เป็นประชาธิปไตย เป็นมติพรรค แต่เท่าที่เห็นทุกครั้งจะเกิดความขัดแย้งวุ่นวายทุก   ที่นี่ยังไม่นับแรงกดดัน
ที่เกิดขึ้นจากบรรดาพรรคเล็กพรรคน้อย ที่มีการ “รวมกลุ่ม” ต่อรองกันขอเก้าอ้ีรัฐมนตรีบ้าง และที่ผ่านมา ก็เคยมีการ
สัญญาปากเปล่าเอาไว้บ้าง บางพรรคที่มีเสียงรวมกัน 7-8 เสียง ก็ย่อมมีสิทธิ์ขอโควตารัฐมนตรีสักหนึ่งต าแหน่ง ก็ถือว่า
วุ่นวายน่าปวดหัวไม่เบา และที่ส าคัญก็คือ หากมีภาพดังกล่าวออกมาให้เห็นมากเท่าใด ซึ่งก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว มันก็ยิ่ง
ท าให้ชาวบ้านเอือมระอา เป็นภาพติดลบมากข้ึนไปอีก 

หากพิจารณากันในเวลานี้ แม้ว่ามองกันตามระยะเวลาที่ผ่านมาปีกว่า เป็นอายุของรัฐบาลที่เหมาะส าหรับการ
ปรับคณะรัฐมนตรีแล้ว เพียงแต่ว่า หากมีการปรับเมื่อใดมันก็เกิดการ “กระเพ่ือม” ขึ้นมาทันที ซึ่งเชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็รู้ดี ก็คงยื้อออกไปก่อน อย่างน้อยก็น่าจะให้ผ่านช่วงเวลาส าคัญ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ผ่านไปก่อน คงไม่อยากให้เกิดรายการ “สองแรงบวก” วุ่นวายเป็นทวีคูณ 

ดังนั้น ถ้าให้สรุปอีกทีก็ต้องย้ าว่า ปรับคณะรัฐมนตรีนั้น คงปรับแน่ แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ คงต้องยื้อไปอีกระยะหนึ่ง 
ไม่เช่นนั้นอาจป่วนจนพังก็ได้ !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000017773  
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23 กุมภาพันธ์ 2564 
ปชป. แตกแถวโหวตซักฟอก เขย่าเก้าอี้หัวหน้า 'จุรินทร์'  
 

 
 

ความระอุในพรรคประชาธิปัตย์เสี่ยงปะทุได้ทุกเวลา เม่ือใดก็ตาม ที่ “ส.ส.ปลดแอก” เห็นช่องทางในการ “เขย่า
เก้าอ้ีผู้น าพรรค” ของ “จุรินทร์” 
 ถึงแม้การลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเสร็จสิ้นไปเมื่อวันเสาร์ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยกลุ่ม 10 รัฐมนตรีได้รับ
คะแนน “ไว้วางใจ” แตกต่างกันไป แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกเสียงการลงมติในครั้งนี้ยังปรากฏ“ร่องรอย” บาดหมาง
ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง รวมถึงภายในแต่ละพรรค ที่สะท้อนผ่านเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างไม่ต้องปิดบัง 
 โดยเฉพาะภายใน “ประชาธิปัตย์” สถานการณ์กลับมาสั่นไหวอีกครั้ง เมื่อ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รอง
น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  แ ล ะ ร ม ว .พา ณิ ช ย์  ใ น ฐ า น ะหั ว ห น้ า พ ร ร ค  ไ ด้ ค ะ แ น น ไ ว้ ว า ง ใ จ  268 ต่ อ  207 เ สี ย ง   
งดออกเสียง  7 คะแนน  โดย  3 ใน  7 นี้  เป็นส .ส .ประชาธิปัตย์ เองถึง  3 คน  ได้แก่  พนิต  วิกิตเศรษฐ์  อภิชัย   
เตชะอุบล ส.ส.บัญชีรายชื่อ อันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี 
 ขณะที่ “นิพนธ์ บุญญามณี” รมช.มหาดไทย รองหัวหน้าพรรค ได้คะแนนไว้วางใจ 272 ต่อ 206 งดออก
เสียง 4 คะแนน ซึ่งมาจาก 1.ชวนหลีกภัย ในฐานะประธานสภาฯ 2.พนิต วิกิตเศรษฐ์  ส.ส.ประชาธิปัตย์ 3.อนุมัติ ซู
สารอ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาชาติ และ 4.สมพงษ์โสภณ ส.ส.ระยอง พรรคพลังประชารัฐ  
 ส่วน “อันวาร์ สาเละ” ที่ “งดออกเสียง” ให้รัฐมนตรี 9 คน โดย “ไว้วางใจ” นิพนธ์ บุญญามณี รมช .
มหาดไทย เพียงคนเดียว และมีฝ่ายค้านอย่าง “คารม พลพรกลาง” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล สมทบคะแนน
ไว้วางใจให้นิพนธ์อีกเสียง 
 ปรากฎการณ์ “สวนมติพรรค” ครั้งนี้ เป็นท่าทีทางการเมืองไปถึง “จุรินทร์” จนท าให้ “เฉลิมชัย ศรี
อ่อน” เลขาธิการพรรค และรมว.เกษตรฯ ต้องไล่บี้ “3 ส.ส.ที่งดออกเสียงให้หัวหน้าพรรค” 
 ก่อนหน้านี้ ในการอภิปรายวันแรกวันที่ 16 ก.พ. “พนิต-อันวาร์” ออกมาประกาศจุดยืนการลงคะแนนอภิปราย
อย่างชัดเจน ซ่ึงหลายฝ่ายคาดการณ์ว่า สัญญาณครั้งนี้อาจเป็น 6 รัฐมนตรี และนายกฯ เท่านั้น แต่ไม่คาดว่าจะพุ่งเป้า
มายัง “จุรินทร์” ด้วย 
 ไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ยังส่งสัญญาณกลางที่ประชุม
พรรค ให้แสดง “จุดยืน” ในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจในปี 2563 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

69 

 

 ท่าทีจาก 17 ส.ส.เคยประกาศไว้ว่า หากมีรัฐมนตรีคนใดชี้แจงข้อกล่าวหาฝ่ายค้านไม่เคลียร์ ก็ไม่ควรได้รับสิทธิ
ไว้วางใจ ซึ่งพุ่งเป้าไปที่ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.เกษตรฯ แกนน าพรรคพลังประชารัฐ ที่ก าลังเป็นต าบลกระสุน
ตกขณะนั้น แต่สุดท้ายกลุ่ม 17 ส.ส.ต้องจ ายอมท าตามมติพรรค กดโหวต “ไว้วางใจ” ให้ แต่มาถึงการอภิปรายครั้งนี้
ชื่อ “สาทิตย์-อันวาร์” ยังยึดจุดยืนเดิมโดย"งดออกเสียง"ให้ ร.อ.ธรรมนัส 
 แรงต้านภายในรอบนี้ ไม่ใช่ครั้งแรกที่ท าให้เอกภาพในพรรคประชาธิปัตย์ถูกตั้งค าถาม  แต่ก่อนหน้านี้เคยมี
กรณี 4 ส.ส.พรรคโหวตสวนมติวิปรัฐบาล ในการตั้งญัตติศึกษาผลกระทบจากค าสั่ง ม.44 โดยมีชื่อ สาทิตย์ วงศ์หนอง
เตย เทพไท เสนพงศ์ พนิต วิกิตเศรษฐ์อันวาร์ สาและ ซึ่งทั้งหมดได้โหวตลงมติ “เห็นด้วย” กับการตั้งกรรมาธิการชุด
ดังกล่าว 
 แต่แล้วจากการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจล่าสุด ยังพบ ส.ส.ทีเ่คยโหวตสวนมติพรรคกลุ่มเดิมอีกครั้ง เป็น
ประเด็นที่ “จุรินทร์” เคยให้เหตุผลว่า “ผู้แทนราษฎรต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและอยู่ภายใต้ข้อบังคับพรรคด้วย
ประกอบกัน” ท าให้สถานการณ์ขณะนี้ “ชินวรณ์ บุณยเกียรต”ิ ส.ส.นครศรีธรรมราช ในฐานะวิปพรรคประชาธิปัตย์ ได้
ส่ งรายงานผลลงมติของส .ส .พรรค  ไปให้รัฐมนตรีทั้ ง  10 คน  ที่ส าคัญการประชุม  ส .ส .พรรคประชาธิปัตย์
วันนี้ 23 ก.พ. ประชาธิปัตย์จะเรียก 3 ส.ส.มาชี้แจงถึงเหตุผลการลงมติที่สวนทางพรรค 
 โดยประเด็นที่จะถูกหารือไปนั้น ถึงแม ้ส.ส.กลุ่มนี้จะอ้างอิงรัฐธรรมนูญและสิทธิส่วนบุคคล แต่ถือว่า ส.ส.สังกัด
พรรคการเมืองต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับพรรคเช่นกัน 
 ขณะที่ “อันวาร์ สาและ” อธิบายเหตุผลผ่านรายการ “เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand” อสมท.ถึงการ
ลงคะแนนใน 3 รูปแบบในการโหวตของเขา มีทั้ง “งดออกเสียง” ให้ 9 รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งรวมถึง
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จุรินทร์ ด้วย และไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่ตอบไม่เคลียร์  และไว้วางใจรัฐมนตรีที่ตอบค าถาม
ชัดเจน 
 โดยยกกรณี ร.อ.ธรรมนัส ที่เคยยกมือไว้วางใจให้ตามมติพรรค ปชป.ในครั้งที่แล้ว แต่ครั้งนี้ไม่ไว้วางใจ เพราะ
เหตุผลเรื่องไปแก้ระเบียบการใช้ที่ดิน สปก.4-01 จากที่อนุญาตให้คนจนได้ท ามาหากิน แต่กลับไปเอื้อให้กลับนายทุน ซ่ึง
เป็นเรื่องส าคัญที่เคยเป็นเหตุให้ประชาธิปัตย์ต้องยุบสภามาแล้ว  เพราะผิดพลาดไปแจกคนรวย เช่นเดียวกับการ
ไว้วางใจ นิพนธ์ รมช.มหาดไทย คนพรรคเดียวกัน ถึงแม้จะมีปัญหาส่วนตัวกันมา ซึ่งอันวาร์ อ้างถึงความขัดแย้งที่ถูก
นิพนธ์พยายามกีดกันไม่ให้เขาลงรับสมัครเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา แต่ไม่ได้เอาคืน ในเมื่อข้อกล่าวหานิพนธ์ เจ้าตัวอธิบาย
ได้เคลียร์ อีกท้ังเรื่องที่ถูกอภิปรายก็ยังเป็นคดีอยู่ในศาล 
 ส่วนการ“งดออกเสียง” ให้หัวหน้าพรรคตัวเอง  อันวาร์ มีค าอธิบายว่า เขางดออกเสียงรัฐมนตรี ใน
ภาพรวม เพราะบางเรื่องตอบไม่ชัดเจน เป็นการงดออกเสียงเชิงสัญลักษณ์ เพ่ือท้วงติงการท างาน 
 แม้จะมีค าอธิบายที่ “ฟังขึ้น” แต่ความระอุคุกรุ่นในพรรคประชาธิปัตย์ ยังเสี่ยงปะทุได้ทุกเวลา เมื่อใดก็
ตาม ที ่“ส.ส.ปลดแอก” เห็นช่องทางในการ “เขย่าเก้าอ้ีผู้น าพรรค” ของ “จุรินทร์” 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923966  
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23 กุมภาพันธ์ 2564 
กลยุทธ์ 'กลุ่ม 3 ช' ตุนพวก ทุกพรรค เล็งขยับยกแผง 
 

 
 

เข้าต ารามีแต่พวก ไม่มีพรรค ส าหรับ "ธรรมนัส" ที่มีเคล็ดวิชาดึงดูดให้ "ส.ส.พปชร." และ "ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน" 
มาอยู่ในอาณัติ เป็นฐานให้ใหญ่ 
 “กลุ่ม 3 ช” ในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ประกอบด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง และ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ถูกกล่าวขานถึงอย่างมาก หลังเสร็จศึก
อภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่ากันว่า “ร.อ.ธรรมนัส” ขยับขึ้นเป็น “แกนน าหลัก” กุมเสียง ส.ส.พลังประชารัฐ ครบทุกภาค
กว่า 40 ชีวิต จึงถือว่าเป็น “ก๊ก” หรือ กลุ่มการเมืองใหญ่ที่สุดใน พปชร.เวลานี้ ยังไม่นับรวม ส.ส.พรรคเล็ก แทบ
ทั้งหมด และ “ส.ส.งูเห่า” บางส่วนใน “พรรคฝ่ายค้าน” ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ “ธรรมนัส” 
 การรวมทีมของ “กลุ่ม 3 ช.” ที่ม“ีธรรมนัส” เป็นหัวขบวนใหญ่ ได้ใช้ “กลยุทธ์” สร้าง“พวก” ทั้งในพรรคนอก
พรรค ให้มากเข้าไว้ เพราะแม้จะต่างพรรค แต่ย่อมดีเสมอ โดยเฉพาะในสถานการณ์ศึกซักฟอก การที่ “ธรรมนัส” เป็น
ผู้ควบคุมเสียงในการโหวตลงมติของ พรรค พปชร.ก็ได้โชว์ขุมก าลังให้เห็นแล้ว โดยครั้งนี้ นอกจากจะหนีอันดับบ๊วยได้
ส าเร็จ คะแนนไว้วางใจยังฉลุยด้วยแต้มสูงสุดอันดับสอง  274 คะแนน เท่ากับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพปชร. ที่ส าคัญ ธรรมนัสยังได้คะแนนมากกว่าผู้น ารัฐบาล อย่าง “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา” นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เสียอีก 
 ดังนั้นเป้าหมายต่อไปของ “กลุ่ม 3 ช.” ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการขยับตัวเองจาก “รัฐมนตรีช่วยว่าการ” ขึ้น
เป็น “รัฐมนตรีว่าการ” เท่านั้น หากได้ขึ้นชั้น “รัฐมนตรีว่าการ” ถือว่าตอบโจทย์หลายอย่าง 
1.สมฐานะของการเป็นผู้น ากลุ่มการเมืองใหญ่ ในพรรค พปชร. 
2.ได้รับผิดชอบภารกิจที่ใหญ่ข้ึน ส าคัญขึ้น มีบทบาทมากขึ้น 
3.สามารถดูแลคนของตัวเองได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
 หากย้อนกลับไปในช่วงการฟอร์มคณะรัฐมนตรี หลังเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 ต าแหน่ง“รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม” เคยเป็นโควตาของ “ธรรมนัส” แต่ก็มีเหตุให้ต้องไปนั่ง“รมช.เกษตรฯ” มาถึงทุกวันนี้ 
ทั้งที่เก้าอ้ี “รมว.ดิจิทัลฯ” เป็นที่หมายปองของ “ธรรมนัส” ไม่เคยเปลี่ยน ด้วยรูปแบบงานที่ตอบโจทย์บางเรื่องให้
ทั้ง “ธรรมนัส” และ “พล.ต.อ.จักร์ทิพย์ ชัยจินดา” ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 
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 ขณะที่ อีก “2 ช.” ก็ไม่พอใจกับต าแหน่ง “รัฐมนตรีช่วย” อย่างที่เป็นอยู่ สถานการณ์จึงน าให้ทั้งหมดมา
รวมตัวกัน เพ่ือเดินเกมไปถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วยิ่งขึ้น 
 นอกจากการรวมพวก รวมเสียงให้ได้มากที่สุดแล้ว หนึ่งในกลยุทธ์ส าคัญ คือ การประกบ“พล.อ.ประวิตร” ทุกฝี
ก้าว เพ่ือให้รู้ความเคลื่อนไหวของแกนน ากลุ่มอ่ืนในพรรค ที่เข้าพบพูดคุยได้เสมอ ความใกล้ชิดของทั้ง 3 รัฐมนตรี
ช่วย กับพล.อ.ประวิตร จึงได้เปรียบ ไม่ว่าการเสนอความคิดเห็นหรือป ะสงค์สิ่งใด ก็มักได้รับการ “ตอบสนอง” การ
ปรับ ครม.ครั้งต่อไป จึงถูกจับตาว่า “กลุ่ม 3 ช” จะหน้าชื่นตาบาน ผงาดขึ้นชั้นรัฐมนตรีว่าการ “ยกแผง” ได้หรือไม่ ที่
ไม่ควรประมาทกับการขยับของ 3 รัฐมนตรีกลุ่มนี้ คือแรงกระเพ่ือมการเมือง ไม่เฉพาะในพรรคแต่อาจลามไปถึงรัฐบาล 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923979  
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/923979


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

72 

 

 

 
23 ก.พ. 2564 05:03 น. 
การเมืองท่ียังเป็นจุดอ่อน ของประชาธิปไตย 
 

 
 
 ละครโรงใหญ่ในสภาที่ปิดฉากกันไป ชนิดค้านสายตาคนดู มีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทิ้งไว้ให้คิดหลายประเด็น 
โดยเฉพาะ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย วิถีประชาธิปไตย  สิทธิและเสรีภาพความเป็นประชาธิปไตย การ
ปกครองในระบอบรัฐสภา ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ อ านาจสามฝ่าย นิติบัญญัติ บริหาร และ
ตุลาการ ถ่วงดุลซึ่งกันและกันยังมีอยู่จริงหรือไม ่และถ้าอ านาจสามฝ่าย ฮ้ัวกัน ระบอบประชาธิปไตยจะเป็นอย่างไร เป็น
การบ้านที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลหรือนักวิชาการ หรือผู้มีอิทธิพลในสังคม จะต้องช่วยกันคิด และต้องคิด
ทบทวนทั้งที่ตอนอยู่ในอ านาจและหลังจากหมดอ านาจไปแล้วด้วยว่าจะอยู่กันอย่างไร 
 การใช้กฎหมายสูงสุดของประเทศ หรือ การใช้อ านาจสามฝ่าย เพ่ือล้มหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ใช้มวลชนรบกับมวลชนในการชิงอ านาจ จะท าให้ประชาธิปไตยของเราที่มีมากว่า 88 ปี สูญเปล่าและล้า
หลังกว่าประชาธิปไตยในเมียนมาที่เพ่ิงจะเริ่มต้น 
 เป็นอันตรายมากกว่า อ านาจจากปลายกระบอกปืน เช่น การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ที่พาดพิงไปถึงคนนอก 
หรือคดีอาญา หรือตัวบุคคล ข้าราชการ ธุรกิจ ที่ไม่มีโอกาสจะชี้แจงหรือลุกขึ้นประท้วง การเมือง อาจมองเป็นเรื่อง
เล็กๆ แต่ส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วเป็นเรื่องใหญ่ ถูกท าลายความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ ์
 กรณีคดีของบอส วรยุทธ อยู่วิทยา เป็นตัวอย่างหนึ่ง เพราะต้องการชี้ให้เห็นถึงการแทรกแซงกระบวนการ
ยุติธรรมของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ กล่าวอ้างตั้งแต่สมัยของ คสช. ที่ 
สาม ป. คือ พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ตั้งกรรมาธิการกฎหมายกระบวนการยุติธรรม
และกิจการต ารวจขึ้นมา โดยมีคณะกรรมาธิการเป็นต ารวจ ผู้พิพากษา อัยการ นักกฎหมาย นักวิชาการ หยิบยก
ความเห็นของกรรมาธิการในขณะนั้น มีความเห็นไม่ฟ้องคดีบอส และไม่มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบข้อเท็จจริงเพ่ิม 
เจ้าหน้าที่หลายคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ถูกโยกย้าย มีการโยงเหตุผลว่าเป็นเพราะมีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของ
ผู้มีอ านาจในยุคนั้น 
 อ้างเหตุต่อไปว่า แม้จะมีหมายจับของต ารวจสากล แต่รัฐบาล อัยการ กระทรวงการต่างประเทศ ไม่มีความ
กระตือรือร้นที่จะตามตัวผู้กระท าความผิด เป็นการใช้บารมีในการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม แสดงให้เห็นชัดเจนว่า 
มีการลากเอาคดีอาญาส่วนบุคคลมาเป็น การเมือง จนถึงขณะนี้ก็มีการตั้งกรรมการหาข้อเท็จจริง มีวิชา มหาคุณ เป็น
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ประธาน ถ้าจะว่าไปแล้วกระทบกับฝ่ายนิติบัญญัติที่ถูกแทรกแซงทางการเมืองท าให้การตัดสินคดี ยากล าบาก ท าให้
ผู้เสียหายได้รับความเสียหายทั้งด้านคดี ด้านสังคม และด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งๆท่ี มีคดีอาญาท านองนี้เกิดข้ึนในเมืองไทย
อีกหลายร้อยคดีแต่ไม่ได้ให้ความสนใจ กลับมาเพ่งเล็งคดีนี้โดยเฉพาะเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางการเมืองเท่านั้น ผู้ที่
ถูกอ้างชื่อว่ามีความเก่ียวข้องก็เสียหายไปด้วยอย่างไม่เป็นธรรม เป็นตัวอย่างอีกมุมของการเมือง 
ที่เป็นจุดอ่อนของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2037320  
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23 กุมภาพันธ์ 2564 
ส่องร่างรัฐธรรมนูญ จุดเริ่มต้น “โค่น” ระบบ เพื่อ “คนบางพวก” 
 

 
 

พรุ่งนี้ และต่อเนื่องถึงวันพฤหัสบดี รัฐสภา นัดถกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระสอง หลังกมธ.ฯ พิจารณาเสร็จ รอบนี้
มี ผู้แปรญัตติ กว่า 100 คน เมื่อส ารวจเนื้อหา สะท้อนความคิดที่ต้องการ เปลี่ยนกติกาที่เอื้อให้คนบางพวก 
       "ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่...) พ.ศ..." เตรียมเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเพ่ือพิจารณาวาระสองวันที่ 23- 24 
กุมภาพันธ์นี้ หลังจากกรรมาธิการฯ ที่มี “วิรัช รัตนเศรษฐ” คีย์แมน พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน พิจารณาแล้ว
เสร็จ 
       เนื้อหาส าคัญของร่างแก้ไข คือปรับมาตรา 256 ว่าด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเพ่ือให้เสียงแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เป็นแบบข้างมากปกติ ไม่ใช่ “ข้างมากพิเศษ” ซึ่งแถมหลักเกณฑ์ถ่วงดุลอ านาจ ความเห็นพ้อง ที่ต้องใช้เสียง ส.ว. 1 ใน 
3 และ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ร้อยละ 20 เป็นเกณฑ์เห็นชอบ 
       โดยเนื้อหาที่ปรับในชั้นกรรมาธิการ คือ ใช้เสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกที่มีอยู่ของ 2 สภา หรือ 500 เสียง จาก 750 
เสียง ทั้งในวาระแรก ขั้นรับหลักการ และวาระสาม ขั้นให้ความเห็นชอบ และเติมมาตรการตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญ
ในประเด็นที่พบว่า “กระบวนการตราไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ” จากเดิมที่มีเพียงก าหนดบทตรวจสอบที่เนื้อหาขัด
มาตรา 255 หรือมีเนื้อหาที่แตะต้องหมวด 1 บททั่วไป หมวด2 พระมหากษัตริย์ หรือผลเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ เรื่องท่ีเกี่ยวกับหน้าที่ อ านาจของศาล หรือองค์กรอิสระ 
       และเพ่ิมหมวดว่าด้วยการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คือให้อ านาจ “สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)” 200 คน ที่จะ
มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เป็นผู้ด าเนินการท ารัฐธรรมนูญใหม่ ภายใน 240 วัน โดยระหว่างยกร่างต้องรับฟัง
ความเห็นของประชาชนทุกจังหวัด รวมถึง ครม. ส.ส. ส.ว. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และเมื่อจัดท าแล้วเสร็จให้น าเสนอ
ต่อรัฐสภา เพ่ือให้สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นโดยไม่มีการลงมติ ก่อนส่งไปให้ กกต. น าร่างรัฐธรรมนูญออก
เสียงประชามติภายใน 7 วัน 
       ส าหรับขั้นตอนออกเสียง ก าหนดให้ใช้เกณฑ์ "กึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ” เป็นฐานที่ “ร่าง
รัฐธรรมนูญ” จะผ่านประชามติ ควบคู่กับการออกเสียงว่าจะให้ผ่าน หรือไม่ให้ผ่านด้วย 
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 ส าหรับวาระสองที่จะพิจารณาเป็นรายมาตรา มีสมาชิกรัฐสภา 108 คนเสนอค าแปรญัตติ ในที่นี้มี ส.ส.พรรค
ก้าวไกล เตรียมแปรญัตติเกือบทั้งพรรค คือ 47 คน ยกเว้น “ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์” ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ “เกษมสันต์ มี
ทิพย์” ส.ส.บัญชีรายชื่อ ส่วนพรรคเพ่ือไทยมี ส.ส.แปรญัตติ 46 คน ส.ว.มี 8 คน นอกจากนั้นยังมี ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล 
3 คน และ 1 ในนั้น คือ “เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย ที่ร่วมแปรญัตติ 
       ส่วนเนื้อหาค าแปรญัตติของ “สมาชิกรัฐสภา” นั้น มีสาระที่น่าสนใจ 
       มาตรา 256 นั้น สาระใหญ่ คือการเพ่ิมสิทธิให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความเห็นในขั้นตอนการแก้ไข 
       ความน่าสนใจอยู่ที่ค าแปรญัตติของ “ส.ส.เขตรัฐ” ที่เสนอแก้สาระทั้งหมด และย้ าประเด็นห้ามแก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตราอ่ืนๆ ของรัฐธรรมนูญ “ทุกมาตราที่เกี่ยวกับพระราชอ านาจ พระราชสถานะ และพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ฐานะทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ” 
 รวมถึงห้ามแก้หลักการพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน โครงสร้างของสถาบันการเมือง ได้แก่ มีสองสภา องค์ประกอบของแต่ละสภา การตรวจสอบถ่วงดุล
ระหว่างฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ กลไกเพ่ือรักษาวินัยการเงินการคลัง และการงบประมาณ รวมถึง หมวดศาล หมวด
ศาลรัฐธรรมนูญ หมวดองค์กรอิสระ และหมวดว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ 
       นอกจากนั้น ยังเสนอให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสอง ก าหนดเกณ์การออกเสียงเห็นชอบต้องเกินกึ่งหนึ่งของ
สมาชิกรัฐสภา ทั้งที่ในวาระสองนั้นไม่เคยมีหลักเกณฑ์ได้คะแนนก าหนดไว้ ทั้งในรัฐธรรมนูญ 2560 หรือฉบับที่
กรรมาธิการแก้ไข หมวดใหม่ว่าด้วย “ส.ส.ร.” 
       สาระหลักของค าแปรญัตติ คือ ระบบเลือก ส.ส.ร.ที่ขอให้ใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง ใช้แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
และใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง เป็นต้น 
       อย่างไรก็ดี ความน่าสนใจอยู่ที่ค าแปรญัตติของ “จิรายุ ห่วงทรัพย์" ส.ส.กทม.เพื่อไทย ที่สนับสนุนให้ ส.ส.ร.มาจาก
เลือกตั้ง 200 คนและสรรหาจ านวน 50 คน มาจากรัฐสภาคัดเลือก 20 คน ทั้งนี้ก าหนดข้อห้ามไว้ชัดเจน ว่า “ห้ามผู้ที่
เคยยกร่างรัฐธรรมนูญ 2560 และ “มีชัย ฤชุพันธุ์ และพวกบริวานว่านเครือ เข้ามาเกี่ยวข้อง” ขณะที่อีก 15 คน มาจาก
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเลือก แต่ก าหนดสเปคไว้คือ “ห้ามนักวิชาการที่มีประวัติส่งเสริมการท ารัฐหารหรือ
เกี่ยวข้องกับ คสช.” เข้ามาเป็น และอีก 5 คนมาจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีสเปคว่า สนใจในระบอบการเมืองการ
ปกครองรูปแบบประชาธิปไตย 
       นอกจากนั้น ยังมีค าแปรญัตติของ “เขตรัฐ” ที่ไม่เอา “ส.ส.ร.” และเสนอแปรญัตติให้ใช้กรรมาธิการวิสามัญของ
รัฐสภา 200 คนท าหน้าที่ โดยก าหนดที่มาจากการคัดเลือกและลงมติโดยรัฐสภา  แบ่งเป็นให้ ส.ส.เลือก 100 คน ส.ว. 
เลือก 70คน และ ครม.เสนอ 30 คน 
       ส าหรับรายละเอียด ในส่วนของคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของ "ส.ส.ร.” ที่แม้กรรมาธิการไม่ได้แก้ไขใน
สาระส าคัญ แต่พบการแปรญัตติที่น่าสนใจของ “รังสิมันต์ โรม” ส.ส.พรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่
ขอเติมเนื้อหา “ตัดสิทธิ์” องคาพยพของ “คสช.” ทั้ง ส.ว.ปัจจุบัน สนช.ปี 2557 ครม.คณะที่ 61 สมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติ และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และ คสช. ห้ามเป็น ส.ส.ร. 
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เช่นเดียวกับ “จิรายุ” ที่เสนอห้าม “ผู้ที่ฝักใฝ่รัฐประหาร สนับสนุนรัฐประหาร หรือเก่ียวข้องกับ คสช. หรือเคย
เป็นรัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทุกต าแหน่งในรัฐบาล คสช.” ห้ามเป็น ส.ส.ร. 
       ทั้งนี้ มีผู้ที่เสนอค าแปรญัตติ ขอบัญญัติ “ห้าม ส.ส.ร.ลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็น ส.ส. เป็น ส.ว. หรือด ารงต าแหน่ง
การเมืองอ่ืนภายใน 2 - 5 ปี เพื่อขจัดประโยชน์ได้เสีย” ซึ่งประเด็นนี้กรรมาธิการไม่ได้บัญญัติไว้ 
       ขณะที่มาตราว่าด้วยการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ที่กรรมาธิการเห็นควรก าหนดเวลา 240 วันเพื่อจัดท า มี “สมาชิก
รัฐสภา” ที่ขอแก้ไข โดยมีช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 120 - 360 วัน ทั้งนี้ในประเด็นนี้ มีผู้ที่เสนอค าแปรญัตติจ านวนมาก 
เพ่ือให้เติม “กรอบการรยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่” อาท ิกรอบการเลือกตั้งให้มีแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อ ด้วย
บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ นายกรัฐมนตรีมาจากที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภามาจากเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง 
กรรมการองค์กรอิสระต้องยึดโยงกับประชาชน มีกลไกถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ตุลาการ และ
องค์กรอิสระ 
       ส าหรับค าแปรญัตติของ “สมาชิกรัฐสภา” สะท้อนให้เห็นความต้องการอย่างแจ่มชัด ถึงการเปลี่ยนแปลง กลไก-
กติกาใน “รัฐธรรมนูญ 2560” ที่ออกแบบมาเพ่ือบางพวก และความต้องการออกจากกรอบแห่งอ านาจ “คสช.” ที่วาง
กลไกสืบทอดอ านาจทางกฎหมายไว้ 
       ดังนั้น ในการประชุม วันที่  24 - 25 กุมภาพันธ์นี้  ต้องจับตาให้ดี เพราะ  “ฝ่ายค้าน” ขนานนามให้เป็น 
จุดเริ่มต้น “โค่นระบอบประยุทธ์” !. 
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