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ข่าวประจ าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 18/2564 กกต. แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณพีบเห็นการกระท าผิดตามพระราชบัญญัต ิ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562           
8-9 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ สรุปแล้ว ! ยุบรวม 216 หมู่บ้าน ไม่ถึง 25 คน ใน 41 จังหวัด  

หดเขตเลือกตั้ง รับศึก ส.อบต. ปลายปีนี้ 
10 

2 สยามรัฐออนไลน์ อบจ. ยโสธร "เปิดวิสามัญ" แถลงนโยบายคณะผู้บริหารต่อสภาฯ  
ชู 6 แนวทางพัฒนาจังหวัด 

12 

3 สยามรัฐออนไลน์ นายก อบจ. พระนครศรีอยุธยา แถลงนโยบายต่อสภาฯ บริหารงาน 
โดยประโยชน์สูงสุดมุ่งต่อประชาชน 

13 

4 แนวหน้าออนไลน์ นายก อบจ. เพชรบูรณ์ แถลงนโยบาย 5 ด้าน ลุยพัฒนาสาธารณูปโภค
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

14 

5 ส านักข่าวไทยออนไลน์ พรรคกล้าคาดโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งซ่อมเขต 3 เมืองคอน แข่งขันเข้ม 15 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ "กรณ์" หาเสียงเมืองคอน ชี้เลือก "สราวุฒิ" ได้พรรคกล้ามาท างาน 16 

7 สยามรัฐออนไลน์ “เสรีพิศุทธ์” แฉเขต 3 เมืองคอน มีการจดชื่อซื้อเสียงล่ วงหน้าแล้ว  
วอน ปชช. เลือกฝ่ายค้าน ไปสั่งสอนเสียงข้างมาก 

17 

8 สยามรัฐออนไลน์ "เทพไท" ลุยช่วยน้องชายหาเสียงเมืองคอน โชว์ผลงานปลดล็อคกระท่อมส าเร็จ 18 
9 บ้านเมืองออนไลน์ “ฐิติรัตน์” กลุ่มรักเมืองบ้านทุ่ม เคาะประตูบ้าน ขอคะแนนเสียงหลัง กกต. 

ประกาศรับเป็นผู้สมัครฯ 
19 

10 สยามรัฐออนไลน์ คนรุ่นใหม่ ชาวบ้าน ในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ วอนผู้สมัครหาเสียง 
ชูนโยบายที่จับต้องได้จริง และท าได้จริง 

21 

11 บ้านเมืองออนไลน์ คึกคัก ! หาเสียงชิงนายกเล็ก ทม. อ านาจเจริญ "เสี่ยโต้ง" ลุยตลาดเช้า 
อ้อนขอคะแนนพ่อค้าแม่ค้า 

23 

12 บ้านเมืองออนไลน์ ศึกชิงเก้าอ้ีนายกเล็กโคราชคึกคัก “ประเสริฐ” เดินขอคะแนน ปชช. 25 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
13 สยามรัฐออนไลน์ “รองอ๋อง” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ “กลุ่มรักษ์บุรีรัมย์” 

พร้อมทีม สท. ลุยหาเสียง ขอคะแนน ปชช. 
27 

14 บ้านเมืองออนไลน์ "กุลวัชร" น าทีมรักษ์บ้านเกิด หาเสียงชิงนายกเล็ก ทน. สมุทรสาคร  
ชูนโยบายแก้ปัญหาน้ าประปา 

29 

15 ไทยรัฐออนไลน์ เลือกนายกเล็กเทศบาลนครโคราช เด็กธนาธร ปะทะ อดีต รมว. เด็กสุวัจน์ 30 
16 บ้านเมืองออนไลน์ "พรชัย" ยื่นอุทธรณ์ถูกตัดสิทธิ์สมัครนายกเล็กเชียงใหม่ ยันไม่ได้ถือหุ้นสื่อ 32 

17 มติชนออนไลน์ ‘ป้อม’ ปัดตอบสถานการณ์ พชปร. โยนถาม ‘จักรทิพย์’ หลังป้ายเลือกตั้ง
ผู้ว่าฯ กทม. โผล่ตึกเก่าพรรค 

34 

18 ข่าวสดออนไลน์ ‘ประวิตร’ ส่ายหัว โยนถาม ‘บิ๊กแป๊ะ’ เอง หลังขึ้นป้ายใหญ่หน้าตึกเก่า 
พลังประชารัฐ 

35 

19 คมชัดลึกออนไลน์ "ประวิตร" ย้ าชัด ไม่ส่ง "จักรทิพย์ " ลงชิงผู้ว่า กทม. ในนาม " พลังประชารัฐ" 36 

20 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "สุชาติ" เตือนพรรคลงดาบ "ส.ส. งูเห่า" ส่อขัดรัฐธรรมนูญ โทษหนัก "ยุบพรรค" 37 

21 คมชัดลึกออนไลน์ "ก้าวไกล" ไม่ส่ง 4 งูเห่าลงสมัครเลือกตั้ง – ริบเก้าอ้ี กมธ. คืน 39 

22 เนชั่นทีวีออนไลน์ "ศรีนวล" ยันไม่เกี่ยวงูเห่าก้าวไกล 41 

23 มติชนออนไลน์ ‘นิกร’ เชื่อ พิจารณาแก้ รธน. วาระสองไร้ปัญหา ยันท าให้แล้วเสร็จ 
ก่อนปิดสมัยประชุม 28 ก.พ. 

42 

24 สยามรัฐออนไลน์ “สุทิน” เหน็บถกร่างแก้ รธน. เหมือนไก่ใกล้ตรุษจีน ไม่รู้ถูกเชือดเมื่อไหร่ 
ยังคาใจปมที่มา ส.ส.ร. 

43 

25 มติชนออนไลน์ ‘วิรัช’ ชี้หากศาล รธน. ห้ามตั้ ง ส.ส.ร. จะเดินหน้าแก้ต่อรายมาตรา 

แจงต้องปรึกษาวิป 3 ฝ่าย อย่าเร่งรัด 

44 

26 มติชนออนไลน์ เทพเทือก – ครูตั้น – พุทธิพงษ์ - ถาวร 35 กปปส. ลุ้นระทึกศาลตัดสินวันนี้ 45 

27 สยามรัฐออนไลน์ “ชวน” ชี้ ส.ส. โหวตแหกมติพรรค เป็นเรื่องภายใน แต่ละพรรคจัดการเอง 
ยัน ส.ส. มีเอกสิทธิ์ตาม รธน. 

46 

28 แนวหน้าออนไลน์ เรื่องใหญ่แล้ว ! ‘เสี่ยหนู’ ลั่นไม่ยอมให้ 6 ดาวฤกษ์ พปชร. หยามเกียรติ 
'ต้องกู้ศักดิ์ศรีคืน' 

47 

29 แนวหน้าออนไลน์ ‘ปชป.’ สั่ง 3 ส.ส. แหกมติพรรครูดซิปปาก หวั่นกระทบเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน 48 
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บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เช็กเลย ! เลือกตั้งเทศบาล - นายกเทศมนตรี 28 มี.ค. เตรียมตัวอย่างไร 50 

2 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เลือกตั้งเทศบาล ไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ ท าอย่างไร เช็กท่ีนี่ 51 

3 มติชนออนไลน์ ถอดบทเรียน :  การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ สมัครรับ เลื อกตั้ ง  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

53 

4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ประวิตร' น าทัพหลวง 'พปชร.' สั่งลุยเมืองคอน 'ให้ชนะ' 57 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ พปชร. เดิมพัน 'อาญาสิทธิ์' ภารกิจล้มเสาไฟฟ้าเมืองคอน 59 
7 ข่าวสดออนไลน์ เปลวไฟภายในพลังประชารัฐ กับสถานะ “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” 62 

8 มติชนออนไลน์ ป้อมค่าย รัฐบาล อาจแตก จาก ‘ภายใน’ ‘พลัง’ ประชารัฐ 63 

9 มติชนออนไลน์ นิวส์โน้ต : จุกทุกพรรค 65 
10 มติชนออนไลน์ ความไม่ไว้วางใจ ใน ‘สภา’ ความไม่ไว้วางใจ ใน ‘สังคม’ 66 
11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘ใบเสร็จเช็คบิล’ สัญญาณเขย่า ‘2 รมต.’ ปชป. 67 
12 แนวหน้าออนไลน์ ปรับ ครม. ควันหลงซักฟอก นับแต้ม ‘ฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน’  

ใครได้ - ใครเสีย? 
69 

13 สยามรัฐออนไลน์ อานุภาพ "ภูมิใจไทย" ! 71 
14 ไทยรัฐออนไลน์ พอเห็นอนาคต 73 
15 มติชนออนไลน์ แก้ รธน. วาระ2 74 
16 ไทยรัฐออนไลน์ ต้องปฏิรูปการเมือง 75 
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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายกฤช เอื้อวงศ์  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2/2564  โดยมีผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองงบประมาณ 

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครัง้ที่ 2/2564   
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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะท างานเพ่ือจัดท าหนังสือสรุปผลงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี  วันสถาปนาส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง วันที่  9 มิถุนายน 2564  
โดยมีผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าหนังสือสรุปผลงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
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23 ก.พ. 2564 13:58    
สรุปแล้ว ! ยุบรวม 216 หมู่บ้าน ไม่ถึง 25 คน ใน 41 จังหวัด หดเขตเลือกตั้ง รับศึก ส.อบต. ปลายปีนี้ 
 

 
 
สรุปแล้ว! “บิ๊กฉิ่ง” เวียนหนังสือแจ้งท้องถิ่น เตรียม “เลือกตั้ง 5,300 อบต.” หลังฟังความเห็นหมู่บ้านไม่ถึง 25 
คน ถูกยุบรวมเป็นเขตเลือกตั้ง ล่าสุดรวมแล้ว 216 หมู่บ้าน ใน 41 จังหวัด พื้นที่ราษฎรไม่ถึง 25 คน ลดเหลือ 156 
เขตเลือกตั้ง รับศึกเลือกตั้ง ส.อบต. คาดปลายปีนี้ 
 วันนี้ (23 ก.พ.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ลงนามในบันทึกข้อความที่ มท 0310.4/1983 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2564 ถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง “การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล” 
 ระบุถึงการที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้สรุปข้อมูลการรวมหมู่บ้านที่มีจ านวนราษฎรตามหลักฐาน
ตามทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันเพ่ือเป็นเขตเลือกตั้งที่ได้รับรายงานจากจังหวัด เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการจัดท าประกาศก าหนดหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง 
 ล่าสุด มหาดไทยได้รับรายงานครบจากทุกจังหวัดแล้ว และได้สรุปข้อมูลให้เป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน โดยไม่มี
หมู่บ้านที่มีจ านวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน ไม่ต้องรวม 35 จังหวัด และมีหมู่บ้านที่มีจ านวน
ราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน จ านวน 108 อ าเภอ 130 ต าบล 216 หมู่บ้าน 156 เขตเลือกตั้ง 
แบ่งเป็นรวมกันเองเป็นเขตเลือกตั้ง 19 เขตเลือกตั้ง และไปรวมกับหมู่บ้านที่มีราษฎรถึง 25 คน จ านวน 137 เขต
เลือกตั้ง ที่ต้องรวม 41 จังหวัด 
 เมื่อปลายปีที่แล้ว มหาดไทยเพ่ิงสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งนายอ าเภอทุกอ าเภอเตรียม
ด าเนินการ จัดท าประกาศการก าหนดหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง โดยรับฟังความคิดเห็นจากราษฎร พร้อมเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง และแสดงเหตุผล โดยแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 256 
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ส าหรับ 41 จังหวัดดังกล่าว ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร ขอนแก่น ฉะเชิ งเทรา ชัยภูมิ เชียงราย 
เชียงใหม่ ตรัง ตาก นครปฐม นครรราชสีมา นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัรมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี 
พระนครศรีอยุธยา พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยอ็ด ล าปาง เลย ศรีสะ
เกษ สกลนคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุรินทร์ ราชบุรี อ่างทอง อ านาจเจริญ อุกรธานี อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี 
 ตัวอย่าง จ.เชียงใหม่ 25 อ าเภอ จ านวนหมู่บ้านที่ประกาศรวมกันเป็นเขตเลือกตั้ง ส.อบต.4 อ าเภอ  
4 ต าบล 6 หมู่บ้ าน แบ่ ง เป็น 4 เขตเลือกตั้ ง  และรวมกับหมู่บ้ าน อ่ืน 4 หมู่บ้ าน ขณะที่  จ .นครราชสีมา  
32 อ าเภอ จ านวนหมู่บ้านที่ประกาศรวมกันเป็นเขตเลือกตั้ง ส.อบต.ใน 32 อ าเภอ มากที่สุด 11 อ าเภอ 12 ต าบล 17 
หมู่บ้าน แบ่งเป็น 14 เขตเลือกตั้ง รวมกันเอง 1 เขตเลือกตั้ง และรวมกับหมู่บ้านอ่ืน 13 หมู่บ้าน เป็นต้น ปัจจุบัน มี
องค์การบริหารส่วนต าบลทั่วประเทศ จ านวน 5,300 แห่ง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000017944  
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000017944
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23 กุมภาพันธ์ 2564 16:45 น. 
อบจ. ยโสธร "เปิดวิสามัญ" แถลงนโยบายคณะผู้บริหารต่อสภาฯ ชู 6 แนวทางพัฒนาจังหวัด 
    

 
 
 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ชั้น 4 นาง
สุภาพร สลับศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้เปิดประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 
สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 ขึ้น เพ่ือให้คณะผู้บริหารได้แถลงนโยบายในการพัฒนาจังหวัดยโสธร ให้กับสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้รับทราบ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้า
กองต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
 นายวิเชียร สมวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า วันนี้ได้น านโยบายของคณะผู้บริหารแรง
ต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ในการที่จะพัฒนาจังหวัดซึ่งมีจ านวน 6 ด้านประกอบไปด้วย 1.
นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 2.นโยบายด้านสังคมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวม 4.นโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา 5.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ 6.นโยบายด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นและการบริหาร ดังนั้นในการท าหน้าที่ของคณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ก็จะได้ปฏิบัติและท าตามนโยบายที่แถลงต่อสภาฯให้รับทราบในครั้งนี้ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/222430  
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23 กุมภาพันธ์ 2564 20:11 น.   
นายก อบจ. พระนครศรีอยุธยา แถลงนโยบายต่อสภาฯ บริหารงานโดยประโยชน์สูงสุดมุ่งต่อประชาชน 
 

 
 

 เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)
พระนครศรีอยุธยา ได้มีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 มีนายสมชาย ศิลาเจริญธนกิจ ส.อบจ.
วังน้อย ท าหน้าที่ประธานสภา กล่าวแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมแจ้ง
รับรองผลการประชุม ครั้งแรก วันที่ 16ก.พ.2564 ที่ผ่านมา 
 จากนั้นนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แถลงนโยบายการ
บริหารงาน 8 ด้าน 1.นโยบายด้านการเมือง บริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร 2.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.นโยบายด้านการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 4.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 5.นโยบายด้านส่งเสริมการกีฬาและ
การท่องเที่ยว 6.นโยบายด้านส่งเสริมอาชีพ7.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.นโยบายด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 นาง สมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ตนเองจะน าพา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลเป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากการระดมความคิดแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง บูรณาการท างานร่วมกัน ในทุกภาคส่วน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริงและตรงจุด ไล่เรียงขึ้นไปเป็นล าดับจากหมู่บ้านสู่ต าบลจนถึงระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ส่วนราชการกลุ่มและ
องค์กรต่างๆ จะด าเนินการบริหารราชการให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่ก าหนดไว้โดยจะจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน
และจ าเป็นก่อน เพ่ือสนองตอบความต้องการของพ่ีน้องประชาชนเป็นส าคัญและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลบริหารงาน
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/222513  
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วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น. 
นายก อบจ.เพชรบูรณ์แถลงนโยบาย5ด้าน ลุยพัฒนาสาธารณูปโภคแก้ปัญหาภัยแล้ง 
  นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมสภา 
อบจ.เพชรบูรณ์  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2564 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์    
 โดยที่ประชุมนายอัครเดช ทองใจสด นายก อบจ.เพชรบูรณ์  ได้กล่าวแถลงนโยบายต่อที่ประชุม พร้อมก าหนด
นโยบายในการบริหารงานไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  2.การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชีวิต  3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การเกษตร สินค้าและผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยว 4.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 นายอัครเดช   กล่าวว่า   เ พ่ือให้การบริหารงานเดินหน้าต่อ หลังจากแถลงนโยบายต่อสภา  อบจ.
เพชรบูรณ์  นโยบายเร่งด่วน  คือ ด้านสิ่งสาธารณูปโภค ถนน และน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  การขุดเจาะบ่อ
บาดาล  เพราะที่ผ่านมาทีมงานผู้บริหาร  และ ส.อบจ. ได้ให้ความส าคัญของงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งจะช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์    
 นอกจากนี้  ยังพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่หากมีการร้องขอความช่วยเหลือมา แต่จะด าเนินการโครงการ
ที่จ าเป็นก่อน ส่วนที่รองลงมาก็จะพยายามด าเนินการให้ครบทุกโครงการ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/554801  
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23/02/2564 10:22 
พรรคกล้าคาดโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งซ่อมเขต 3 เมืองคอน แข่งขันเข้ม 
 

 
 

กทม. 23 ก.พ. – รองโฆษกพรรคกล้า คาดโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งซ่อมเขต 3 เมืองคอน แข่งขันเข้มข้น ขอนายกฯ ให้
ความมั่นใจ ลงคะแนนไม่กระทบสิทธิบัตรสวัสดิการรัฐ ขอกกต. จังหวัดกวดขันการทุจริต  

นายแสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม รองโฆษกพรรคกล้า กล่าวถึงการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชว่า หลัง
จบศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ เข้าสู่ช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง คาดว่าการแข่งขันในสนามเลือกตั้งซ่อมเขต 3 
นครศรีธรรมราชจะเข้มข้นข้ึน ขณะนี้เริ่มมีข่าวลือคนบางกลุ่มสร้างความเข้าใจผิดให้กับชาวบ้านว่า ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ 
จะส่งผลถึงการพิจารณาให้สิทธิหรือยกเลิกสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ จึงอยากให้พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ให้ความชัดเจนว่าการเลือกตั้งไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องนี้  

รองโฆษกพรรคกล้า กล่าวด้วยว่า ยังมีการพูดกันถึงการจดรายชื่อประชาชน เกรงว่าจะเป็นการเตรียมการซื้อ
เสียงหรือไม่ จึงเรียกร้องให้กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)จังหวัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องกวดขันการบังคับ
ใช้กฎหมาย เพ่ือให้การเลือกตั้งครั้งนี้สุจริตและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง เพราะหากเลือกคนซื้อเสียง แต่ไม่พัฒนาพ้ืนที่ พ่ี
น้องชาวเขต 3 นครศรีธรรมราชจะเสียโอกาสไปอีก 2 ปี กว่าการเลือกตั้งจะกลับมาอีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-642385  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/222276  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/93936  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/554690  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000017887   

https://tna.mcot.net/politics-642385
https://siamrath.co.th/n/222276
https://www.thaipost.net/main/detail/93936
https://www.naewna.com/politic/554690
https://mgronline.com/politics/detail/9640000017887
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อังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.52 น. 
"กรณ์"หาเสียงเมืองคอน ชี้เลือก"สราวุฒิ"ได้พรรคกล้ามาท างาน 
“กรณ์” น าทีมลุยหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เมืองคอน ลั่นเลือก “สราวุฒิ” เป็น ส.ส. ได้พรรคกล้ามาท างานทั้ง
พรรค 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า พร้อมด้วยนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการ
พรรค และคณะผู้บริหารพรรค ลงพ้ืนที่ จ.นครศรีธรรมราช เพ่ือช่วยนายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์ ผู้สมัคร หาเสียงเลือกตั้ง
ซ่อม ส.ส.เขต 3 โดยได้พบปะประชาชนที่ อ.พระพรหม และพบว่าขาดการบริหารจัดการน้ าประปา หลายหมู่บ้านไม่มี
น้ าประปาใช้ ทั้งที่อยู่ห่างจากตัวเมืองไม่กี่กิโลเมตร และมีแหล่งน้ าที่สามารถผลิตน้ าประปาได้เป็นจ านวนมาก โดยการ
ประปาให้เหตุผลถึงการไม่จ่ายน้ าประปาว่า แต่ละบ้านอยู่ห่างกัน จึงท าให้การเดินท่อประปาไม่คุ้ม 
 จึงท าให้สงสัยว่าอะไรคือความคุ้มหรือไม่คุ้มของภาครัฐ เพราะน้ าคือชีวิตของผู้คน ชาวบ้านต้องซื้อน้ าดื่มน้ าใช้
เพ่ือการหุงต้ม ครัวเรือนละเกือบหนึ่งพันบาทต่อเดือน ทั้ง ๆ ที่ก็แทบไม่มีเงินในกระเป๋าอยู่แล้ว และน้ าที่ใช้อาบหรือท า
ซักผ้าล้างจาน ต้องไปตักจากบ่อหรือบึงที่ขุดไว้ ซึ่งทั้งสกปรกและมีกลิ่น นี่คือคุณภาพชีวิตที่คนพระพรหมและอีกหลาย
อ าเภอต้องประสบ นี่คือความไม่คุ้มใช่หรือเปล่า 
 “ถึงเวลาแล้วที่ นครศรีธรรมราช เขต 3 ต้องเปลี่ยนแปลง ด้วยการเลือกผู้แทนที่เข้าไปท างานรับใช้ประชาชน
จริง ๆ  7 มีนาคมนี้ ขอโอกาสให้พรรคกล้าเข้าไปท างานเพ่ือประชาชน มีคนถามมามากว่า เมื่ อเราได้เข้าไปเป็นผู้แทน
เพียงคนเดียวแล้ว จะอยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ก็ขอตอบเหมือนเดิมทุกครั้งว่า เราอยู่ฝ่ายคนนครศรีธรรมราช อะไรที่
ดีเราจะท า อะไรที่ไม่ดีกับชาวบ้านเราจะค้าน... 
 พรรคกล้าไม่สนใจการเมืองแบ่งฝ่าย แต่เรามาเพ่ือลงมือท าให้คนไทยมีโอกาสและคุณภาพชี วิตที่ดีขึ้น และถ้า
เลือกพรรคกล้าเข้าไปเพียงคนเดียว คนทั้งพรรคจะมาช่วยชาวนครฯ เขต 3 ท างาน ทั้งทีมเศรษฐกิจ, การศึกษา, 
การเกษตร หรือแม้แต่ทีมคุณภาพชีวิต ถ้าเลือกแบบเดิมได้แบบเดิม เลือกของใหม่ได้การเมืองใหม่ การเมืองดีเริ่มที่เมือง
คอน 7 มีนา กาเบอร์ 1 นะครับ” หัวหน้าพรรคกล้า กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/827089 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/827089
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23 กุมภาพันธ์ 2564 10:34 น.   
“เสรีพิศุทธ์” แฉเขต 3 เมืองคอน มีการจดชื่อซื้อเสียงล่วงหน้าแล้ว วอน ปชช. เลือกฝ่ายค้าน ไปสั่งสอนเสียงข้างมาก 
 

 
 

 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย รวมทั้งเเกนน าพรรค ลงพื้นที่ช่วยว่าที่ 
ร.ต.อภิรัฐ รัตนพันธ์ ผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 2 หาเสียง ตั้งแต่ช่วงเช้า โดยหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย 
รวมทั้งเเกนน าพรรค เเละว่าที่ ร.ต.อภิรัฐ รัตนพันธ์ หาเสียงที่วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช อ.พระพรหม โดยมี
นักศึกษาและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมาให้ก าลังใจและสะท้อนถึงปัญหาที่ได้รับในช่วงสถานการณ์โควิด 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวตอนหนึ่งระหว่างการหาเสียงว่า รัฐบาลนี้หมดความชอบธรรมลงแล้ว ตั้งแต่ถูกอภิปราย
เปิดโปงเรื่องการทุจริตและความไร้ประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งทั้งนายกฯและรัฐมตรีหลายคนไม่สามารถชี้แจงได้ แต่
ได้ใช้เสียงข้างมากลากไป โดยไม่แคร์ความรู้สึกชาวบ้าน ซึ่งผลจากการทุจริตในหลายๆเรื่องที่ถูกฝ่ายค้านเปิดโปง ท าให้
เห็นถึงความเสียหายกับประเทศอย่างที่คาดคิดไม่ถึง 
 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวว่าแม้การเลือกตั้งซ่อมเพียงเขตเดียว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มาก แต่
ถ้าชาวนครศรีธรรมราชเลือกตัวแทนฝ่ายค้าน คือว่าที่ ร.ต.อภิรัฐ ผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทยเข้าไป ก็เปรียบเสมือนกับ
การตบหน้ารัฐบาล ที่ใช้เสียงข้างมากลากไปโดยไม่เห็นหัวประชาชน และสามารถเพ่ิมเสียงให้กับฝ่ายประชาธิปไตยที่จะ
ไปหยุดยั้งการทุจริตหรือหยุดความเสียหายของประเทศชาติได้ 
 “ตอนนี้มีการแจ้งเบาะแสเรื่องการเคลื่อนไหวเพ่ือเช็คชื่อชาวบ้านในหลายหมู่บ้าน โดยคาดว่าน่าจะเป็นการ
เตรียมการเพ่ือแจกเงินซื้อเสียงของคนที่มีอ านาจรัฐหนุนหลัง จึงอยากให้ กกต.จากส่วนกลางส่งเจ้าหน้าลงมาตรวจสอบ
อย่างจริงจัง เพราะงานนี้บางคนถึงขนาดประกาศว่าจะแพ้ไม่ได้โดยเด็ดขาด เพราะถ้าแพ้ก็อาจท าให้สูญพันธุ์ในภาคใต้
ได้” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าว 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/222251  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924044  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2038177  
ข่าวการเมือง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924044  
 

https://siamrath.co.th/n/222251
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924044
https://www.thairath.co.th/news/politic/2038177
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924044
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210223/be5b304cbc5547f284163bbc69e9f23eb9fae0868625e51a96fbed8a4a07cd2f.jpg?itok=aYlELkSu
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23 กุมภาพันธ์ 2564 14:19 น.    
"เทพไท" ลุยช่วยน้องชายหาเสียง เมืองคอนโชว์ผลงานปลดล็อคกระท่อมส าเร็จ 
 

 
 

 วันที่ 23 ก.พ.64 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการลงพ้ืนที่
เ ลื อกตั้ ง เขต3 จั งหวัดนครศรี ธรรมราช ว่ า  ส่ วนตั ว ไม่ ได้ อยู่ ในบัญชีผู้ ช่ วยหาเสี ยง ให้กับนายพงศ์สินธุ์   
เสนพงศ์ ผู้สมัครหมายเลข3 ที่เป็นน้องชายในการลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมเขต3 จ.นครศรีธรรมราชในครั้งนี้ เพราะติด
เงื่อนไขข้อกฏหมายว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ช่วยหาเสียง จึงได้ใช้สิทธิ์ในฐานะพลเมืองไทย แสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองเหมือนกับประชาชนคนทั่วไป ที่จะสนับสนุนหรือเชียร์บุคคลใดก็ได้ที่ชื่นชอบ ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่สามารถกระท าได้  
 "ผมเสียดายโอกาสที่จะได้ขึ้นเวทีปราศรัยพูดความในใจ และพูดถึงผลงานการท าหน้าที่ส.ส.ในช่วงเวลาเกือบ2ปี 
ที่ได้ผลักดันเรื่องปลดล็อคพืชกระท่อมจนส าเร็จ และการเสนอเพ่ิมค่าตอบแทนให้แก่ อสม.อีกเดือนละ500บาท เป็นเดือน
ละ1500บาท เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจที่ได้ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19" 
 นายเทพไท กล่าวต่อว่า ด้วยความผูกพันกับคนในพ้ืนที่ เขตเลือกตั้งที่3 ทั้ง 4 อ าเภอ ที่ เคยเป็นส.ส. 
มาก่อน และระหว่างที่ เป็นส.ส. ก็ได้ปฎิบัติตัวลงพ้ืนที่พบปะพ่ีน้องประช าชนในตลาดนัดต่างๆเป็นประจ า  
เมื่อตนพ้นจากต าแหน่งส.ส.ไปแล้ว ก็ต้องลงพ้ืนที่ไปบอกกล่าว หรืออ าลาต าแหน่งส.ส.กับประชาชนในตลาดนัด
เหมือนเดิม จึงเป็นการลงพ้ืนที่ เพ่ือสอบถามข่าวคราว หรือสารทุกข์สุกดิบกับพ่ีน้องประชาชน มีทั้งพูดคุย ร้องเพลง 
สร้างความสนุกครื้นเครงให้กับประชาชนในตลาดนัด  
 "เป็นการสร้างความสุขให้กับพ่ีน้องประชาชนเล็กๆน้อยๆในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซา ท่ามกลางการระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบ2ที่ก าลังเกิดขึ้นในขณะนี้ และยังเป็นการรณรงค์เชิญชวนให้พ่ีน้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งซ่อมส.ส.ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคมนี้อีกด้วย"นายเทพไท กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/222330  
  

https://siamrath.co.th/n/222330
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วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 09.29 น.  
“ฐิติรัตน์” กลุ่มรักเมืองบ้านทุ่ม เคาะประตูบ้าน ขอคะแนนเสียงหลัง กกต. ประกาศรับเป็นผู้สมัครฯ 
 

 
 

 เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 23 ก.พ.2564 ที่บ้าน เหล่าเกวียนหัก หมู่ 5 ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น นางฐิติ รัตน์  ( โหน่ ง )  อุดมวรรธน์  กลุ่ มรัก เมืองบ้ านทุ่ม  ผู้ สมัครนายกเทศมนตรี เมืองบ้ านทุ่ม  
ลูกในบ้านว่านในสวน เพ่ือตอบแทนบุญคุณบ้านเกิด ขออาสามาท างานเพ่ือพ่ีน้องประชาชน ชาวเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม 
ด้วยปณิธานที่ว่าความสุข ของเรา คือการได้รับใช้พ่อแม่พ่ีน้องประชาชน ลงพื้นที่หาเสียง หลัง กกต.ประจ าเทศบาลเมือง
บ้านทุ่ม ประกาศเป็นผู้สมัครอย่างเป็นทางการ โดยได้รับหมายเลข 3 ลงพ้ืนที่หาเสียง แบบเคาะประตูบ้าน พร้อมด้วย
ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ของกลุ่มรักเมืองบ้านทุ่ม ที่ส่งลงครบทั้ง 3 เขตประกอบไปด้วย 
 เขต 1นางบรรธง ค่าเอ่น ผู้สมัคร เบอร์ 8 
นายสุวรรณ สิมเสน ผู้สมัคร เบอร์ 9 
นายส าเนียง ทองบ้านทุ่ม ผู้สมัคร เบอร์ 10 
นายสมศรี ขุ่นพิทักษ์ ผู้สมัคร เบอร์ 11 
นายอาธิป หอมสมบัติ ผู้สมัคร เบอร์ 12 
นายกัมปนาท หอมสมบัติ ผู้สมัคร เบอร์ 13 
เขต 2 นายพันณรงค์ รุ่งเรือง ผู้สมัคร เบอร์ 1 
อ.ประสาท หนองแก ผู้สมัคร เบอร์ 2 อ.สุรัตน์ สงมหาดไทย ผู้สมัคร เบอร์ 3นายบุญเลิศ วัดถัง ผู้สมัคร เบอร์ 4 นาย
วงษ์ น่าชม ผู้สมัคร เบอร์ 5นางภิญญดา ม่วงนิล ผู้สมัคร เบอร์ 6 
เขต 3 นายองอาจ หล่ าแขก ผู้สมัคร เบอร์ 1 
  นางสาวประยูร เสนาสุ ผู้สมัคร เบอร์ 2 นายสมพงษ์ นรินทร์ ผู้สมัคร เบอร์ 3นายตะวัน พิมพ์ค าไหล ผู้สมัคร 
เบอร์ 4นางไพเลียม ไชยธรรม ผู้สมัคร เบอร์ 5 และร้อยตรี ประดิษฐ์ แสนกิ่ว ผู้สมัคร เบอร์ 6 
  ส าหรับนโยบายกลุ่มรักเมืองบ้านทุ่มของ นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ คือ 1.ตอบแทนบุญคุณบ้านเกิด ขออาสามา
ท างานเพ่ือพ่ีน้องประชาชน ชาวเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม 2.รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา (ท าประชาคมชุมชน) 3. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน 4. ยกระดับการบริการของ
เทศบาลให้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เป็นทางผ่านสถานที่ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ สะอาดสวยงาม 
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 5. กู้ชีพ กู้ภัย ดับเพลิง ต้องพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมงานที่ได้รับการอบรม และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 6.ดูแล
ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเหมือนญาติผู้ใหญ่ 7.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนไฟฟ้า สาธารณะ และ 8.ยกระดับการศึกษา
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมความพร้อมด้านสาธารณสุข (การป้องกันโรคติดต่อ) ตามระบบของ ทางการจะอนุญาต พร้อม
เดินหน้าเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือพ่ีน้องประชาชน 
 นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ ผู้สมัครนายกเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เบอร์ 3 กล่าวว่าตนมีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจที่จะ
เข้ามาพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ยิ่งๆขึ้นไป เพราะเรามีความพร้อมที่
จะพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เพราะว่าครอบครัว เราก็เติบโตอยู่ที่นี่ เกิดอยู่ที่นี่ เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้ว ที่เราจะมา
พัฒนา เพ่ือตอบแทนบ้านเกิดของเรา ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆข้ึนไป 
 แหล่งข่าวว่าคนในพ้ืนที่ต าบลบ้านทุ่ม มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ด้วยเพราะว่าเป็นคนที่เติบโตเกิดที่นี้ และ
ครอบครัวตั้งรกรากพ้ืนฐาน อาชีพท ามาหากิน อยู่ที่บ้านทุ่ม อีกอย่างได้ลงพ้ืน อ านวยความสะดวก ให้กับชุมชนมิได้ขาด
อย่างต่อเนื่อง ภายหลังลงพ้ืนที่ เพ่ือหาเสียงดังกล่าว ประชาชนต่างให้ความสนใจนโยบายของ"กลุ่มรักเมืองบ้านทุ่ม" 
เพราะได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอแผนงานโครงการพัฒนาต าบลบ้านทุ่ม แบบมีส่วนร่วม ตามนโยบายของกลุ่มดังกล่าว
ด้วย. 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/224110  
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23 กุมภาพันธ์ 2564 12:38 น.    
คนรุ่นใหม่ ชาวบ้าน ในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ วอนผู้สมัครหาเสียงชูนโยบายที่จับต้องได้จริง และท าได้จริง 
 

 
 

คนรุ่นใหม่ ชาวบ้าน ในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ วอนผู้สมัครหาเสียงชูนโยบายที่จับต้องได้จริง และท าได้จริง 
เผยเมืองท่าบ่อขาดการพัฒนาในทุกด้าน ล้าหลังในทุกเรื่อง ขอสิ่งที่ท าเพ่ือประชาชนได้อย่างแท้จริงพร้อมเทคะแนนให้ 
 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้จะเป็นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง 2 แห่ง 
และเทศบาลต าบลอีก 17 แห่ ง  รวม 19 แห่ ง  โดยมีการเปิดรับสมัครผู้ ลงสมัครรับ เลื อกตั้ ง  ตั้ งแต่วันที่   
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งครบทั้ง 19 แห่ง 
 โดยในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อจะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นใน
รอบ 8 ปี ซึ่งผู้สื่อข่าวได้ลงพ้ืนที่สอบถามกลุ่มคนรุ่นใหม่ คนวัยท างาน และสภากาแฟในพ้ืนที่ เพ่ือสังเกตการณ์กิจกรรม
รณรงค์หาเสียงของคู่แข่งขันหลัก พร้อมส ารวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ความมุ่งหวังอยากเห็นนโยบายของ
ผู้สมัคร และทิศทางการตัดสินใจของคนรุ่นใหม่-คนรุ่นเก่า ก่อนที่พวกเขาจะก้าวเข้าคูหาเลือกตั้ง 28 มี.ค. นี้ 
 ทั้งนี้กลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ ซึ่งมีอายุตั้งแต่  18-23 ปี จะได้ใช้อ านาจอธิปไตยทางตรงเพ่ือ
เลือกตั้งท้องถิ่น โดยหลายคนบอกกับผู้สื่อข่าวว่า หนึ่งเสียงของพวกเราคนรุ่นใหม่ เป็นหนึ่งเสียงที่มีพลังให้กับเมืองท่าบ่อ 
เมื่อจะเลือกใครก็อยากได้คนที่เข้ามาพัฒนาจริงจัง จริงใจ ท าเมืองท่าบ่อเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้ น เราไม่อยาก
เห็น การเมืองระดับท้องถิ่นในรอบ “อุปถัมภ์" ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์เชิงโครงข่ายนักการเมืองระดับชาติ นักการเมือง
ท้องถิ่น และข้าราชการ ซึ่งจะท าให้คนที่ควรเป็นผู้แทนประชาชน กลายเป็นเพียงผู้เชื่อฟังของผู้อุปถัมภ์ และไม่ท าตาม
เสียงของประชาชนอย่างแท้จริง โดยพวกเขาคาดหวังจะเห็น "การเมืองดี" เพ่ือ "พอกันที" กับสารพัดปัญหาในบ้านเกิดที่
เมืองท่าบ่อแห่งนี้ 
 กลุ่มคนรุ่นใหม่ยังสะท้อนปัญหาอย่างน่าฟังอีกว่า ทุกครั้งพวกตนจะมานั่งพูดคุยกันถึงปัญหาขยะ น้ าประปา 
ฯลฯ ที่ไม่เคยแก้ไขปัญหาได้เลยไม่ว่าจะยุคไหน บ่อยครั้งที่เรามานั่งคุยกันถึงปัญหา เราเดินออกจากบ้าน ก็เห็นฝาท่อที่มี
ปัญหาแล้ว บางทีก็เจอน้ าไม่ไหลไฟไม่สว่าง ดังนั้นเราอยากพอกันทีกับปัญหาพวกนี้ 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210223/59627e992d6cc608ae0228150278a68f4c924e175154a59b264870f3d24f455b.jpg?itok=RYQdVxFl
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โดยน้องกลุ่มคนรุ่นใหม่อยากเห็นคุณสมบัตินักการเมืองท้องถิ่นที่คนรุ่นใหม่พึงประสงค์ จึงต้อง มีความจริงใจ มี
ประวัติการท างานที่จับต้องได้ และมีนโยบายชัดเจนเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง โดยคนรุ่นใหม่หลายคนที่มีสิทธิครั้งแรก
คาดหวังว่า การเข้าคูหาในวันที่ 28 มี.ค. จะท าให้พวกเขาได้ตัวแทนของประชาชนเข้าไปท าหน้าที่เพ่ือประชาชนอย่าง
แท้จริง 
 ด้าน นายบุญ อิสิ อายุ 72 ปี ที่อยู่ 371 หมู่ที่ 14 ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย กล่าวระหว่างนั่ง
จิบกาแฟยามเช้ากับคอสภากาแฟเมืองท่าบ่อว่า สิ่งที่ตนอยากเห็นคือการพัฒนามากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะเมืองท่าบ่อขาด
การพัฒนาในหลายด้านมานานแล้ว ทั้งเรื่องน้ าประปา ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานานหลายปี จึงอยากเห็นผู้ ที่จะอาสามา
พัฒนาพ้ืนที่มีความจริงใจ และท าได้จริง ไม่ใช่หาเสียงแบบเลื่อนลอย ถ้าท าได้รับรองชาวท่าบ่อเทคะแนนให้อย่าง
แน่นอน 
 ส าหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ เทศบาลเมืองท่าบ่อ มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 3 คน ประกอบด้วย 
นายอมรวิทย์ เปียผ่อง หัวหน้าทีมเพ่ืออนาคตท่าบ่อน้ าโมง ได้หมายเลข 1นายกิตติศักดิ์ วรรณวิเชษฐ์ หัวหน้ากลุ่มรักท่า
บ่อน้ าโมงก้าวหน้า ได้หมายเลข 2 นายชาคริตชัย จอมแจ้ง หัวหน้าทีมงานกลุ่มพลังใหม่ร่วมใจพัฒนาท่าบ่อ-น้ าโมง ได้
หมายเลข 3. 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/222288  
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วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 14.24 น. 
คึกคัก! หาเสียงชิงนายกเล็ก ทม. อ านาจเจริญ "เสี่ยโต้ง" ลุยตลาดเช้าอ้อนขอคะแนนพ่อค้าแม่ค้า 
 

 
 
 เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 23 ก.พ. 64 ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.
อ านาจเจริญ นายณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ หัวหน้ากลุ่มภูมิใจไท
เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ(สท.)ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ 6 
คน รวม 18 คน ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1. หมายเลข 7. นายวิชัย คุณมี หมายเลข.8 นายขจรศักดิ์ โยธามาตย์ 
หมายเลข 9. นางสาวรุ่งอรุณ แก้วมณี หมายเลข 10.นายศิริผล เรืองบุญ หมายเลข 11. นายขุนเทือง แสนสิงห์ และ
หมายเลข 12. นายณฐกร วรรณะวัลย์  เขตเลือกตั้งที่ 2. หมายเลข 7นายมงคล มหาโยธี  หมายเลข 8. นายอุทัย บุญ
แจ่ม หมายเลข 9. นายทองใบ เดชเสน หมายเลข 10. นายจรัญ ท าชอบ หมายเลข 11.นางสาวปริยานุช ศรไชย 
หมายเลข 12 นายยุทธนา สวรรณมณี และ เขตเลือกตั้งที่ 3. หมายเลข 7. นายค าพันธ์ ทองทิพย์ หมายเลข 8. นายแจ่ม
จิตร ศรีโรจน์ หมายเลข 9. นายทองล้ า เวรุณาธร หมายเลข 10.นางเพ็ญศรี สินเติม หมายเลข 11.นายสมทรง ศิริสุข 
หมายเลข 12. นายหนูนา นาค า เดินหาเสียงแจกแผ่นพับ ชูนโยบาย ให้ พ่อค้า แม่ค้า และผู้มาจับจ่ายชื้อของตลาดเข้า 
ได้ทราบและเข้าใจ มีความจริงใจ มุ่งม่ัน ที่จะเข้าไปสร้างบ้านแปลงเมืองอ านาจเจริญ และขออาสาเป็นตัวแทนเข้าไปนั่ง
ต าแหน่งนายกเทศนมตรีเมืองอ านาจเจริญ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ รวม 18 คน แบบยกทีม  
ซึ่งขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ พัฒนาเทศบาล เร่งบริหารจัดการขยะ สวนสาธารณะสร้างสุข บ าบัดทุกข์ของ
ประชาชน”  

โดยเน้น นโยบาย 3 ส. เช่น สะอาด สะดวก สุขภาพ คือ บ้านเมืองและชุมชน ต้องสะอาด ถนน ไฟฟ้า 
น้ าประปา ตลาด ต้อง สะดวก สวนสาธารณะต้อง สวยงาม เป็นที่สร้างสุขภาพให้ประชาชน  พร้อมแนะน าคณะบริหาร 
คนรุ่นใหม่ ไฟแรง ประกอบด้วย 1.นายอิทธิพล กาญจนพิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ านาจเจริญ 2.ดร.ถวัลย์ นิยม
พาณิชพัฒนา รองนายกเทศมนตรี และ 3. นายเอกลักษณ์ แก้วกิ่ง เลขานุการ   
 จากการลงพ้ืนที่หาเสียงที่ตลาดสด(ตลาดเช้า)เทศบาลเมืองอ านาจเจริญวันนี้( 23 ก.พ.64) ท าเอาแม่ค้า ต่างชื่น
ชม ยินดี ดีใจ ที่ได้เห็น เสี่ยโต้งตัวเป็นๆ หรือ ณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ ผู้สมัครหมายเลข 7 นายกเทศมนตรีเทศบาล
เมืองอ านาจเจริญ ซึ่งแม่ค้า หลายคน ชมว่า รูปหล่อ โหงเฮ้ง ดี เหมือน ดาราหนังเลย ท าเอา เสี่ยโต้ง ยิ้มแก้มแทบปริ 
ตลอดเวลา ระหว่างที่เดินหาเสียงในตลาดสดเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ และได้รับการต้อนรับและเสียงตอบรับดีมาก  
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 ต่อมา นายณัฐพงค์ (โต้ง) ตั้งสกุลกุลพัฒน์ พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ(สท.) เขต
เลือกตั้งที่ 2 จ านวน 6 คน ประกอบด้วย หมายเลข 7. นายมงคล มหาโยธี หมายเลข 8. นายอุทัย บุญแจ่ม หมายเลข 9. 
นายทองใบ เดชเสน หมายเลข 10.นายจรัญ ท าชอบ หมายเลข 11. นางสาวปริยานุช ศรไชย และหมายเลข 12. นาย
ยุทธนา สุวรรณมณี พร้อมทีมบริหาร 3 คน ลงพ้ืนที่หาเสียงแนะน าตัว ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่ชุมชนยางพัฒนา 
เพ่ือขออาสาเป็นตัวแทนเข้าไปท างานต าแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอ านาจเจริญและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
อ านาจเจริญ ในเลขเลือกตั้งที่ 2 แบบยกทีม 6 คน เพ่ือเข้าไปท าตามนโยบาย ที่หาเสียงไว้ ให้เป็นรูปธรรม และพัฒนา
อ านาจเจริญ บ้านเกิด เมืองนอน ให้มีความเจริญยิ่งๆขึ้น. 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/224157  
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วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 14.44 น. 
ศึกชิงเก้าอ้ีนายกเล็กโคราชคึกคัก “ประเสริฐ” เดินขอคะแนน ปชช. 
 

 
 
โคราชศึกชิงเก้าอ้ีนายกเล็กเทศบาลนครนครราชสีมา“เด็กสุวัจน์”ประเสริฐ บุญชัยสุข” อดีตเจ้ากระทรวง
อุตสาหกรรมเบนเข็ม ส่วนเด็ก”ธนาธร”ประธานคณะก้าวหน้าหนุน”ฉัตร”ทีมเทศบาลก้าวหน้าขอล้มช้าง 
 นครราชสีมา เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (23 ก.พ. 2564 ) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัคร
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา โดยนายกเทศมนตรีนคร
นครราชสีมา และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
          หมายเลข 1 คือนายอัคคชา พรหมสูตร "ทีมโคราชมหานคร" ส่วนผู้สมัคร ส.ท.  หมายเลข 1 - 6 
          หมายเลข 2 นายประเสริฐ บุญชัยสุข ( ตัวเต็ง 1 ) อดีต รมว.อุตสาหกรรม รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ทีม 
"โคราชชาติพัฒนา “ และผู้สมัคร ส.ท. เบอร์ 7 – 12 

หมายเลข 3 นายจักริน เชิดฉาย (คู่ต่อสู้ เต็ง 2 ) อดีตประธานหอการค้า จ.นครราชสีมา และผู้สมัคร ส.ท. เบอร์ 
13 – 18 

หมายเลข 4 นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ( ตัวสอดแทรก เต็งที่ 3 ) กลุ่มเทศบาลก้าวหน้า อดีตผู้สมัคร ส.อบจ.อ าเภอ
เมือง เขต 1 ที่มีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้ามาแนะแนวทางการหาเสียงให้ และ ส.ท. เบอร์ 19 - 24 
 ขณะที่บรรยากาศการหาเสียงโดยติดตั้งป้ายหาเสียงของและกลุ่ม ติดตั้งตามหน้าวัด หน้าโรงเรียน ตลาดสด สี่
แยก สามแยก และรถแห่เปิดเครื่องขยายเสียงแนะน าตัว และนโยบายกันอย่างคึกคัก 
 นายประเสริฐ บุญชัยสุข ทีมโคราชชาติพัฒนา ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครราชสีมา หมายเลข 2 ที่มีสโลแกนว่า 
คนโคราชรักจริง ไม่ทิ้งกัน ออกเดินหาเสียงตามแผงพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดสด ร้านค้า ในตัวเมือง เสียงตอบรับอบอุ่น 
พร้อมทั้งกล่าวว่า  ตนตั้งใจลงสมัครฯอยู่แล้ว และทางพรรคชาติพัฒนาก็มีความประสงค์ในการส่งสมัครฯครั้งนี้ รวมทั้งมี
น้องๆหลายกลุ่มรวมตัวกันแต่ยังขาดหัวหน้าทีมฯ ก็เลยอาสาเพ่ือเข้ามาพัฒนาชุมชน 91 ชุมชนเขตเทศบาลนครฯ เรามี
สโลแกนว่า คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน มี “นโยบายโคราชเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” โคราชศูนย์กลางการคมนาคม โคราช
เมืองท่องเที่ยว โคราชเมืองกีฬา โคราชเมืองเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องรายได้ของประชาชน ของชุมชน การพัฒนาอาชีพ 
การสร้างเสริมรายได้ใหม่ๆให้ประชาชนชุมชนได้มีความมั่นคงทางรายได้ และที่ประชาชนให้ความส าคัญคือคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ของเมืองต้องมีการปรับให้สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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 เรื่องการแก้ปัญหาขยะล้นเมืองต้องมีระบบก าจัดที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบขนส่งมวลชน การแก้ปัญหา
การจราจรปัญหารถติดขัดมาก ขยายพ้ืนที่จราจร ปรับทางร่วมทางแยก ระบบขนส่งใหม่เพ่ือเชื่อมเมืองโดยรอบ เพราะ
อีก 10 ปีข้างหน้า จ.นครราชสีมาจะเติมโตมากเป็นมหานครเต็มของประเทศไทย เพ่ือการเดินทางของประชาชนสะดวก
ปลอดภัย ประหยัด ราคาถูก ซึ่งตนจะเอาประสบการณ์จากการเป็น รมว.อุตสาหกรรมมาปรับใช้ เช่น การสนับสนุน
ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร สร้างเมนูใหม่ ชูอาหารภูมิภาค ไก่โคราช คัวหมี่โคราช เนื้อ
วากิวโคราช รวมทั้งคูเมืองโดยรอบจะท าให้สวยงามมากกว่านี้ น้ าในคู้เมืองต้องไม่เน่า ไม่ส่งกลิ่นเหม็น การพัฒนา
สวนสาธารณะ โดยเฉพาะแก้ไขปัญหาน้ าท่วม เช่น มิตรภาพจุดเซฟวัน เราจะแก้ปัญหาให้หมดไปแบบถาวร หรือน้ าท่วม
ในบางชุมชน ซึ่งจะต้องไปดูในพ้ืนที่ว่าติดขัดอย่างไรตรงไหน 
 ส่วนนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ได้ให้ก าลังใจก าชับ
อะไรมาบ้างในการเมืองท้องถิ่นนี้ นายประเสริฐฯ กล่าวว่า ขอให้หาเสียงให้เต็มที่ เข้าถึงพ่ีน้องประชาชนให้มาก รวมรวม
ปัญหาและขอให้ทุกคนตั้งใจท าหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้สมกับที่พ่ีน้องประชาขนได้มอบหมายความไว้วางใจ ส่วนคะแนนเสียง
ของคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันตนคิดว่าอยู่ที่พ่ีน้องประชาชน และเราจะน าเสนอนโยบายที่ดี   นอกจากนี้โดยเฉพาะ
นโยบายของพรรคชาติพัฒนา "9 หน้า 9 ไกล ประเทศไทยไร้ปัญหา" โดยมีกรอบนโยบาย 9 ด้าน 
 ส่วนนายฉัตร สุภัทรวณิชย์ (ตัวเต็ง ) ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กลุ่มเทศบาลก้าวหน้า ผู้สมัคร ส.
อบจ. เขต 1 อ าเภอเมือง ทีมคณะก้าวหน้า  ที่มีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้ามาอบรมแนะแนวการ
หาเสียงให้ที่ผ่านมาแต่สอบตก ชูนโยบายการหาเสียงนโยบายส าคัญ อาทิ ปัญหาน้ าท่วม เซฟวัน , ปัญหาน้ าในคูเมือง
ต้องสะอาด , ด้านการศึกษา , ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และปัญหาการจราจร ส่วนนโยบายอ่ืนๆตอนนี้ยังไม่ชัดเจน แต่ละ
ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาสะท้อนเสียงจากพ่ีน้อง 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/224160  
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23 กุมภาพันธ์ 2564 16:34 น.    
“รอง อ๋อง”  ผู้ ส มัครนายก เทศมนตรี เ มืองบุ รี รั มย์  “กลุ่ มรั กษ์บุ รี รั มย์ ”  พร้ อมทีม  สท .  ลุ ยหา เสียง  
ขอคะแนนปชช. 
 

 
  
“สกล ไกรรณภูมิ” อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรี พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภา เทศบาล 
“กลุ่มรักษ์บุรีรัมย์” ลุยหาเสียง แจกแผ่นพับแนะน าตัว ขอคะแนนพี่น้องประชาชนเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เสนอ
นโยบายครอบคลุมทุกด้าน ม่ันใจได้รับเลือกเข้ามา 
 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.64 นายสกล ไกรรณภูมิ หรือ “รองอ๋อง” อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ผู้สมัคร
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ หมายเลข 2 “กลุ่มรักษ์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ “กลุ่ม
รักษ์บุรีรัมย์” ทั้ง 3 เขต ได้น ารถหาเสียงพร้อมทีมงานลงพ้ืนที่หาเสียงตามชุมชน บ้านเรือนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
แจกแผ่นพับแนะน าตัวผู้สมัครและนโยบายของกลุ่มให้กับประชาชนถึงหน้าบ้าน ซึ่งเป็นการเข้าถึงพ่ีน้องประชาชน ชนิด
บุกถึงบ้านเลยทีเดียว ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น 
 โดย “กลุ่มรักษ์บุรีรัมย์” พร้อมน านโยบายการแก้ไขปัญหาของเมืองบุรีรัมย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม คลอง
ละลมสวย น้ าใส ด้วยการจัดระบบหมุนเวียนน้ าให้เกิดขึ้นในคลองละลม ลดปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก และลดปัญหาขยะ , 
ด้านสาธารณะสุข ส่งเสริมการผลิตกัญชาเพ่ือการรักษาทางการแพทย์ เพ่ืออาหารสุขภาพ , ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
กายภาพ ลดปัญหาการจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน การย้ายสถานีขนส่งออกไปอยู่สายรอบเมืองและปรับปรุงสถานี
ขนส่งเป็นตลาดเทศบาลแห่งใหม่ ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์เมืองให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและวัฒนธรรม เพ่ิมพ้ืนที่
สวนสาธารณะให้รองรับกิจกรรมทุกช่วงวัยและชุมชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น พัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพ่ือ
แก้ไขปัญหารถติด พัฒนาชุมชนโบราณเพ่ือส่งเสริมการค้าในอนาคต 
 ด้านเศรษฐกิจ สร้างเศรษฐกิจชุมชนเพ่ิมรายได้ส่งเสริมอาชีพให้ทันกับสถานการณ์ Covid-19 การกระจายตัว
ของตลาดให้ครอบคลุมชุมชนทุกเขต พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรเพ่ือยกระดับรายได้ชาวบุรีรัมย์ , ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม สืบสานประเพณีท้องถิ่นในชุมชน ชุมชนเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม อาหารพ้ืนถิ่นบุรีรัมย์ , ด้านการศึกษา 

https://siamrath.co.th/n/222422
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ศูนย์การศึกษาพัฒนาเมืองและของดีเมืองบุรีรัมย์ พัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งสืบค้นและเรียนรู้เพ่ือ
อนาคต การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานนักเรียน, ด้านความมั่นคงป้องกันปัญหายาเสพติด ป้องกันภัยแล้ง สร้างความรักความ
สามัคคีในชุมชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุในเขตเทศบาล จึงท าให้มั่นใจว่า “กลุ่มรักษ์บุรีรัมย์” จะได้รับเลือกตั้งทั้ง
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพ่ือเข้ามาพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมด้วยว่า การหาเสียงของผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  
ทั้ง 63 เทศบาล ใน 23 อ าเภอ ของ จ.บุรีรัมย์ ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มี.ค.นี้ โดยแต่ละคนต่างมีการงัดกลยุทธ์การ
หา เสี ย งที่ แ ตกต่ า งกั นออก ไป  ท า ให้ บ ร รยากาศการหา เสี ย ง ใน พ้ื นที่ จั ง ห วั ดบุ รี รั ม ย์  ทั้ ง  23 อ า เภ อ  
ดูจะเข้มข้นมากขึ้น แต่ยังไม่พบว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น หรือ การกระท าผิดกฎหมายการเลือกตั้งแต่อย่างใด 
 ขณะที่ ทาง กกต.จังหวัด ได้ส่งชุดป้องปรามหาข่าวพร้อมลงในพ้ืนที่จัดการเลือกตั้ง หากพบว่าผู้สมัครรายใด
กระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งจะด าเนินการตรวจสอบเอาผิดอย่างทันทีไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้น จึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่ทุกฝ่าย
ต้องร่วมมือร่วมใจในการสร้างความสมานฉันท์ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้สมัคร ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบในการเลือกตั้ง วัฒนธรรมทางการเมือง และการรู้จักแพ้ชนะ ทั้งนี้  ต้องการให้การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และการเลือกตั้งของผู้สมัครทุกคนได้เกิดความสมานฉันท์ แบบเป็นการแข่งขันกันใน
เกมกีฬาให้มากขึ้น 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/222422  
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วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 17.32 น. 
"กุลวัชร" น าทีมรักษ์บ้านเกิด หาเสียงชิงนายกเล็ก ทน. สมุทรสาคร ชูนโยบายแก้ปัญหาน้ าประปา 
 

 
 

 เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายกุลวัชร หงษ์คู ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร 
เบอร์2 ทีมรักษ์บ้านเกิด น าทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร ลงพ้ืนที่หาเสียงพบประชาชน บริเวณตลาด
มหาชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างมาก  
 โดยทางด้านนายกุลวัชร หงษ์คู ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เบอร์2 ทีมรักษ์บ้านเกิด กล่าวถึง
นโยบายในการท างาน สิ่งส าคัญคือเรื่องน้ าประปาที่ไม่สะอาด รวมทั้งเรื่องน้ าท่วม ฝนตกทีไรน้ าท่วมในตัวเมือง
สมุทรสาคร เราต้องเร่งรีบแก้ไข นอกจากนี้เรื่องความปลอดภัยของคนในพ้ืนที่จะต้องมีกล้องวงจรปิดทุกต าบล และ
สันทนาการต่างๆจะมีศูนย์กีฬา ทุกต าบล เทศบาลจะต้องมีแอพพลิเคชั่นในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและต้องการให้เทศบาลเป็นOne stop service รวมทั้งจัดหาที่จอดรถเพ่ิมขึ้นและยกเลิกค่าจอดรถในเขต
เทศบาลนครสมุทรสาครเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นอกจากนี้จะยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐานแล ะ
เพ่ิมภาษาให้มากขึ้น 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/224200  
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23 ก.พ. 2564 20:17 น. 
เลือกนายกเล็กเทศบาลนครโคราช เด็กธนาธร ปะทะ อดีต รมว. เด็กสุวัจน์ 
 

 
 

โคราชศึกชิงเก้าอ้ีนายกเล็กเทศบาลนครนครราชสีมา “เด็กสุวัจน์” ประเสริฐ บุญชัยสุข อดีตเจ้ากระทรวง
อุตสาหกรรม เบนเข็มลงสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น ขณะที่ทีมสีส้ม คณะก้าวหน้า หนุน “ฉัตร สุภัทรวณิชย์”  
ขอลุ้นล้มช้าง 
 ที่ จ.นครราชสีมา วันที่ 23 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
นครนครราชสีมา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา 
โดยมีผู้มัคร หมายเลข 1 นายอัคคชา พรหมสูตร "ทีมโคราชมหานคร" ผู้สมัคร ส.ท. ได้เบอร์ 1 - 6 
หมายเลข 2 นายประเสริฐ บุญชัยสุข (ตัวเต็ง) อดีต รมว.อุตสาหกรรม รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ทีม "โคราชชาติ
พัฒนา" ผู้สมัคร ส.ท. ได้เบอร์ 7 - 12 
หมายเลข 3 นายจักริน เชิดฉาย (เต็ง 2) อดีตประธานหอการค้า จ.นครราชสีมา ผู้สมัคร ส.ท. ได้เบอร์ 13 - 18 
หมายเลข 4 นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ (ตัวสอดแทรก) กลุ่มเทศบาลก้าวหน้า อดีตผู้สมัคร ส.อบจ.อ าเภอเมือง เขต 1 ที่มี 
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้ามาแนะแนวทางการหาเสียงให้ ผู้สมัคร ส.ท. ได้เบอร์ 19 - 24 
 ขณะที่ป้ายหาเสียงของแต่ละกลุ่มมีการติดตั้งตามหน้าวัด สามแยก สี่แยก หน้าสถานศึกษา ตลาดสด รวมทั้งรถ
แห่แนะน าตัวผู้สมัครนายกฯ และผู้สมัคร ส.ท.แข่งขันกันดุเดือด 
 นายประเสริฐ บุญชัยสุข ทีมโคราชชาติพัฒนา ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครราชสีมา หมายเลข 2 ที่มีสโลแกนว่า 
คนโคราชรักจริง ไม่ทิ้งกัน ออกเดินหาเสียงตามแผงพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดสด ร้านค้า ในตัวเมือง ได้รับการต้อนรับอย่าง
อบอุ่น กล่าวว่า ตนตั้งใจลงสมัครอยู่แล้ว และทางพรรคชาติ พัฒนาก็มีความประสงค์ในการส่งลงสมัคร รวมทั้งมีน้องๆ 
หลายกลุ่มรวมตัว แต่ยังขาดหัวหน้าทีมฯ ก็เลยอาสาเพ่ือเข้ามาพัฒนาชุมชน 91 ชุมชนเขตเทศบาลนครฯ 
 คมนาคม โคราชเมืองท่องเที่ยว โคราชเมืองกีฬา โคราชเมืองเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องรายได้ของประชาชน 
ของชุมชน การพัฒนาอาชีพ การสร้างเสริมรายได้ใหม่ๆ ให้ประชาชน ชุมชน ได้มีความม่ันคงทางรายได้ และท่ีประชาชน
ให้ความส าคัญคือคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ของเมืองต้องมีการปรับให้สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  
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เรื่องการแก้ปัญหาขยะล้นเมืองต้องมีระบบก าจัดที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบขนส่งมวลชน การแก้ปัญหา
การจราจรปัญหารถติดขัดมาก ขยายพ้ืนที่จราจร ปรับทางร่วมทางแยก ระบบขนส่งใหม่เพ่ือเชื่อมเมืองโดยรอบ เพราะ
อีก 10 ปีข้างหน้า จ.นครราชสีมา จะเติบโตมาก เป็นมหานครของประเทศไทย การเดินทางของประชาชนต้องสะดวก 
ปลอดภัย ประหยัด ราคาถูก" 
 นอกจากนี้ จะเอาประสบการณ์จากการเป็น รมว.อุตสาหกรรม มาปรับใช้ เช่น การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร สร้างเมนูใหม่ ชูอาหารภูมิภาค ไก่โคราช คั่วหมี่โคราช เนื้อวากิวโคราช 
รวมทั้งคูเมืองโดยรอบจะท าให้สวยงามมากกว่านี้ น้ าในคูเมืองต้องไม่เน่า ไม่ส่งกลิ่น เหม็น การพัฒนาสวนสาธารณะ 
โดยเฉพาะแก้ไขปัญหาน้ าท่วม เช่น มิตรภาพจุดเซฟวัน เราจะแก้ปัญหาให้หมดไปแบบถาวร หรือน้ าท่วมในบางชุมชน 
ซึ่งจะต้องไปดูในพ้ืนที่ว่าติดขัดอย่างไรตรงไหน 
 เมื่อถามว่า นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ได้ให้ก าลังใจ 
ก าชับอะไรมาบ้างในการเมืองท้องถิ่นครั้งนี้ นายประเสริฐ กล่าวว่า ขอให้หาเสียงให้เต็มที่ เข้าถึงพ่ีน้องประชาชนให้มาก 
รวบรวมปัญหาและขอให้ทุกคนตั้งใจท าหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้สมกับที่พ่ีน้องประชาชนได้มอบหมายความไว้วางใจ 
นอกจากนี้ยังมีนโยบายของพรรคชาติพัฒนา "9 หน้า 9 ไกล ประเทศไทยไร้ปัญหา" โดยมีกรอบนโยบาย 9 ด้าน 
 ส่วน นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กลุ่มเทศบาลก้าวหน้า ทีมคณะก้าวหน้า 
ที่มี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า มาอบรมแนะแนวการหาเสียงให้ ชูนโยบายการหาเสียงน โยบาย
ส าคัญ อาทิ ปัญหาน้ าท่วม เซฟวัน ปัญหาน้ าในคูเมืองต้องสะอาด ด้านการศึกษา ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และปัญหา
การจราจร ส่วนนโยบายอื่นๆ ตอนนี้ได้ลงพื้นที่ชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาสะท้อนเสียงจากพ่ีน้องชาวชุมชน 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2038568  
  

https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2038568
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วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 12.09 น. 
"พรชัย" ยื่นอุทธรณ์ถูกตัดสิทธิ์สมัครนายกเล็กเชียงใหม่ ยันไม่ได้ถือหุ้นสื่อ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
นายพรชัย จิตรนวเสถียร ผู้สมัครหมายเลข 1  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้น าเอกสารหลักฐานสิทธิ์ยื่นค าร้องต่อ 
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ื อเข้าสู่
กระบวนการวินิจฉัยสิทธิสมัคร ซึ่ง กกต.อาจสั่งให้ ผอ.กกต.เทศบาล นครเชียงใหม่ ประกาศเป็นผู้รับสมัครได้ 
 นายพรชัย จิตรนวเสถียร ผู้สมัครหมายเลข 1  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ผมได้รับการติดต่อทาง
จากโทรศัพท์จากเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างเป็นทางการว่า "ไมร่ับสมัคร" เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี โดยมี
เวลาอุธรณ์ค าสั่งภายใน 3 วัน คือวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และแจ้งให้ผมสามารถรับเอกสารค าสั่งถึงสาเหตุที่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ออกประกาศ "ไม่รับสมัคร" ผมได้ที่เทศบาลในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2564 ต่อมาวันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา10.00น. ผมได้รับเอกสารแจ้งเหตุไม่รับสมัครผมเป็นนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งส่งผลให้ผมไดร้ับทราบข้อกล่าวหาทีแ่ท้จริงถึงสาเหตุว่า 
 "มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจาก ผู้ร้องเป็นผู้มีคุณสมบัติแต่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา 50(3) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ในกรณีถือหุ้นกิจการ
สื่อสิ่งพิมพ์"  ผมและทีมงานมีเวลาเตรียมหลักฐานเอกสารต่างๆ ในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ซึ่งเอกสารหลายอย่างเป็น
เอกสารทางราชการซ่ึงสามารถติดต่อประสานงานรับเอกสารหลักฐานราชการไดช้่วงเช้าวันจันทร์ที ่22 กุมภาพันธ์ 2564
  ซึ่งเป็นก าหนดการวันสุดท้ายในการยื่นอุทธรณ์ค าสั่ง ผมจึงยื่นหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เทศบาลนครเชียงใหม่กับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้  
 ด้วยระยะเวลาที่จ ากัดเพียงไม่ถึง 24 ชั่วโมง นับจากวันที่ผมรับทราบถึงเหตุผลที่ "ไม่รับสมัคร" ผมเป็นผู้สมัคร
รับ เลื อกตั้ งนายกเทศมนตรี นคร เชี ย ง ใหม่  ถึ งวันสุ ดท้ ายของการยื่ น อุทธรณ์ ค าสั่ ง คณะกรรมการ การ 
เลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม ่
 ผมขอยืนยันความถูกต้องในคุณสมบัติการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และได้น า
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นอุทธรณ์ค าสั่ง ซึ่งเอกสารหลายอย่างเป็นเอกสารทางราชการที่มีเวลาน้อยมากในการ
ประสานหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงาน ซ่ึงมีเวลาจ ากัดเพียงช่วงเช้าวันจันทร์ที ่22 กุมภาพันธ์ 2564 
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 "ผมเองมีธุรกิจหลักๆอยู่ 3 แห่ง คือโรงแรม 2 แห่ง และศูนย์การค้าคอมพิวเตอร์และการศึกษา ซึ่งมีใบประกอบ
ธุรกิจจดทะเบียนมานานกว่า 20 ปี จึงถูก คณะกรรมการ กกต.เทศบาลใช้เป็เหตุผลที่ไม่รับสมัครผม   ซึ่งผมเองได้น า
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นอุทธรณ์เป็นเอกสารชุดเดียวกันที่ใช้ในการลงสมัคร สส. โดยศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย
สิ้นสุดแล้วทั้ง 2 กรณี กรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าผมผิดคุณสมบัติ ผมเองจึงได้น าเอกสารชุดนี้มาสมัครรับเลือกตั้งต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ดังกล่าว  
 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่จะพิจารณาและออกค าสั่ง "รับหรือไม่รับสมัคร" ผมเป็นผู้สมัคร
รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ภายใน 7 วันนับจากวันสุดท้ายของสิทธิ์การยื่นอุทธรณ์ค าสั่ง ซึ่งทาง ผอ.กกต.
เชียงใหม่ ได้รับค าชี้แจงแล้ว ซึ่งในระหว่างนี้ผมเองก็ยังมีสิทธิ์  ในการหาเสียงได้ตามปกติ"นายพรชัย จิตรนวเสถียร 
ผู้สมัครหมายเลข 1  กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/224139  
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 - 14:14 น. 
 ‘ป้อม’ ปัดตอบสถานการณ์ พชปร. โยนถาม ‘จักรทิพย’์ หลังป้ายเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. โผล่ตึกเก่าพรรค 
 

 
 

 ‘บิ๊กป้อม’ ปัดตอบ บทลงโทษ ส.ส.แหกมติ-สถานการณ์ พปชร.-ส่งลงเลือกตั้ง กทม. 
 เ มื่ อ เ ว ล า  13.15 น .  วั น ที่  23 กุ ม ภ า พั น ธ์  ที่ ท า เ นี ย บ รั ฐ บ า ล  พล . อ . ป ร ะ วิ ต ร  ว ง ษ์ สุ ว ร ร ณ  
รองนายกรัฐมนตรีและ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าถึงเวลาที่
หัวหน้าและแกนน าพรรคร่วมมานั่งพูดคุยกันหรือยัง ว่า เดี๋ยวจะติดโควิดหรือไม่ ให้ทิ้งเวลาไปช่วงหนึ่งก่อน ให้โควิด
บรรเทาลงก่อน 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังเกิดปัญหาในการลงมติ ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ได้ติดต่อมาบ้างหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า 
ท าไมต้องมาติดต่อผม เขาก็มีกรรมการตรวจสอบอยู่แล้ว 
 เมื่อถามถึงการลงโทษ ส.ส.ที่ไม่ปฏิบัติตามมติพรรค มีบทลงโทษขั้นต่ าสุดและสูงสุดอย่างไร พล.อ.ประวิตร
กล่าวว่า ให้คณะกรรมสอบสวนเสนอมา เมื่อถามย้ าว่า พล.อ.ประวิตรคุมสถานการณ์ในพรรคพลังประชารัฐอยู่ใช่หรือไม่ 
พล.อ.ประวิตรปฏิเสธที่จะตอบค าถามดังกล่าว 
 เมื่อถามกรณีที่มีการติดป้ายรูป พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผบ.ตร. ซึ่งเป็นที่ท าการพรรคพลังประชารัฐ
เดิม ดูแล้วยังเป็นการสนับสนุนของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า สื่อก็ดูเองสิ ก็ไปถามพล.ต.อ.จักร
ทิพย์ดูสิว่าเป็นอย่างไร มาถามอะไรตน 
 เมื่อถามว่า ตึกท่ีท าการพรรคเก่ายังเกี่ยวข้องกับพรรค พปชร.เก่าหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่เกี่ยวกันแล้ว 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า ยืนยันว่าไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในนามพรรคใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ส่ายหัว
ปฏิเสธที่จะตอบค าถาม 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2592762  

 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2592762
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%8A%E0%B8%B0.jpg
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23 ก.พ. 2564-14:22 น. 
 ‘ประวิตร’ ส่ายหัว โยนถาม ‘บิ๊กแป๊ะ’ เอง หลังขึ้นป้ายใหญ่หน้าตึกเก่าพลังประชารัฐ 
 

 
 

‘ประวิตร วงษ์สุวรรณ’ส่ายหัว โยนถาม ‘บิ๊กแป๊ะ’ เอง หลังขึ้นป้ายใหญ่หน้าตึกเก่าพลังประชารัฐ ยืนยันไม่เก่ียวข้องกัน 
ในการลงสมัครผู้ว่ากทม. 
 เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 23 ก.พ. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์แหกมติพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า “ท าไม
ต้องมาติดต่อผม เขาก็มีกรรมการตรวจสอบอยู่แล้ว” 
 เมื่อถามถึงการลงโทษส.ส.ที่ไม่ปฏิบัติตามมติพรรค มีบทลงโทษขั้นต่ าสุดและสูงสุดอย่างไร พล.อ.ประวิตร 
กล่าวว่า ให้คณะกรรมสอบสวนเสนอมา เมื่อถามย้ าว่าพล.อ.ประวิตรสามารถคุมสถานการณ์ในพรรคพลังประชารัฐได้อยู่
ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ปฏิเสธที่จะตอบค าถามดังกล่าว 
 เมื่อถามกรณีท่ีมีการติดป้ายรูปพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผบ.ตร. ด้านหน้าอาคารปานศรี ซึ่งเป็นที่ท าการ
พรรคพลังประชารัฐแห่งเดิม โดยดูแล้วพรรคพปชร.ยังสนับสนุนหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า สื่อก็ดูเองสิ ให้ไปถาม
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ดูสิว่าเป็นอย่างไร มาถามอะไรตน 
 เมื่อถามว่าแสดงว่าตึกที่ท าการพรรคเก่า ไม่เก่ียวข้องอะไรกับพรรคพปชร.ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่
เกี่ยวกันแล้ว 
 ผู้สื่อข่าวถามว่ายืนยันว่าไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งกทม.ในนามพรรคพปชร.ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ส่ายหัว
ปฏิเสธที่จะตอบค าถาม 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6011305  
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6011305
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/02/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C-1.jpg
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23 กุมภาพันธ์ 2564 - 16:28 น. 
"ประวิตร" ย้ าชัด ไม่ส่ง "จักรทิพย์ " ลงชิงผู้ว่า กทม. ในนาม " พลังประชารัฐ" 
 

 
 

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ  ยอมรับ ไม่ส่ง " บิ๊กแป๊ะ- พล.ต.อ. จักร
ทิพย์  ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร.ลงชิงเก้าอ้ี ผู้ว่า กทม.ในนามพรรคฯ เผยยังไม่นัดพรรคร่วมรัฐบาลกินข้าวเคลียร์ใจ
หลังศึกซักฟอก รอ"โควิด"ซา 
 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงความขัดแย้ง
ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยจะต้องมีการนัดกินข้าว เพ่ือเคลียร์ปัญหาหรือไม่ ว่า ขอให้
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลายก่อน 
 เมื่อถามว่า ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ ได้ติดต่อมาคุยด้วยหรือไม่ พลเอก ประวิตร ย้อนถามถามกลับว่า ท าไมต้องติดต่อตน   
 สื่อจึงถามต่อว่า โทรมาแล้วแต่ท่านไม่รับสาย จริงหรือไม่ พลเอก ประวิตร บอกว่า มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงภายในพรรคอยู่แล้ว ส่วนบทลงโทษ ส.ส. ขั้นต่ าสุดและข้ันสูงสุด ก็จะให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง 
 ส่วนที่มีรูปของ พลต ารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ติดอยู่หน้าอาคารปานศรี ที่
ท าการเก่าของพรรคพลังประชารัฐ จะถือว่าเป็นการสนับสนุนในนามของพรรคหรือไม่นั้น พลเอก ประวิตร บอกว่า 
ขอให้สื่อไปดูเอาเอง และให้ไปถาม พลต ารวจเอก จักรทิพย์ เอง พร้อมยืนยันว่า อาคารเก่าไม่เกี่ยวกับพรรคพลังประชา
รัฐแล้ว พร้อมส่ายหัวรับว่าไม่ได้ส่ง พลต ารวจเอก จักรทิพย์ ลงผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรคพลังประชารัฐ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/459236  
 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/459236
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23 กุมภาพันธ์ 2564 
"สุชาติ" เตือนพรรคลงดาบ "ส.ส. งูเห่า" ส่อขัดรัฐธรรมนูญ โทษหนัก "ยุบพรรค" 
 

 
  
รองประธานสภาฯ คนที่ 1 ติงหลายพรรค เช็คบิล ส.ส.แหกมติ ขัดรัฐธรรมนูญ เหตุ "ส.ส." มี “เอกสิทธิ์-อิสระ” 
ออกเสียง ไม่อยู่ในอาณัติใคร 
         นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 กล่าวถึงกรณีที่พรรคการเมืองเตรียมตั้งกรรมการ
ตรวจสอบหรือพิจารณามาตรการลงโทษ ส.ส.ที่ลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งไม่ตรงกับมติ
ของพรรคการเมือง ว่า ตามหลักการของรัฐธรรมนูญ มาตรา 124  รับรองการใช้สิทธิของส.ส. โดยไม่ผูกมัดแห่งอาณัติ
มอบหมาย หรือความครอบง าใดๆ  พร้อมกับรับรอบการออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ตลอดจน
ข้อบังคับสภาฯ ข้อ 178 วรรคหนึ่ง ก็ได้ก าหนดไว้สอดคล้องกัน คือ ทั้งในการอภิปราย หรือการลงมติ สมาชิกของพรรค
การเมืองย่อมมีอิสระไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบง าใดๆ เพ่ือเป็นหลักประกันในการท า
หน้าที่ในฐานะผู้แทนของปวงชนชาวไทย ที่ต้องมีอิสระ ดังนั้น ส.ส.ย่อมอยู่ภายใต้หลักของการท าหน้าที่ด้วยความเป็น
อิสระเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ซึ่งเป็นหลักการทั่วไปของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
         "การด าเนินการของพรรคการเมืองเพ่ือสอบสวน ส.ส.ที่ไม่ลงมติตามมติพรรคนั้นสามารถกระท าได้ภายใต้
ข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้นๆ เพ่ือแสวงหาเหตุผลที่ ส.ส.ไม่ปฏิบัติตามมติพรรค และน าไปชี้แจงต่อประชาชน รวมทั้ง
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ส่วนการจะสอบสวนเพ่ือน าไปสู่การลงโทษ ซึ่งข้อบังคับของแต่ละพรรคก าหนดโทษสูงสุดถึงขั้นขับ
ออกจากพรรคนั้น ควรต้องพึงระวังว่าอาจจะขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
2560 เข้าข่ายการกระท าที่ไม่เป็นไปตามที่รัฐธรมนูญก าหนด หรือเป็นลักษณะที่ยินยอมให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิก
ควบคุม ครอบง า หรือชี้น ากิจกรรมของพรรคการเมืองหรือไม่ ยกตัวอย่าง หากใช้เหตุผลว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่พอใจ 
แล้วมาสอบสวนหรือลงโทษ ส.ส.ที่สังกัดพรรคตัวเอง อาจเข้าข่ายคนนอกครอบง า เป็นเหตุให้น าไปสู่การร้องขอให้ยุบ
พรรคการเมืองนั้นได้" นายสุชาติ กล่าว 
         นายสุชาติ กล่าวด้วยว่าการลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจฯของ ส.ส.เป็นวิจารณญาณของผู้นั้นที่จะตัดสินใจได้
โดยอิสระ แต่ในทางกลับกันหากการลงมติของ ส.ส.ผู้นั้นไม่เป็นไปตามมติพรรค เพียงเพ่ือแลกรับผลประโยชน์ต่างตอบ
แทนใดๆ หรือมีวาระส่วนตัวซ่อนเร้น เป็นเรื่องที่ควรประณามและลงโทษในแง่จริยธรรมเช่นกัน   
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 เมื่อถามถึงประเด็นความมีเอกภาพภายในพรรคการเมือง นายสุชาติ กล่าวว่า ฐานะที่อยู่ในระบบพรรค
การเมืองเข้าใจถึงความส าคัญของความเป็นเอกภาพของพรรคการเมือง แต่อย่าลืมว่ามติพรรคไม่มีสภาพบังคับตาม
กฎหมาย เพราะเป็นเพียงธรรมเนียมปฏิบัติเพ่ือรักษาความเป็นเอกภาพ แต่อย่าลืมว่าเมื่อรัฐธรรมนูญก าหนดให้เป็นเอก
สิทธิและอิสระของส.ส. จึงไม่มีกฎหมายใดจะอยู่เหนือรัฐธรรมนูญได้. 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924007


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

39 

 

 

23 กุมภาพันธ์ 2564 - 13:28 น. 
"ก้าวไกล" ไม่ส่ง 4 งูเห่าลงสมัครเลือกตั้ง – ริบเก้าอ้ี กมธ. คืน 
 

 
 
"ก้าวไกล" ไม่ส่ง 4 งูเห่า 'คารม พลพรกลาง - พีรเดช ค าสมุทร- เอกภพ เพียรพิเศษ -ขวัญเลิศ พานิชมาท' ลง
สมัครเลือกตั้งครั้งหน้า พร้อมขอคืนต าแหน่งในกรรมาธิการ ดัดหลังไม่ขับออกจากพรรค ลั่นไม่ให้ค่า "คารม" เชื่อ
คนเลือกที่พรรคไม่ใช่ตัวบุคคล 
 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล เปิดเผยว่า  การจัดการกับ 4 ส.ส.งูเห่า คารม พลพรกลาง - พีร
เดช ค าสมุทร- เอกภพ เพียรพิเศษ -ขวัญเลิศ พานิชมาท ที่มีการโหวตสวนมติพรรคก้าวไกลนั้น จะมีการตัดสิทธิในการ
ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งหน้าในนามของพรรค พร้อมกับเรียกร้องมาตรฐานด้านจริยธรรมในการคืนต าแหน่ง
กรรมาธิการต่างๆให้กับพรรค เพ่ือให้พรรคก้าวไกลได้จัดสรรคนอ่ืนๆไปท างานแทนและหากมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการคณะอ่ืนๆทั้ง 4 คนจะไม่ได้รับการคัดเลือกจากพรรคอีก ตัดสิทธิท ากิจกรรมร่วมกับพรรค โควต้าต่างๆ
ที่เป็นสัดส่วนของพรรคจะไม่ได้รับการพิจารณาท้ังสิ้น ย้ าจะไม่มีการขับออกจากพรรคแน่นอน 
 นายวิโรจน์ บอกว่า กรณีงูเห่าเกิดขึ้นได้ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล แต่ปัญหาหลักอยู่ที่รัฐธรรมนูญ ซึ่งประชาชนไม่
สามารถที่จะเข้าชื่อกันเพ่ือถอดถอนรัฐมนตรีที่ตนเลือกมาเองได้ ดังนั้นพอส.ส.ได้ถูกเลือกเข้ามาในสภาฯ จึงกล้าท าอะไร
ที่หักหามน้ าใจประชาชาชนที่เลือกตนเองเข้ามา 
  ทั้งนี้ไม่อยากให้น ากรณีท่ีส.ส.ไม่ลงชื่อแก้ไขม.112 ไปรวมกับกรณีท่ีส.ส.โหวตสวนมติพรรค ทั้ง 2 กรณีมีเจตนา
ที่แตกต่างกัน โดยกรณีของการอภิปรายถือว่าเป็นการแสดงเจตนาชัดเจน ว่าต้องการย้ายฝั่งย้ายค่าย ซึ่งก่อนหน้าในการ
ประชุมทั้ง 4 คน ไม่มีการชี้แจงหรือพูดถึงความอึดอัดใจแต่อย่างใด 
 ส่วนกรณีที่นาย คารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ก้าวไกล ระบุว่า แนวทางวิธีการของพรรคก้าวไกลและ
นโยบายไม่ตอบโจทย์ที่จะพัฒนาประเทศและประชาชน นายวิโรจน์ บอกว่า เราไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับคนที่ท า
ทุกวิถีทางเพ่ือจะไป ซึ่งตนเชื่อว่าประชาชนเลือกพรรคไม่ใช่เลือกคน ไม่โกรธเพราะเป็นธรรมดาที่นายคารม จะใช้วิธี
แสดงออกดังกล่าวเพ่ือให้พรรคขับออก ซึ่งพรรคยืนยันจะไม่มีการขับออกเแน่นอน ( เมื่อพรรคก้าวไกล ไม่มีการขับ 4 
ส.ส. ออกจากพรรค หาก 4 ส.ส. ใช้วิธีลาออกจากสมาชิกพรรค ก็จะขาดสมาชิกภาพ ส.ส. ทันท ี) 
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 ส่วนการอภิปรายประเด็นวัคซีนในฐานะที่เป็นคนเตรียมข้อมูล แต่ปรากฎว่า นายอนุทิน ได้รับคะแนนไว้วางใจ
สูงสุด ส่วนตัวไม่มีความเจ็บแค้น ยอมรับว่าอาจผิดหวังบ้างแต่ไม่ผิดคาดมาก ซึ่งตนให้ส าคัญกับความเข้าใจของ
ประชาชนมากกว่า อย่างน้อยประชาชนเข้าใจปัญหาทั้งหมดถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการกระจายความเสี่ยงน าวัคซีนโค
วิด-19 เข้ามาจากหลายแห่ง เพราะข้อมูลล่าสุด วัคซีนซิโนแวคสามารถฉีดให้กับ คนที่อายุระหว่าง 18-59 ปีเท่านั้น นั่น
หมายความว่า รัฐบาลวางแผนผิดพลาดหรือไม่ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีน อย่างไรก็ตามทางพรรค
จะมีการติดตามความคืบหน้าในการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/459207  
  

  

https://www.komchadluek.net/news/politic/459207


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

41 

 

 

23 ก.พ. 2564 
"ศรีนวล" ยันไม่เกี่ยวงูเห่าก้าวไกล 
 

 
 
เชียงใหม่ - "ศรีนวล บุญลือ" ส.ส.เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย ยืนยันไม่เกี่ยว 4 ส.ส.ก้าวไกล โหวตสวนมติพรรค ย้ า
ไม่ใช่คนไปเจรจา แจงอดีตเคยถูก "คารม พลพรกลาง"ต่อว่า"งูเห่า" 
 กรณีี 4 ส.ส.ของพรรคก้าวไกล คือ นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายพีรเดช ค าสมุทร นายเอกภพ 
เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย และนายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี ลงมติไว้วางใจให้กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง
นายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ซึ่งสวนทางกับมติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
 นางสาวศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย ซึ่งย้ายมาจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า คน
ตั้งข้อสังเกตุว่าตนเอง เป็นคนไปเจรจาหรือพูดคุยกับส.ส.พรรคก้าวไกล ทั้ง 4 คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นงูเห่า ขอยืนยันตรง
นี้ว่า ไม่ได้มีการไปพูดคุยแต่อย่างใด 
 โดยเฉพาะในรายของนายคารม ต้องย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ตนเองถูกกล่าวหาว่าเป็นงูเห่า นายคารมเป็นหนึ่งใน
คนที่กล่าวหาโจมตีตนเองในขณะนั้น ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เคยพูดคุยกันอีกเลย แม้แต่หน้ากันก็ไม่เคยมอง อย่างไรก็
ตาม ส.ส.ทุกคน มีเอกสิทธิ์ของตนเองที่จะโหวตให้ใครก็ได้ เนื่องจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล มีการท างานที่เป็นรูปธรรม
มาโดยตลอด ผลงานชัดเจน โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 นายอนุทิน ท างานอย่างหนักเพ่ือช่วยประชาชนไม่แปลกที่ 
ส.ส.พรรคก้าวไกล ทั้ง 4 คนจะมีการโหวตสวนมติพรรค 
 นางสาวศรีนวล กล่าวว่า ส่วนตัวไม่มีค าแนะน าอะไรให้ ส.ส.ทั้ง 4 คน เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันแตกต่างกับ
สถานการณ์ที่ตนเองเผชิญในอดีต ในขณะนั้นตนเองถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่ จึงสามารถหาพรรคใหม่ได้ แต่ทั้ง 
4 คนถูกพรรคก้าวไกลจับดองเอาไว้ จึงไม่สามารถไปไหนได้ ตนเองเป็นแค่ ส.ส.บ้านนอกที่ต้องการจะช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นท่ีเท่านั้น สถานการณ์เกมการเมืองจะเป็นอย่างไร คนที่เล่นเกมอยู่ต้องไปบริหารจัดการกันเอาเอง 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378816662?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=region 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378816662?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
https://www.nationtv.tv/main/content/378816662?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 - 13:57 น. 
 ‘นิกร’ เชื่อ พิจารณาแก้ รธน.วาระสองไร้ปัญหา  
ยันท าให้แล้วเสร็จก่อนปิดสมัยประชุม 28 ก.พ. 
 

 
 

 ‘นิกร’ เชื่อ พิจารณาแก้ รธน.วาระสองไร้ปัญหา ยันท าให้แล้วเสร็จก่อนปิดสมัยประชุม 28 ก.พ. 
 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ นายนิกร จ านง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 256 และเพ่ิม
หมวดใหม่ว่าด้วยการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) กล่าวถึงการประชุมรัฐสภา 
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ ซึ่งมีวาระพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ กมธ.พิจารณาแล้วเสร็จ ว่า ระยะเวลา 1 วันครึ่ง
ที่จะใช้พิจารณานั้นเชื่อว่าเพียงพอและไม่มีปัญหาใด และการพิจารณาในวาระสองนั้นจะแล้วเสร็จก่อนการปิดสมัย
ประชุมวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ 
 ญัตติไว้ โดยมี ส.ส.ของพรรคก้าวไกลจ านวนมากท่ีสุดคือ 47 คน รองลงมาคือ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ขณะเดียวกัน
มี กมธ.ที่สงวนค าแปรญัตติไว้อีกประมาณ 30 คน 
 ทั้งนี้ ประเด็นที่มีผู้ขอแปรญัตติจ านวนมากคือ เนื้อหาว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ส.ร. จ านวน 200 คน ซึ่งกมธ.
ปรับแก้ไขให้มาจากการเลือกตั้ง โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ ยังมีผู้ที่ต้องการให้ใช้เขตประเทศ รวมถึงการ
แบ่งเขตเลือกตั้ง เป็นหลักเกณฑ์ 
 ท างานให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ทั้งนี้ มีผู้ต้องการให้ลดเวลาท างาน เหลือ 120 วัน, 180 วัน และมีผู้เสนอให้
ใช้เวลาท างาน 360 วัน เป็นต้น 
 ขณะเดียวกันยังมีประเด็นที่ขอให้เพ่ิมเติมการเขียนกรอบก าหนดต่อการท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยมีผู้ขอแปร
ญัตติจ านวนมาก สาระส าคัญ อาทิ ขอให้ก าหนดกรอบยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ได้แก่ ก าหนดการเลือกตั้ งให้มีแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อ ด้วยบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ, กระบวนการได้มาของนายกรัฐมนตรี ให้มาจากที่ประชุมของสภา
ผู้แทนราษฎร, ที่มาของวุฒิสภามาจากเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง , ขอให้มีบทบัญญัติให้กรรมการองค์กรอิสระต้อง
ยึดโยงกับประชาชน, มีกลไกถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ตุลาการ และองค์กรอิสระ เป็นต้น 
 ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในค าแปรญัตติของ ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ยังมีผู้เสนอให้จ ากัดสิทธิบุคคลที่มีต าแหน่งทาง
การเมือง ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อาทิ สภาปฏิรูปแห่งชาติ , คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ (กรธ.) ชุดของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน รวมถึงรัฐมนตรี และผู้ที่ได้รับประโยชน์ และเคยท างานให้กับ 
คสช. ห้ามด ารงต าแหน่งเป็น ส.ส.ร. เป็นต้น 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2592689  
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2592689
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A303.jpeg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

43 

 

 
 
24 กุมภาพันธ์ 2564 09:55 น.  
  “สุทิน” เหน็บถกร่างแก้ รธน. เหมือนไก่ใกล้ตรุษจีน ไม่รู้ถูกเชือดเม่ือไหร่ ยังคาใจปมที่มา ส.ส.ร. 
 

 
 

“สุทิน” เหน็บบรรยากาศถกร่างแก้ รธน. เปรียบเหมือนไก่ใกล้ตรุษจีน ไม่รู้ถูกเชือดเม่ือไหร่ ยังคาใจเจตนา “รบ.-
สว.” ปมที่มา ส.ส.ร. 
 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. เวลา 09.10 น. ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... ในวาระ 2 ว่า เราติดใจในเรื่องของบรรยากาศ หลักการ และเจตนา 
ร่วมถึงรายละเอียดด้วย โดยบรรยากาศแก้รัฐมนธรรมนูญเหมือนไก่ใกล้ตรุษจีน ซึ่งไม่รู้ว่าจะถูกเชือดหรือไม่ ทั้งนี้ ฝ่าย
ค้านจะท าหน้าที่แสดงเหตุผลอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ในส่วนของเจตนาเรายังเจตนาของรัฐบาล และสมาชิกวุฒิ สภาไม่
ออก แต่จากข้อมูลที่เราได้ คือรัฐบาลต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ถ้าเป็นเช่นนี้ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) คงไม่ใช่เป้าหมายของรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องดูการพิจารณาใน 2 วันนี้ ส่วนในรายละเอียด เช่นการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระแรก รากเดิมของรัฐบาล และ สว. ใช้เสียง 3 ใน 5 ซึ่งจะเสียงประมาณ 450 เสียง ในส่วนของ
ฝ่ายค้านใช้เสียงกึ่งหนึ่งก็สามารถแก้ได้ แต่เมื่อเข้าพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ ก็ให้ลงมติใช้เสียง 2 ใน 3 ต้องใช้ 500 
เสียง จะท าให้ด าเนินการได้ยากข้ึน 
 นายสุทิน กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีอีกเจตนาที่เราต้องขอการยืนยันชัดเจน ในส่วน ส.ส.ร. ของรัฐบาลที่มาจาก
การแต่งตั้งส่วนหนึ่ง และเลือกตั้งส่วนหนึ่ง ส่วนฝ่ายค้าน ต้องการให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งในการเลือกตั้ง ส.ส.ร. 
เราได้มีการเสนอแบบเขตจังหวัด แต่ของกรรมาธิการออกมาให้เลือกตั้งแบบเขตย่อย ซึ่งเรามองว่ าไม่เหมาะ เพราะไม่
เหมือนการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม ส่วนที่มีการยื่นศาลรัฐธรามนูญวินิจฉัยอ านาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
เรื่องนี้หากศาลยังไม่ตัดสินก็สามารถด าเนินการพิจารณาได้ถึงวาระ 3 อย่างไรก็ตาม หากศาลตัดสินว่าไม่มีอ านาจ ก็ถือ
ว่าจบ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/222578  
 

https://siamrath.co.th/n/222578
https://siamrath.co.th/n/222578
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210224/f4096eaca584e737869204a0359d72090c86187c276698683f0cdccbcfdcee4d.jpg?itok=3e0e8-B5
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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 - 10:24 น. 
 ‘วิรัช’ ชี้หากศาล รธน. ห้ามตั้ง ส.ส.ร. จะเดินหน้าแก้ต่อรายมาตรา แจงต้องปรึกษาวิป 3 ฝ่าย อย่าเร่งรัด 
 

 
 
 เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 
(พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาเพ่ือ
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ ว่า หากยังไม่มีค าตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการ
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่… พ.ศ. … ก็จะพิจารณาไปก่อน และจากที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร บอกว่าหากไม่เสร็จจะเลื่อนเวลาออกไป 
 ดังนั้น จะต้องพยายามพิจารณาให้เสร็จให้ได้ และหลังจากที่ลงมติวาระ 2/2 รายมาตราไปแล้ว ต้องเตรียมการ
หลังจากนั้น 15 วัน ถึงจะเปิดวิสามัญได้ แต่ก าหนดวันอยู่ที่การเสนอขึ้นไปและได้รับการโปรดเกล้าลงมา จึงจะเป็นไป
ตามเวลาและข้อก าหนด ทางตนไม่สามารถจะดึงเวลาให้เร็วหรือช้าได้ ส่วนเรื่องของบรรยากาศที่ไม่ดี ถึงไม่ดีก็ต้องเดิน
ต่อ เพราะมาถึงวันนี้แล้ว หากตนบอกว่าบรรยากาศไม่ดีตั้งแต่วันแรก ก็ไม่มีคนเชื่อและจะให้ลงมติอย่างเดียว ตั้งแต่ก่อน
รับหลักการ ขณะนี้รับหลักการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและเข้าสู่สภาวาระที่ 2/2 คือวาระ
ในการพิจารณาครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการลงมติ 
 เมื่อถามว่า ทางวิปฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่า ทางรัฐบาลจะตั้งธงในการแก้ไขกับรายมาตราอยู่แล้วหรือไม่ นาย
วิรัชกล่าวว่า จากที่ตนเคยตอบไปว่า หากไม่ผ่านจะแก้เป็นรายมาตรา ขอสรุปว่าตอนนี้ยังไม่ได้นึกถึงตรงนั้น แต่ทาง
รัฐบาลมุ่งว่าจะตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ให้ได้ 200 คน หลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกครั้ง ต้องดูเหตุและผลว่า
ในช่วงนั้นจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้ จะพยายามท าให้ดีที่สุด 
 เมื่อถามว่า ผลของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยออกมา ไม่ว่าผลจะเป็นบวกหรือลบ จะมีผลต่อวาระ 3 หรือไม่ 
นายวิรัชกล่าวว่า มีผล หากศาลให้ด าเนินต่อได้ ก็เดินต่อ หากต้องหยุด ก็ต้องหยุด และหากศาลไม่สามารถให้ตั้ง ส.ส.ร. 
จะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราทันทีหรือไม่ ในส่วนนี้จะต้องปรึกษากับประธานวิปฝ่ายค้าน ว่ามีความเห็น
อย่างไร ต้องมีความเห็นร่วมด้วยทั้ง 3 ฝ่าย และหากต้องขยายเวลาการประชุมไปถึงวันศุกร์ (26 กุมภาพันธ์) ก็ไม่มี
ปัญหา แต่อย่าเพิ่งเร่งรัด 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2594166  
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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:11 น. 
เทพเทือก – ครูตั้น – พุทธิพงษ์ - ถาวร 35 กปปส. ลุ้นระทึกศาลตัดสินวันนี้ 
 

 
 
เทพเทือก-ครูตั้น-พุทธิพงษ-์ถาวร 35กปปส. ลุ้นระทึกศาลตัดสินวันนี้ คดีกบฎ-ก่อการร้าย ชุมนุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง 
 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้เวลา 09.00 น. ศาลอาญานัดฟังค าพิพากษาคดีกลุ่มกบฏ
คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
อดีตเลขาธิการ กปปส. กับพวกรวม 39 คน เป็นจ าเลยความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏ ก่อการร้าย ล้มล้างระบอบการ
ปกครอง มั่วสุมชุมนุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยยื่นส านวนฟ้องต่อศาลอาญาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ขณะที่
นายสุเทพกับพวกจ าเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธต่อสู้คดี และได้รับการประกันตัวทุกคน ศาลอาญาสืบพยานต่อเนื่องทั้ง 2 
ฝ่ายจนแล้วเสร็จ 
 นายชนุดม ปิติฤกษ์ เลขานุการศาลอาญา กล่าวว่า ศาลอาญามีความพร้อมการอ่านค าพิพากษาคดี กปปส.โดย
ใช้ห้องใหญ่สุดของศาลรองรับจ านวนคนได้นับร้อยคน แต่ต้องจัดที่นั่งเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับจ าเลยคดีนี้มี อาทิ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย 
(รปช.) อดีตเลขาธิการ กปปส., นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , นางทยา ทีปสุวรรณ 
ภรรยานายณัฏฐพล, นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม , นายถาวร เสน
เนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม , นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรืออดีตพระพุทธะอิสระ , นายสาทิตย์ วงศ์
หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์, น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์, นายวิทยา แก้วภ
ราดัย อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์, นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พป
ชร.) นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, นายแก้วสรร อติโพธิ, นายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.), 
พล.อ.ปฐมพงษ์ เกสรศุกร์, นายสมศักดิ์ โกศัยสุข, นายพิภพ ธงไชย, นายสาวิทย์ แก้วหวาน, นายสุริยะใส กตะศิลา, นาย
สาธิต เซกัล หรือเซกัลป์, นายส าราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกฯ , นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์, นาย
สมบูรณ์ ทองบุราณ อดีต ส.ว. และ น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก พิธีกรข่าวชื่อดัง 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2594055  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924176  
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23 กุมภาพันธ์ 2564 16:02 น.  
 “ชวน” ชี้ ส.ส. โหวตแหกมติพรรค เป็นเรื่องภายใน แต่ละพรรคจัดการเอง ยัน ส.ส. มีเอกสิทธิ์ตาม รธน. 
   

 
 

 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.เวลา 15.45 น.ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง
กรณีท่ีพรรคการเมืองเตรียมลงโทษส.ส.ที่ลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วแหกมติพรรคว่า ระหว่างการคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญ กับระเบียบของพรรคก็ต้องว่ากันไป ตามเอกสิทธิ์ส.ส.เขามีตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว  แต่ระเบียบของพรรคก็
เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องภายในของแต่ละพรรคการเมือง 
 เมื่อถามว่ากรณีที่มีบางพรรคมากดดันอีกพรรค ถือว่าเข้าข่ายคนนอกครอบง าพรรคหรือไม่ นายชวน กล่าวว่า 
เป็นเรื่องภายในแต่ละพรรคการเมือง เพราะแต่ละพรรคก็มีมติของตัวเอง แต่กฎหมายกลางคือรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสิทธิ
ของสมาชิกที่จะให้ความเห็นในการลงมติ กฎหมายคุ้มครองอยู่แล้ว ซึ่งการลงโทษในพรรคก็พิจารณาเองได้ตามระเบียบ
ของพรรคเขา 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/222397  
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วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 18.43 น. 
เรื่องใหญ่แล้ว! ‘เสี่ยหนู’ ลั่นไม่ยอมให้ 6 ดาวฤกษ ์พปชร.  
หยามเกียรติ 'ต้องกู้ศักดิ์ศรีคืน' 
 

 
 

“ภท.” ผิดหวังผลโหวตกลุ่ม “6ดาวฤกษ์พปชร.W รับลืมเช็คให้ดี ไม่คิดว่าจะผิดมารยาท ด้าน “อนุทิน” ยืดอกลั่น
ต้องรักษาเกียรติยศพรรคป้อง“ศักดิ์สยาม” 
 เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์  2564 ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) มีการประชุม ส.ส. ของพรรค โดยอนุทิน  
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวในที่ประชุมกับ  
ส.ส. ของพรรคว่า ในส่วนของตนเองได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจ ซึ่งตนเป็นเพียงสัญลักษณ์หนึ่งของพรรค ส่วนเสียงที่
ได้รับความไว้วางใจคือ ผลงานของพรรคที่ได้ร่วมท างานกันมา แต่ยอมรับว่า ตนลืมเช็คให้ดี และนึกไม่ถึงว่า จะมีการ
ก ร ะ ท า ที่ ผิ ด ม า ร ย า ท  แ ล ะ ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ ต ก ล ง ข อ ง พ ร ร ค ร่ ว ม รั ฐ บ า ล  คื อ  น า ย ศั ก ดิ์ ส ย า ม  
ชิดชอบ รมว.คมนาคม และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ถูกงดออกเสียงไป 6 เสียง 
 “ส าหรับพรรคภูมิใจไทยถือเป็นเรื่องใหญ่มาก ซึ่งพรรคพลังประชารัฐต้องมีค าอธิบาย และมีการด าเนินการ 
เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมกับนายศักดิ์สยาม หากไม่มีการงดออกเสียงเท่ากับนายศักดิ์สยามจะได้คะแนนเสียง 274 เสียง 
ซึ่งถือว่า มีความหมายเป็นอย่างยิ่งส าหรับความรู้สึกของประชาชน อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่
สามารถให้ใครมาลบหลู่ได้ เพราะหากจะไม่ไว้วางใจก็ต้องไม่วางใจทั้งพรรค ซึ่งต้องมีการพูดคุยกันก่อนภายในพรรค 
รวมทั้งภายในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ที่จะต้องตกลงกันก่อน และเห็นสมควรต่อไป” 
หัวหน้าพรรค ภท. กล่าว 
 นายอนุทิน ยังบอกกับลูกพรรคว่า ไม่ต้องไปท าอะไร เพราะผู้ใหญ่ทั้งสองพรรคได้พูดคุยกันแล้ว เราทุกคนมีวุฒิ
ภาวะ มีสปิริตของการเป็น ส.ส. และพรรคร่วมรัฐบาล 
 “เรื่องนี้จะเป็นเรื่องของผม และส.ส.ที่แสดงความเห็นด้วยความสุภาพ มีวุฒิภาวะ ส่วนการด าเนินการขอให้เป็น
หน้าที่ของผม เพราะพรรคของเราถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ คือ ผมและนายศักดิ์สยาม ซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มี
หลักฐานหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้อภิปรายน ามากล่าวหาผู้ถูกอภิปรายได้อย่างประจักษ์ชัดว่า กระทบบกพร่องหรือมิ ชอบแต่
อย่างใด จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียใจ และน่าผิดหวัง ในฐานะหัวหน้าพรรค ผมจะต้องรักษาเกียรติยศของพรรค และรักษา
เกียรติยศของเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยไว้” นายอนุทิน กล่าว  
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/554875  
 
 

https://www.naewna.com/politic/554875
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วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 18.30 น. 
‘ปชป.’ ส่ัง 3 ส.ส. แหกมติพรรครูดซิปปาก หว่ันกระทบเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน 
 

 
 
ปชป. ปิดปาก3 ส.ส.แจงเหตุผลแหกมติ หว่ันกระทบเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน  ส.ส.ยื่นเลขาฯสอบตามข้อบังคับพรรค 
ราเมศ ลั่น มติพรรคมีค่านักการเมืองปชป.ต้องรู้อะไรควรไม่ควร 
 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.30 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนเชวง โฆษกพรรค
ประชาธิปัตย์ แถลงภายหลังการประชุมพรรคว่า ที่ประชุมไม่ได้พิจารณากรณี 3 ส.ส.ที่แหกมติพรรคในการลงมติในญัตติ
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี โดยให้ท าหนังสือชี้เแจงเหตุผลของการลงมติดังกล่าว แต่ได้มี ส.ส. พรรคจ านวน 23 คนท า
หนังสือยื่นต่อเลขาธิการพรรคเพ่ือขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ส.ส. ทั้ง3 คน เนื่องจากมีความรู้สึกว่า การกระท า
ดังกล่าวไม่เหมาะสมที่งดออกเสียงหัวหน้าพรรค แต่กลับไปลงมติไว้วางใจรัฐมนตรีคนอ่ืน   โดยต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
พรรค คือเลขาธิการพรรคพิจารณาเอง หรือตั้งกรรมการสอบจ านวน 3 คน เพ่ือให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 
วัน  ดังนั้นผลจะออกมาเป็นอย่างไรคงต้องรอกระบวนการสอบสวนก่อน แต่ขณะนี้ยังไม่เริ่มต้น 
 เมื่อถามว่า พรรคประชาธิปัตย์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญก็ให้เอกสิทธิ์ของส.ส.ในการลง
มต ิ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า รัฐธรรมนูญคุ้มครองเอกสิทธิ์ของส.ส.นั้นก็ถูกต้อง  แต่ทุกคนก็ต้องยึดถือข้อบังคับ
และมติพรรค ซึ่งมติพรรคมีค่าในนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ นักเมืองพรรคต้องรู้ ถึงว่าสิ่งไหนที่ควรท าไม่ควรท า 
รัฐธรรมนูญมีศักดิ์และสิทธิ์สูงกว่าข้อบังคับแน่นอน แต่หลักการความถูกต้องที่ทุกคนต้องยึดถือไว้นี่คือสิ่งที่ส าคัญที่สุด 
อยากถามว่าหากนายอันวาร์ สาแระ ส.ส.ปัตานี ได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วสมาชิกท าอย่างนั้นบ้างแล้วจะรู้สึกอย่างไร” 
 นายราเมศ กล่าวว่า อีกทั้งก่อนที่จะโหวตมีการประชุมส.ส.พรรคท าไมไม่มีใครบอกว่ารัฐมนตรีของพรรคชี้แจง
ไม่ชัดเจน หรือบอกว่าจะไม่โหวตให้ และเสียงข้างมากก็มีมติให้ทุกคนโหวตไว้วางใจ ก็ต้องยึดตามมตินี้ ดังนั้นเรื่องนี้ไม่
จบแน่ ต้องมีการด าเนินการตามข้อบังคับพรรค แต่ยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่รอยร้าวภายในพรรคเพราะถือเป็นเรื่อง
ที่เกิดขึ้นกับบุคคลเพียง3 คน และสังคมคงจะเข้าใจว่าสิ่งที่ทั้ง3 คนกระท านั้นถูกต้องหรือไม่ 
 รายงานข่าวแจ้งว่า การที่ที่ประชุม มีนายพนิต วิกิจเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายอันวาร์ มาร่วมประชุม 
ส่วนนายอภิชัย เตชะอุบล ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ได้เข้าประชุมด้วย โดยนายพนิตพยายามที่จะชี้แจงถึงเหตุผลที่ท าไป แต่
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค ไม่ให้พูดเรื่องนี้  
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โดยขอให้รอจนกว่าการเลือกตั้งซ่อมจะเสร็จสิ้น และเกรงว่าจะเกิดปัญหาภายในพรรค ดังนั้นขอให้ส.ส.ทั้ง3 คน 
ส่งเอกสารค าชี้แจงมาแทน   ท าให้นายพนิตได้ส่งจดหมายเปิดผนึกเกี่ยวกับเหตุผลทั้งหมดให้กับหัวหน้าพรรคแทน ส่วน
นายอันวาร์ได้ออกจากห้องประชุมไป เมื่อเห็นว่า ไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ 
 ทั้งนี้ จดหมายเปิดผนึกของนายพนิต ระบุเนื้อหาสรุปได้ว่า เมื่อได้ฟังการอภิปรายรัฐมนตรีทั้ง 10  คน แล้ว  แต่
ตนไม่สามารถลงมติไว้วางใจกับรัฐมนตรี 3 ท่านได้ แต่เพ่ือให้มีผลกระทบกับพรรคประชาธิปัตย์  และรัฐมนตรีของพรรค
น้อยที่สุด และมารยาททางการเมืองในการร่วมรัฐบาล จึงตัดสินใจลงมติเป็น “งดออกเสียง” ส าหรับทุกท่าน 
 และยังย้ าด้วยว่า หลักการตัดสินใจของตน ถือว่า เป็นสิ่งที่ได้คิด วิเคราะห์มาแล้ว และหลังจากนี้ก็พร้อมที่จะ
รับผิดชอบใน “จุดยืน” ของตนกับการลงมติในครั้งนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/554870  
 
  

https://www.naewna.com/politic/554870
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 - 11:19 น. 
เช็กเลย ! เลือกตั้งเทศบาล – 
 นายกเทศมนตรี 28 มี.ค. เตรียมตัวอย่างไร 
 

 
 

ตรวจสอบความพร้อม-การเตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี วันที่ 28 มี.ค.  
 ก่อนการเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี” ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 จ านวนเทศบาลทั้งสิ้น 
2,472 แห่ง “ประชาชาติธุรกิจ” น าข้อมูลการเตรียมความพร้อมส าหรับประชาชนผู้มีสิทธิ์ ก่อนวันเลือกตั้งจริงมาให้
ทราบ ดังนี้ 
การเตรียมความพร้อม 
ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอ าเภอ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง 
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน สามารถตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน 
2. การเพิ่มช่ือ–ถอนชื่อ 
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอ่ืนอยู่ในทะเบียนบ้านของตน โดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ยื่นค าร้องต่อนาย
ทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพ่ือขอเพ่ิมชื่อ – ถอนชื่อ พร้อมน าส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือ
บัตรประจ าตัวอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย 
หลักฐานที่ใช้แสดงตนวันเลือกตั้ง 
บัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุสามารใช้ได้) 
บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน เช่น 
บัตรประจ าตัวหน้าที่ของรัฐ, ใบขับข่ี, หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
วัน-เวลา การเลือกตั้ง 
วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 -17.00 น. 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-618688   

https://www.prachachat.net/politics/news-618688
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 - 12:22 น. 
เลือกตั้งเทศบาล ไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ ท าอย่างไร เช็กที่นี่ 
 

 
 

ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาล 28 มีนาคม 2564 ไม่ได้ แจ้งต่อนายทะเบียน ถึงเหตุอันสมควร ก่อนถูกจ ากัดสิทธิ์ 
 ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นวันที่ 28 
มีนาคม 2564 จ านวนเทศบาลทั้งสิ้น 2,472 แห่ง “ประชาชาติธุรกิจ” สรุปข้อมูลการด าเนินการส าหรับผู้ที่ไม่สามารถ
เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ รวมถึงการถูกจ ากัดสิทธิ์หากไม่ไปเลือกตั้ง โดยไม่แจ้งเหตุความจ าเป็น ดังต่อไปนี้ 
แจ้งเหตุที่ไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ 

ในกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้ด าเนินการแจ้งเหตุที่
ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ ดังนี้ 

-ใหแ้จ้งเหตุต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
-ท าเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจ าตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง 

หรือมอบหมายผู้อ่ืนไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2564 หรือ ระหว่าง
วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 
เหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถไปเลือกตั้ง 

-มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นท่ีห่างไกล 
-เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ 
-เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ 
-เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
-มีถ่ินที่อยู่ห่างไกลจากท่ีเลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร 
-ได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง 
-มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นท่ี กกต. ก าหนด 
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ส าหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง สามารถไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์ได้ 
ถูกจ ากัดสิทธิ์หากไม่ไปเลือกตั้ง 

-สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ./ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว. 
-สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
-เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ./ผ.ถ. 
-ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
-ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริการท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่

ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 
-ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรอง

ประธานสภาท้องถิ่นการถูกจ ากัดสิทธิ์ ก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง  
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-609814 
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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 - 10:24 น. 
ถอดบทเรียน : การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

 
 
 เป็นระยะเวลาเกือบสิบปีที่ไม่มีการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ จนกระทั่งเมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ก็ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และตามล าดับถัดไปในเดือนมีนาคม 2564 ก็จะเป็นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ต่อจากนั้นจึงจะมีการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ส.อบต.) ซึ่งแน่นอนว่าก่อนจะมีการเลือกตั้งนั้น ก็ย่อมต้องมีการสมัครรับเลือกตั้งเสียก่อน โดยการสมัครรับ
เลือกตั้งนั้น พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้ก าหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้ในมาตรา 49 และมาตรา 50 นอกจากนั้น ในมาตรา 51 วรรคสอง ยังได้
ก าหนดหน้าที่ให้ผู้รับสมัครเลือกตั้งต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษีของตนอีกด้วย 
 การตรวจคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น นอกจากจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายแล้ว 
ยังเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย เพราะหากผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใด  สมัครรับ
เลือกตั้งทั้งๆ ที่รู้ว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ยังฝ่า
ฝืนสมัครรับเลือกตั้ง อาจต้องรับโทษทางอาญาทั้งโทษจ าคุก และโทษปรับ ตลอดจนอาจถูกศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ได้ 
 ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 สามารถจัดกลุ่มการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เป็น 3 ด้าน คือ ด้านคุณสมบัติที่ต้องมีของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ด้านคุณสมบัติ
ที่ต้องห้ามไม่ให้สมัครรับเลือกตั้ง และด้านคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามที่กฎหมายต้องการ 
คุณสมบัติที่ต้องมี บัญญัติไว้ในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.
2562 คือ 

1) ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด คุณสมบัติข้อนี้ฟังดูแล้ว อาจจะดูไม่มีความยุ่งยาก แต่
ในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง จะมีประเด็นค าถามว่า จะรู้ได้อย่างไรว่า 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละรายมีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้มีความยุ่งยากซับซ้อนในการตรวจสอบเป็นอย่าง
มาก และจ าเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท าการตรวจสอบ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

54 

 

ดังนั้น ส านักทะเบียนกลางจึงได้อ านวยความสะดวกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ด้วยการมอบหมาย
ให้นายทะเบียนจังหวัด ของแต่ละจังหวัด ช่วยตรวจสอบเรื่องดังกล่าว 

2) ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด (ส.อบจ.) สมาชิกสภา
เทศบาล (ส.ท.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ส.อบต.) ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ส่วน
ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 35 
ปี นับถึงวันเลือกตั้ง 

3) ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองประสงค์จะสมัคร
รับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง กรณีมีการย้ายทะเบียนบ้านภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งก็สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องได้ 
แต่ถ้ามีการย้ายข้ามเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถน าระยะเวลามานับรวมกันได้ 

4) ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
เช่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา
จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา นายกเทศมนตรีต้องส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรื อสมาชิกรัฐสภา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา
ต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 

ตามกรณีข้อ 4) นี้ แม้ว่าจะใช้คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวก็ได้ แต่หากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติหลาย
ข้อก็ เช่น จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เคยเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาด้วย ก็สามารถยื่นหลักฐาน
ประกอบการสมัครได้ในทุกๆ ข้อ ที่ตนมีคุณสมบัติที่ต้องห้าม บัญญัติไว้ในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ซึ่งมีจ านวนมากถึง 26 ข้อ ในที่นี้ผู้เขียนขอแยกออกเป็น 4 กลุ่ม 
ดังนี้ 

1) ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากโทษทางการเมือง เช่น ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง อยู่ระหว่าง
ถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เคยถูกถอดถอนออกจาก
ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่ พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้ง 

2) ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากโทษทางวินัยหรือจริยธรรม ในกรณีนี้ ส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้สมัครเลือกตั้งที่เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือข้าราชการการเมืองมาก่อน (ทั้ งการเมืองระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ) เช่น เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
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ต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจง
ใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ กฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

เคยพ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมี
พฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทน หรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้น
จากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และยังไม่
พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
 เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตาม
หน้าที่และอ านาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิ
ภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
3) ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากโทษทางอาญา เช่น ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่
ชอบด้วยกฎหมาย 

เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคย
ต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐาน เป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันใน
ความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
4) ลักษณะต้องห้ามอ่ืนๆ อันเป็นลักษณะส่วนตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เช่น เป็นผู้ติดยาเสพติด เป็นเจ้าของ

หรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 
เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในกรณีหลัง คือ ห้ามสมัครหรือรับเลือกตั้งซ้ าซ้อนกัน 
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 กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องไม่ติดยาเสพติดให้โทษ มีประเด็นตั้งต้นว่า จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าผู้สมัครรายใด
ติดยาเสพติด หรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ที่ก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องมีใบรับรองแพทย์มาประกอบการสมัครรับ
เลือกตั้งด้วย ดังนั้น ในใบรับรองแพทย์ดังกล่าว ควรมีการรับรองด้วยว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งรายนั้นๆ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 
 ส่วนกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ กรณีนี้ 
เจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจคุณสมบัติ หรือแม้แต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเอง อาจจะสับสนว่า ความเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใน
กิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ต้องพิจารณาประการใด เพราะก่อนหน้านี้ ค าพิพากษาของศาลยุติธรรมกับศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาไปคนละแนวทางกัน แต่ในกรณีการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ คณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้มีการวินิจฉัยตามแนวทางค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ พิจารณาจากความเป็นจริงในการด าเนิน
กิจการ เช่น หากผู้สมัครรับเลือกตั้งมีชื่อเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท แต่หุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นๆ 
ไม่ได้ประกอบกิจการเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน ผู้สมัครรายนั้นก็ไม่ต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้ง 
 คุณสมบัติเพิ่มเติมที่กฎหมายต้องการ บัญญัติไว้ในมาตรา 51 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คือ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
เป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ท าหนังสือยืนยันการ
ไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ดังนั้น ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งรายใด ที่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ในปีภาษี 2561 2562 และ 2563 ก็ควรเตรียมหลักฐานดังกล่าวไว้ โดยเฉพาะผู้สมัครที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาประจ าปีภาษี 2563 ควรรีบจัดการเสียภาษีให้เรียบร้อยก่อนการสมัครรับเลือกตั้งที่ก าลังจะมาถึงนี้ เพ่ือ
จะได้ไม่มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งต้องใช้ประกอบในการสมัครรับเลือกตั้ง 
 เมื่อยื่นหลักฐานต่างๆ ประกอบการรับสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อ งในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ผู้สมัครน ามายื่นต่อไป หากเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะมีการประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อไป 
 โดยเป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการ ให้แล้ว
เสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดรับสมัคร ซึ่งตามความเป็นจริงการประสานการตรวจสอบคุณสมบัติไปยังองค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ มักจะมีความล่าช้า ดังนั้น เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศ
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งไปแล้ว แต่มีความปรากฏว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง จะเป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าว 
 นี่คือข้อมูลเบื้องต้นอันเกิดจากการถอดบทเรียน : การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน หวังว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าลังจะมาถึงนี้ และหวังว่า
เป็นประโยชน์ต่อผู้จะสมัครรับเลือกตั้ง ในการส ารวจตนเองเบื้องต้นก่อนสมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือป้องกันปัญหาทาง
กฎหมายต่างๆ ที่อาจจะตามมาภายหลัง หากคุณสมบัติของตนเองไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2590777  
  

https://www.matichon.co.th/article/news_2590777
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24 กุมภาพันธ์ 2564 
'ประวิตร' น าทัพหลวง 'พปชร.' สั่งลุยเมืองคอน 'ให้ชนะ' 
 

 
 
นับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีในการ "เลือกตั้งซ่อม" นครศรีธรรมราช เขต3 โดยแท้ เมื่อ "ประชาธิปัตย์" ต้องการรักษาต าแหน่ง
แชมป์เก่า ส่วน "พลังประชารัฐ" ผู้ท้าชิงที่ต้องการกระชากเก้าอ้ีส.ส.ตัวนี้ มาไว้ในอ้อมอก 
 สนามเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราช เขต 3 นอกจากความกดดันในการรักษาแชมป์ของ“ประชาธิปัตย์” ในส่วน
ของ “พลังประชารัฐ” ก็นับว่าเดิมพันสูงเช่นเดียวกัน เกมช่วงชิงพ้ืนที่ของพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ที่ส่ง “อาญา
สิทธิ์ ศรีสุวรรณ” ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค ลงล้างตาจากคราวก่อน ที่พ่ายให้ “เทพไท เสนพงศ์” เพียง 4,568 คะแนน
เท่านั้น ศึกครั้ งนี้พลังประชารัฐหมายมั่นปั้นมืออย่างมาก  จึงส่ง “อนุชา นาคาศัย” รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรค รับงาน“ฉากหน้า” เป็นผู้อ านวยการเลือกตั้งซ่อมสนามนี้ 
 ขณะที ่“ฉากหลัง” เป็นที่รับรู้กันดีว่า “ส.ส.ภาคใต้” ส่วนใหญ่ของพลังประชารัฐ ขณะนี้อยู่ในอาณัติของ “ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.เกษตรและสหกรณ์ เรียบร้อย “ธรรมนัส” จึงเป็นแรงผลักดันส าคัญในการสู้ศึกเลือกซ่อม
เมืองคอนครั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่พูดคุยกันหนาหูว่า หาก “อาญาสิทธิ์” เข้าวินเป็น ส.ส.ได้จริง “ผู้แทนภาคใต้” มีโอกาส
จะได้ “เก้าอ้ีรัฐมนตรีช่วย” เป็นรางวัล ว่ากันว่า เรื่องนี้อาจเป็น “ค ามั่นของแกนน า”บางคนในพลังประชารัฐ ที่ปลุก
ขวัญก าลังใจให้“ส.ส.ใต”้ ทุ่มเทสุดก าลัง นครศรีธรรมราช เขต 3 รอบนี้ จึงแข่งขันกันดุเดือดไปโดยปริยาย แหล่งข่าวใน
พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า กลยุทธ์บางอย่างเปิดเผยไม่ได้ เพราะคู่แข่งคนส าคัญใช้วิชาทุกรูปแบบ “เขาใช้แบบ
ไหน เราก็ใช้แบบนั้น” 
ประกาศิตหัวหน้าพรรค“ให้ชนะ” 
 ขณะที่ “รงค์ วงศ์สวยขวัญ” ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 1 พลังประชารัฐ ในฐานะประธานภาค 8 เปิดเผย
ว่า “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค ก าชับว่า ขอให้พวกเราไม่ไปต่อว่าพรรค
อ่ื น  อ ย่ า ท า ผิ ด ก ฎ ห ม า ย  ท า อ ะ ไ ร ใ ห้ อ ยู่ ใ น ก ร อ บ ข อ ง ก ฎ ห ม า ย  แ ล ะ ที่ ส า คั ญ ก า ชั บ ว่ า   
“ให้ชนะ” ประธานภาค 8 พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยอีกว่า ในส่วนของกลยุทธ์การหาเสียงที่จะสื่อสารกับชาวบ้าน
คือ เลือก “อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ” จะได้เป็นสะพานให้กับคนในพ้ืนที่ ในการช่วยสะท้อนปัญหาไปถึงสภาฯ รวมถึงช่วย
เ ส ริ ม เ ส ถี ย ร ภ า พ รั ฐ บ า ล  ห า ก ไ ด้ จ า น ว น  ส .ส .เ พ่ิ ม จ ะ ยิ่ ง ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม มั่ น ค ง ใ น ส ภ า ฯ 
 และเพ่ือให้พรรคพลังประชารัฐเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการท างานต่อไป 
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 นอกจากนั้ น  การ เลื อกผู้ สมัครของพลั งประชารั ฐยั ง เป็นการให้ก าลั ง ใจ  พล .อ .ประยุทธ์  จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ถือเป็นยาขนานเอกให้นายกฯ ฝ่าฟันวิกฤติโควิด และปัญหาอีกมากมาย และ
คะแนนเสียงที่พรรคได้รับ จะเป็นตัวสะท้อนความนิยมของรัฐบาลผ่านหลายนโยบายที่ท าให้ประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 “นโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ไม่ต้องสวยหรู แต่ต้องเป็นการเติมเต็ม สร้างความเข้มแข็ง น าเอา
นโยบายที่ได้แถลงต่อสภา รวมถึงแผนงานต่างๆ มาสู่การปฏิบัติ” รงค ์กล่าว 
อดีตคู่แข่งช่วยเก็บคะแนน 
 เมื่อส่องตัวผู้สมัครของพลังประชารัฐ คือ “อาญาสิทธิ์” ที่รับราชการมาตลอดชีวิต เป็นเจ้าหน้าที่ปกครอง
ระดับ 1 ส านักงานเขตดุสิต ปี 2532 เป็นปลัดอ าเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง) ปี 2535 เป็นเลขานุการรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี 2553 เป็นนายอ าเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่  ปี 2560 นายอ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 และ“อาญาสิทธิ์” เพ่ิงด ารงต าแหน่งเป็นนายอ าเภอเขาชัยสน  จังหวัด
พัทลุง เมื่อปี 2563 ก่อนที่ “อาญาสิทธิ์” จะตัดสินเบนเข็มสู่เส้นทางการเมือง เขาเปิดเผยว่า ไม่มีใครมาชวนเข้า“พลัง
ประชารัฐ” ตัวเองเป็นคนส่งประวัติไปให้พรรคพิจารณา จนได้รับเลือกให้เป็นผู้สมัครในนามพรรคตั้งแต่เลือกตั้งใหญ่ครั้ง
ที่ แล้ ว  และการ เลื อกตั้ งซ่ อมเที่ ยวนี้  ก็ ได้ โอกาสลงสนามอีกครั้ ง  ที่ ส าคัญ  “สนั่ น  พิบู ลย์” อดีตผู้ สมั คร
เลือกตั้ง เขต 3 นครศรีธรรมราช จากเมื่อการเลือกตั้งใหญ่ครั้งท่ีแล้ว “พรรคภูมิใจไทย” ที่เข้าป้ายเป็นอันดับ 3 กวาดมา
ได้ 15,490 คะแนน และเป็นเครือญาติ “อาญาสิทธิ์” ก็หันมาช่วยเขาสู้ศึกครั้งนี้กับ “ประชาธิปัตย์” อย่างเต็มตัว 
 “ประวิตร”น าทัพหลวงปราศรัย 5 มี.ค. 
 ขณะที่ คว าม เคลื่ อน ไหว ใน พ้ืนที่  พรรคพลั งประชารั ฐ ยั ง ค ง เ ดิ นหน้ าตั้ ง เ วที ปร าศรั ยมาอย่ า ง
ต่อเนื่อง บรรดา “ส.ส.ภาคใต้” ต่างระดมกันมาช่วยขึ้นเวทีปราศรัยผลัดเปลี่ยนกัน โดยในวันที่ 26 ก.พ.นี้ อนุชา นา
คาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี จะสวมหมวกเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ลงพ้ืนที่ช่วยหาเสียง ซึ่งถือเป็น
คิวแรกของระดับแกนน าพรรค 
 จากนั้น ในวันที่ 4 มี.ค. จะเป็นคิวของ “ร.อ.ธรรมนัส” ลงพ้ืนที่ช่วยผู้สมัครของพรรค และเตรียมการดูแลความ
เรียบร้อย เพ่ือต้อนรับ “ทัพหลวง” ที่น าโดย “พล.อ.ประวิตร” พร้อมทั้งรัฐมนตรีของพรรคหลายคน จะลงไปช่วย
ปราศรัยหาเสียงในวันที่ 5 มี.ค.นี้ 
 ศึกใหญ่ระหว่าง “พรรคร่วมรัฐบาล” อย่าง “พลังประชารัฐ” และ “ประชาธิปัตย์” นับว่าเข้มข้นอย่างยิ่งเพราะ
ต่างก็งัดทุกสรรพก าลังออกมาต่อสู้ทั้งบนดิน ใต้ดิน เพ่ือไม่ให้ปราชัย เพราะต่างมีศักดิ์ศรีค้ าคอด้วยกันทั้งคู่ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924204  
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24 กุมภาพันธ์ 2564 
พปชร. เดิมพัน 'อาญาสิทธิ์' ภารกิจล้มเสาไฟฟ้าเมืองคอน 
 

 
 

จาก "นายอ าเภอ" ผู้ได้รับความไว้วางใจจาก "พลังประชารัฐ" ให้ลงเลือกตั้งซ่อม นครศรีธรรมราช เขต3 เพื่อล้าง
ตา เข้าสู่ "สภา" ให้ได้ เพราะรู้ดีว่าชาวบ้านจ านวนไม่น้อย "หลาบแล้ว" ดังนั้น ผู้ท้าชิงรายนี้จึงมีลุ้นอย่างย่ิง 
 "อาญาสิทธิ์  ศรี สุ ว ร รณ” ยั ง ได้ รั บความไว้ ว า ง ใจจากพรรคพลั งประชารั ฐ  ให้ ชิ งต าแหน่ งส .ส .
นครศรีธรรมราช เขต 3 อีกครั้ง ถือเป็นการให้โอกาสสวมเสื้อตัวเดิมลงล้างตากับพรรค“ประชาธิปัตย์” ในพ้ืนที่ ที่
เรียกว่าการแข่งขันดุเดือดที่สุดสนามหนึ่ง ประกอบด้วย 4 อ าเภอได้แก่ เฉลิมพระเกียรติ ชะอวด จุฬาภรณ์ และพระ
พรหม 
 ได้ 33,310 ส่วนตัวเขากวาดมาได้ถึง 28,742 คะแนน ห่างเพียง 4,568 คะแนนเท่านั้น มาครั้งนี้ จึงไม่มีข้อ
สงสัยว่าท าไมพลังประชารัฐถึงส่ง “อาญาสิทธิ์” โดยไม่สนกระแสที่ถูกทวงถามสปิริต และมารยาทการเมืองจาก
ประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล 
 “อาญาสิทธิ์” มีลุ้นเข้าวินสูงลิบ ด้วยพ้ืนเพเป็นคนในพ้ืนที่ อ.จุฬาภรณ์ จึงมีเครือข่ายพอสมควรและก่อนจะลง
สมัคร ส.ส. เขามีต าแหน่งเป็น “นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ” อีกด้วย 
 จากเส้นทางข้าราชการ อดีตนายอ าเภอ เขาเบนเข็มมุ่งสู่สนามการเมืองระดับชาติ เพ่ือเป็นผู้แทนราษฎร โดยไม่
มีเส้นสาย เขาเริ่มต้นด้วยการส่งประวัติการท างาน ไปสมัครกับพรรคพลังประชารัฐ และในที่สุดฝันขั้นแรกก็เป็นจริง เมื่อ
ทางพรรคตัดสินใจเลือกเขาลงสู้ศึกเลือกตั้งในนามพรรคครั้งแรก และครั้งนี้เขาก็ได้โอกาสเป็นครั้งที่สอง บวกกับความ
นิยมของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ที่ยังขายได้ในพ้ืนที่ โดยมีไม้เด็ดคือมาตรการช่วยเหลือผ่านหลายโครงการ
เยียวยาของรัฐบาล 
 สโลแกนที่ เขาใช้หาเสียง  “คนติดดิน เข้าใจท้องถิ่น มีประสบการณ์” และอิงกับพรรคที่ เป็นแกนน า
รัฐบาล "สนับสนุนรัฐบาล สนับสนุน อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ น าโดยพรรคพลังประชารัฐ ส่งมอบนโยบายช่วยเหลือพ่ีน้อง
ประชาชนยามล าบาก และอีกหลายนโยบายเพ่ือพ่ีน้องประชาชนเพราะทุกคนคือคนไทย  เราจะดูแลกัน เราไม่ทิ้ง
กัน"... จึงถือเป็นแต้มต่อได้ไม่น้อย 28,742 คะแนนที่ได้มาในครั้งก่อน “อาญาสิทธิ์” ใช้วิธีตระเวนเคาะประตูบ้านขอ
คะแนน หรือแม้แต่ใช้ความสามารถและความชอบของตัวเองในการแปลงเนื้อร้อง เพลงลูกทุ่ง เพ่ือหาเสียงก็ท ามาแล้ว 
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 ในเมื่อแชมป์เก่าอย่าง “ประชาธิปัตย์” ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ “แพ้ไม่ได้” “อาญาสิทธิ์” จึงต้องเผชิญโจทย์
หิน ดังนั้นศึกระหว่างตระกูลการเมืองในพ้ืนที่จึงถูกวางลงชั่วคราว โดยหันมาจับมือกัน รวมพลังและคะแนนหวังโค่น
แชมป์ โดย “สนั่น พิบูลย์” อดีตผู้สมัครเลือกตั้ง เขต 3 นครศรีธรรมราช จาก “พรรคภูมิใจไทย” ที่เข้าป้ายเป็น
อันดับ  3 กวาดมา ได้  15,490 คะแนน  ในการ เลื อกตั้ ง ใหญ่  24 มี .ค .2562 สนาม เดี ยวกั น  ได้ ประกาศตั ว
สนับสนุน “อาญาสิทธิ์” เต็มที่เพราะมีศักดิ์เป็นเครือญาติกัน 
 “อาญาสิทธิ์” บอกว่า เขามีความตั้งใจมาก เมื่อมีโอกาสจะท าให้ดีที่สุด ถึงเวลาต้องท าแบบจริงจัง เพ่ือ
แก้ปัญหาชาวบ้าน  จากบทบาท  “นายอ าเภอ” ที่มีวี รกรรมเป็นที่ พูดถึง ในเรื่ องการท างานแบบถึงลู ก ถึ ง
คน สมบุกสมบัน คลุกคลีใกล้ชิดชาวบ้าน อย่างเช่นตอนเป็น “นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ” เกิดกรณีโจรขโมยวัว
ชาวบ้าน 8 ตัว “อาญาสิทธิ์” และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พากันเดินเท้าตามวัวกลับมาคืนให้ชาวบ้านจนครบ หรือสมัยที่เป็น
นายอ าเภอเขาชัยสน จ.พัทลุง เขาก็น าเจ้าหน้าที่ลุยจับแก๊งปล่อยเงินกู้โหด ที่เอาเปรียบชาวบ้าน เพราะ “ไม่ชอบเห็นคน
เอาเปรียบชาวบ้าน” 
 ล่าสุด ระหว่างลงพ้ืนที่ มีค าถามต่อเขา ถึงเหตุผลที่ทิ้งสถานะนายอ าเภอ ต าแหน่งที่มีเกียรติ มีความม่ันคงสูง มี
แต่คนไหว้และเคารพ แต่กลับลาออกมาลงซ่อม ส.ส.ที่มีวาระแค่ 2 ปีท าไม และยังต้องตระเวนไหว้คนที่ไม่เคยรู้จักทุก
ระดับชั้น 
 เขาได้อธิบายด้วยค าตอบว่า “มันเป็นความชอบส่วนตัวของพ่ี พ่ีเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่ง มาตั้งแต่ไหนแต่ไร
แล้ว ตั้งแต่เป็นเจ้าหน้าที่ตอนอยู่กรุงเทพฯ พ่ีก็ท าได้แค่ 2 ปี พ่ีเลยมาสอบเป็นปลัดปกครอง จากนั้นพ่ีก็มาเป็น
เลขานุการรองผู้ว่านครศรีฯ ท าให้พ่ีได้รู้ปัญหาในจังหวัดคอนทุกพ้ืนที่ เพราะต้องช่วยกลั่นกรองเอกสารก่อนถึงรองผู้ว่า
ฯ พ่ีเลยต้องลงพ้ืนที่จริงทุกที่ เลยเห็นว่าชาวบ้านยังมีปัญหาต้องช่วยแก้ไขมากมายนัก แต่พ่ีก็ท าได้แค่ยื่นเอกสารไปตาม
ขั้นตอน ไม่สามารถผลักดันอะไรได้” 
 “พ่ีเลยคิดว่า สักวันพ่ีจะมีบทบาทมากกว่านี้ให้ได้  เลยตั้งใจสอบเป็นนายอ าเภอจนได้  ในช่วงที่ พ่ี เป็น
นายอ าเภอ ก็แก้ปัญหาได้ในขอบเขตอ าเภอที่พ่ีอยู่ แต่มีปัญหาหลายๆ อย่าง พ่ียังช่วยแก้ให้ไม่ได้ หรือไม่ทันใจคนใน
พ้ืนที่ เพราะพ่ีเป็นแค่นายอ าเภอ ต้องท าตามขั้นตอนหลายอย่างเช่น ยื่นเรื่องถึงรองผู้ว่า ให้ตรวจสอบ ถ้าผ่านจึงจะยื่น
ถึงปลัดจังหวัดตรวจสอบ จึงจะถึงผู้ว่าฯ ผู้ว่าฯ ก็ต้องตรวจสอบ และอาจจะเรียกประชุมก่อนว่า เรื่องนั้นเหมาะสม
หรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสมก็จบเพียงที่ผู้ว่าฯ แต่ถ้าเรื่องนั้นผ่านผู้ว่าฯ แล้ว ก็ต้องส่งต่อให้คณะรัฐบาล ซึ่งมันยุ่งยาก
หลายขั้นตอน” 
 “พ่ีจึงคิดว่า พ่ีเคยลงพ้ืนที่ในจังหวัดคอนมาทุกอ าเภอแล้ว เห็นปัญหามาหมดแล้ว ปัญหาต่างๆจะแก้ได้เร็วที่สุด
ก็ต่อเมื่อ พ่ีได้ส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีจากมือพี่เอง พ่ีเลยคิดว่า การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่สุดแล้ว ที่พ่ีพอจะท า
ได้ พ่ีเลยตัดสินใจลาออกจากต าแหน่งนายอ าเภอเพ่ือลงเลือกตั้งครับน้อง” 
 ครั้งหนึ่งเขาข้ึนปราศรัยบนเวที สนามหน้าตลาดโกส้อง ต.ท้ายส าเภา อ.พระพรหม หวังสะท้อนไปถึงพฤติกรรม
(พรรค)คู่แข่ง โดยให้ค ามั่นว่า “หากชนะการเลือกตั้ง รับรองว่าจะเป็น ส.ส.ของประชาชนที่ดี มีคุณภาพ ที่ส าคัญจะไม่
ท าตัวเหมือน ส.ส.พรรคเก่าแก ่ที่ได้รับเลือกแล้วหายตัวไป เพ่ิงมาโผล่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งนี้เอง” เป็นความตั้งใจใช้ วาท
กรรมปลุกคนเมืองคอนให้คิดเปลี่ยนแปลง  
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เพราะในขณะนั้นทัพหาเสียงของ  “พลังประชารัฐ” พุ่งเป้า ต้อง “ล้มเสาไฟฟ้าให้ได้” โดยเฉพาะใน
นครศรีธรรมราช เพราะในอดีตที่ผ่านมา พ้ืนที่นี้แทบจะผูกขาด ส.ส.พรรคเก่าแก่มาโดยตลอด จนถูกเปรียบว่า ต่อให้ส่ง
เสาไฟฟ้าลงก็ชนะ ทั้งท่ีไม่เคยมีผลงานอะไรให้ชาวบ้าน จนชาวบ้าน “หลาบแล้ว” ต้องสั่งสอนผ่านการเลือกตั้ง 
 โอกาสครั้งที่สองของ “อาญาสิทธิ์” เขาจะล้มแชมป์เก่า โค่นเสาไฟฟ้าในพ้ืนที่ได้ส าเร็จหรือไม่ มีลุ้นอย่างยิ่ง 
เมื่อ “พลังประรัฐ” ทุ่มทุกสรรพก าลัง เตรียมยกทัพหลวงลุยพ้ืนที่อย่างไม่เกรงศักดิ์ศรีพรรคร่วมรัฐบาลอย่าง
ประชาธิปัตย์ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924213  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924213
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23 ก.พ. 2564-12:29 น. 
เปลวไฟภายในพลังประชารัฐ กับสถานะประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

 
 

FootNote:เปลวไฟภายในพลังประชารัฐ กับสถานะประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 เมื่อเกิด “รอยร้าว” ระหว่างกลุ่มสามมิตรของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กับ 
“กลุ่ม 4 กุมาร”อันมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นหัวขบวน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ 
“นายกรัฐมนตรี ”รู้ สึ กอย่ างไรในทางการเมือง  ในเบื้ องต้นได้ออกมาพยายามจะกลบเกลื่ อนและท าให้   
“รอยร้าว”อันร้าวลึกจางจากหายไป กระท าถึงขั้นออกมาการันตีว่าไม่มีปัญหา ทุกคนอยู่กันด้วยความสามัคคีเป็นหนึ่ง
เดียว แต่พลันที่ นายอนุชา นาคาศัย นายสุชาติ ชมกลิ่น ออกมาผลักรุนให้ นายไพบูลย์ นิติตะวัน เดินหน้าว่ามีความ
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในพรรค นั่นก็คือ การชู พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ทะยานจากต าแหน่ง ประธาน
ยุทธศาสตร์ไปอยู่ในต าแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแทน นายอุตตม สาวนายน 
 ในที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็จ าเป็นและจ าใจต้องยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  กรณีของ 6 
ส.ส.”กลุ่มดาวฤกษ์”อาจเสมอเป็นเพียงปลายบนสุดแห่งภูเขาน้ าแข็งที่ซ่อนตัวอยู่ภายในพรรคพลังประชารัฐ แต่ก็เป็น
สภาพที่เกิดขึ้นภายหลังญัตติอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ คล้ายกับจะเป็นปัญหาระหว่างพรรคภูมิใจไทยที่ไม่
พอใจต่อท่าทีและการลงมติของ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ  แต่ภายในการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้เกิดขึ้น และด ารงอยู่
ภายหลังจากญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป ด าเนินไปด้วยความเข้มข้นและผลการลงมติสะท้อนให้เป็นปัญหาที่หมักหมม
สะสมอย่างมากมาย เพียงแต่เมื่อพรรคภูมิใจไทยเกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรง ระลอกคลื่นแห่งความไม่พอใจนี้จะ
ก่อให้เกิดภาวะสั่นสะเทือนตามมาภายในพรรคพลังประชารัฐ เพราะภายในพรรคพลังประชารัฐก็มี”กองฟืน”รอการสุม
อยู่ เป็นกองฟืนอันมาจาก 263 คะแนนของ นายสุชาติ ชมกลิ่น และ 258 คะแนนของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีจะพูดอย่างไรก็ได้เหมือนที่เคยพูดมาแล้วเมื่อเกิดกรณี
กดดัน”กลุ่ม 4 กุมาร”ขึ้นจากภายในพรรคพลังประชารัฐกระทั่งลามไหม้ไปยัง”ครม.” 
มั่นใจได้ เลยว่า กรณี  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ จะไม่จบลงเพียงแค่ค า ”ขอโทษ” แต่จะไปไกลอย่างชนิด  
โก โซ บิ๊ก กว่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6010416  
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6010416
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/02/FootNote-18.jpg
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 - 13:16 น. 
ป้อมค่าย รัฐบาล อาจแตก จาก ‘ภายใน’ ‘พลัง’ ประชารัฐ 
 

 
 

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปอันเริ่มเมื่อวันที่ 16 และลงมติไว้วางใจ ไม่ไว้วางใจ งดออกเสียง ไม่ลงคะแนน ในวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 
 เท่ากับเป็น “ปัจจัย” จาก “ภายนอก” นั่นก็คือ การจัดทัพ เริ่มยุทธการโดยมี นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้า
พรรคเพ่ือไทยในฐานะ “ผู้น าฝ่ายค้าน” เป็นแม่ทัพ ห้อมล้อมด้วย “ขุนพล” ฝีมือ “กล้า” ไม่ว่าจะอยู่ในพรรคเพ่ือไทย
เอง ไม่ว่าจะมาจากพรรคก้าวไกล ไม่ว่าจะเป็นพรรคเสรีรวมไทย ไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชาติ ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพ่ือ
ชาติ ไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังปวงชนไทย  ต่างออก “หมัด” ส าแดง “อาวุธ” อย่างเต็มที ่
หากวัดผ่าน “คะแนน” ในเมื่อพรรคร่วมรัฐบาล 20 พรรค รวมแล้วเท่ากับ 278 เสียง ขณะที่ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้านมี
เพียง 211 เด่นชัดว่าแพ้ 
 กระนั้น ที่ไมค่วรมองข้ามก็คือ “ป้อมค่ายตีแตกจากภายใน” ค าว่า “ภายใน” ในที่นี้หมายถึงภายในของรัฐบาล 
อันประกอบส่วนขึ้นจาก 20 พรรคการเมืองที่น าโดยพรรคพลังประชารัฐ และตามโดยพรรคประชาธิปไตยใหม่  ผลก็คือ 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้คะแนนไว้วางใจสูงสุด 275 เหนือกว่าไม่เพียงแต่ต่อ 274 คะแนนของ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ หากแต่ยังเหนือกว่าต่อ 272 คะแนนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างเด่นชัด ขณะเดียวกัน คะแนนน้อย
สุดคือ 258 ของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ยิ่งกว่านั้น คะแนนของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่ได้ 268 ก็มีค าถาม คะแนน
ของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ที่ได้ 268 ก็กลายเป็นประเด็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อาจมีค าถามภายในพรรค
ประชาธิปัตย์ แต่กรณีของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กลับกลายเป็นประเด็นระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคภูมิใจ
ไทยเพราะมี 6 เสียงจากพรรคพลังประชารัฐยกมือไม่ไว้วางใจ 
 ขณะที่ภายในของพรรคพลังประชารัฐก็อ้ือฉาว กราวเกรียว อ้ือฉาวกลายเป็นค าถาม กลายเป็นประเด็น 1 จาก
คะแนนของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และ 1 จากคะแนนของ นายสุชาติ ชมกลิ่น คนแรกได้ 258 คนหลังได้ 263 ความ
แหลมคมอยู่ตรงที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ มี 8 งดออกเสียง ความแหลมคมอยู่ตรงที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น มี 12 งดออก
เสียง และมี 1 ไม่ลงคะแนน ทั้ง นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และนายสุชาติ ชมกลิ่น ย่อมมีค าถาม อย่าได้แปลกใจหาก 
“ภายใน” พรรคพลังประชารัฐจะมากด้วยปม ไม่ว่าปมที่ 6 ส.ส.ปฏิเสธรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทย 
  
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/p-3-23-264.jpg
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ไม่ว่าปมท าไม 2 รัฐมนตรี “ว่าการ” จึงได้รับความไว้วางใจ “น้อย” ถึงแม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะยืนยัน
ว่าไม่มีการปรับ ครม. แต่ปัญหาอันตกอยู่บนบ่าแกร่งของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นั่นกลับกลายเป็นเรื่องอึกทึก 
ครึกโครม เป็นความอึกทึก ครึกโครม ยิ่งกว่ากรณี “4 กุมาร” ในอดีต เป็นอันว่า แรงกระแทกจากญัตติขอเปิดอภิปราย
ทั่วไปเมื่อลงมติแล้วมองจาก “คะแนน” ถือว่าสอบผ่าน ได้รับความไว้วางใจ 

แต่แรงกระแทกกระทบไปยัง “ภายใน” เกิดการตั้ง “ค าถาม” น าไปสู่ “การตรวจสอบ” และกลายเป็น “ปม” 
แห่งความขัดแย้ง แห่งความหงุดหงิดไม่พอใจตามมาเป็นระลอกคลื่น  “ป้อมค่าย” ที่คิดว่าแข็งแกร่ง ก็อาจต้อง “โยก
คลอน” บ่อนเซาะ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2591429  
 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2591429


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

65 

 

 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 - 13:05 น. 
นิวส์โน้ต : จุกทุกพรรค 
 

 
 
  พิษตกค้าง เหล็กไน ไม่ไว้วางใจ แต่ละพรรค เจ็บแปล๊บ แสบร้อนตามๆ กัน รัฐบาลยันฝ่ายค้าน 
พลังประชารัฐ ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่ส่องศึกใน แรงเอาการ ปัดขา ปัดแข้งแย่งใหญ่ เละมากแม่ มีคนเข้าไปบริหาร
จัดการ คุมเสียง กดปุ่ม ส.ส.แนวร่วม รวมเสียงพรรคจิ๊บ จัดกล้วยออร์แกนิค 1 กิโล 2 กิโล ล็อกที่โหล่ คิดแผนโต ไต่ขึ้น
ชั้น ว่าการ –แม่บ้านพัก ข่าวแตก แผนรั่ว แต่ก็ไม่กลัว มั่นใจ มีดีพอ บิ๊กๆ ต้องเก็บไว้ใช้ พรรคใหญ่เบอร์ 1 ฝ่ายรัฐบาล
อาการหนักไม่เบา เบอร์ 2 เบอร์ 3 ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์ เครียดกัน คนละแบบ 

ภท.หงุดหงิด ติดใจดาวฤกษ์ ดาวร่วง  แต่ก็เบากว่า ปชป. ที่หน้าชา อู๊ดด้าหัวหน้าพรรคถูกท้าทาย 3 ส.ส.ไม่ยก
มืออุ้ม แถมส่งเสียงกวน ไม่ยกสวน ดีเท่าไหร่แล้ว หันมาทางฝ่ายค้าน ‘เพ่ือไทย’ งูเห่าเก่า-ใหม่เพ่ิมรายวัน กลุ้มท าอะไร
ไม่ได้ นอกจากตีอกชกตัว  ที่ช้ าใน จุกสุดถึงดาก ในฝ่ายค้าน ก็ ‘ก้าวไกล’ โหวตเสร็จ แตกหัก ราดน้ ามันเผาบ้านทิ้ง  เละ
ตุ้มเป๊ะไปตามๆ กัน ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ก็ 3 ป. ลอยตัว ไม่ขาดทุนซักฟอก 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2591947  
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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 - 07:55 น. 
ความไม่ไว้วางใจ ใน ‘สภา’ ความไม่ไว้วางใจ ใน ‘สังคม’ 
 

 
 
 ทั้งๆที่มีการชี้จากฟากของรัฐบาลว่า การอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ ไว้วางใจไม่สะเทือนต่อ “สถานะ”ของ
รัฐบาล ไม่มีความจ าเป็นอะไรที่ จะต้องมีการปรับครม. แต่หากมองเข้าไปในแต่ละการเคลื่อนไหวอันเกิดขึ้นภายใน
รัฐบาล ภายในพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคก็จะสัมผัสได้  
 สัมผัสได้ในการแต่งตั้งและมอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เข้าไปดูโครงการนิคมสร้างตนเองจะนะ ผลก็ออกมาเป็นมติว่าจะ ‘ชะลอ’ โครงการนี้ออกไป ถามว่ามติเช่นนี้
สัมพันธ์หรือไม่กับการที่ นายประเสริฐพงศ์ ศรนุวัตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ  อภิปรายทั่วไปต่อการทุจริตเชิงนโยบายจาก 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ เช่นเดียวกับการที่ ส.ส.ใน ‘กลุ่มดาวฤกษ์’ แห่งพรรคพลังประชา รัฐ ‘งดออกเสียง’ 
ต่อ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ นี่มิได้เนื่องจากการอภิปรายต่อ ‘กระทรวงคมนาคม’ หรอกหรือ ปัญหาอันเกิดขึ้นระหว่าง
พรรคภูมิใจไทยกับพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะปฎิเสธได้ละ
หรือว่ามิได้เนื่องแต่ ‘ญัตติ’ ในที่ประชุมสภา ท าไม นายอนุทิน ชาญวีรกูล จะต้องแข็งกร้าว ท าไม พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ จะต้องโอนอ่อน สังคมก าลังจับตาว่าพรรคพลังประชารัฐจะหาทางออกอย่างไร 
 ที่ได้ไว้วางใจ 263 ต่อคะแนนของ นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ ที่ได้ไว้วางใจ 258 ยิ่งกว่านั้น การที่ 3 ส.ส.แห่ง
พรรคประชาธิปัตย์ แสดงความไม่ไว้วางใจต่อ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ผลจะออกมาอย่างไร ในเมื่อ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ คือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สังคมจึงทอดตามองไป
ยังบทบาทและการเคลื่อนไหวของพรรค พลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ อย่างแน่ วแน่ ท าไมพรรค
ร่วมฝ่ายค้านจะไม่รู้ว่ามือของ ส.ส.ที่มีอยู่ของตนเพียง 200 กว่าไม่อาจต่อสู้กับมือของส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลที่มีมากกว่า 
270 อย่างเด่นชัด โจทย์ที่ฝ่ายค้านน าเสนอจึงอยู่ที่รัฐบาล อยู่ที่แต่ละพรรคร่วมรัฐ บาลและที่ส าคัญก็คือ อยู่ในความรู้สึก
และบทสรุปของประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2594049  
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24 กุมภาพันธ์ 2564 
 ‘ใบเสร็จเช็คบิล’ สัญญาณเขย่า ‘2 รมต.’ ปชป. 
 

 
  
“แผลใหญ่” ของ2รัฐมนตรีบวกกับคดีความที่จะตามมา ไม่แน่ว่าการจัดโผ “ครม.ประยุทธ์ 2/3” รอบนี้หาก พล.อ.
ประยุทธ์ พิจารณาทบทวนสิ่งที่เคยลั่นวาจาไว้ ก็ย่อมเป็นไปได้ 
 ควันหลงจาก “ศึกซัอกฟอก” ชอตต่อไปที่ต้องจับตาคือ การปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่เวลานี้เริ่มปรากฏ
สัญญาณของบรรดาพรรคการ เมื อ ง  กลุ่ ม กา ร เมื อ ง  ออกมา เคลื่ อน ไ หว ใน เ รื่ อ งนี้  จริ ง อยู่ ที่  แม้ ทั้ ง   
“10 รัฐมนตรี” จะผ่านพ้นเส้นอันตราย จนได้รับเสียง “ไว้วางใจ” จากสภาผู้แทนราษฎร แต่หากไล่ดูผลคะแนนที่
ออกมาทีละคน กลับพบว่าผลคะแนนของแต่ละคนไม่เท่ากัน ยิ่งไปกว่านั้นมีรัฐมนตรีบางคนอยู่ ในอาการที่
เรียกว่า “โคม่า” อีกด้วย  โดยเฉพาะ “รองจุรินทร์” จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์  ที่ได้
คะแนน “ไว้วางใจ” จากสภาฯ เพียง 268 เสียง  
 แม้ผลคะแนนที่ออกมา “รองจุรินทร์” จะไม่ได้อยู่ในล าดับที่บ๊วยสุด แต่ด้วยดีกรี  “รองนายกล าดับที่  
4” หรือ รหัสเรียกขานว่า “สร.5” แห่งท าเนียบรัฐบาลแล้ว การรั้ง 3 อันดับสุดท้าย ต่อจาก สุชาติ ชมกลิ่น รมว.
แรงงาน (คะแนนไว้วางใจ 263 คะแนน)และ ณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (คะแนนไว้วางใจ 258 คะแนน) ถือ
เป็นเรื่องที่เสียเครดิตของการเป็น สร.5 อยู่ไม่น้อย 
 “ปฐมเหตุ” ของเรื่องนี้อยู่ที่ประเด็น “ทุจริตถุงมือยาง” ซึ่งถูกฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพ่ือไทยหยิบยกมาเป็น
ประเด็น “ขยายแผลใหญ่” กลางสภา แถมยังมี “เสียงลือ” เล็ดลอดออกมาจากทางฝั่งเพ่ือไทย ตั้งแต่วันแรกๆ ของการ
อภิปรายว่า ทั้งประเด็นอภิปราย ข้อมูลเอกสาร หลักฐานที่น ามาอภิปราย ส่วนหนึ่งมาจากการ“ชี้เป้า” มาจาก “คน
ใน” รัฐบาล เพ่ือพุ่งตรงไปที่ตัวจุรินทร์อย่างเต็มๆ จึงไม่แปลกที่การวางเกมของพรรคเพ่ือไทย จะส่งระดับแกนน าพรรค
อย่าง “ประเสริฐ จันทรวงทอง” เลขาธิการพรรค เป็นผู้อภิปราย  ยิงตรงไปไปที่ “แผลใหญ่” ด้วยคลิปเสียงเด็ด ที่อ้าง
ว่าเป็นอินไซด์จากลงประชุมบอร์ดองค์การคลังสินค้า(อคส.) โดยบทสนทนาของบุคคลใกล้ชิดรัฐมนตรีจุรินทร์ ระบุ
เนื้อหาว่า “เป็นเรื่องลับ รอรัฐมนตรีมากดเดิน”  ขยี้ซ้ า ด้วยข้อมูลจากคณะกรรมาธิการ(กมธ.)พาณิชย์ สภา
ผู้แทนราษฎร อ้างค าพูดของ พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง อคส.ที่ีซัดทอด ผ่าน กมธ.
ว่า  “ไม่ได้ท าคนเดียว มีผู้ประสานงานและประธานบอร์ด อคส. ที่เป็นคนสนิทนายจุรินทร์ทราบเรื่องเป็นอย่างดี”  
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 นอกจากนี้ ยังมี “ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์” อีกว่า พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ เตรียมส่งหนังสือชี้แจงต่อคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ยืนยันในท านองที่ว่า “จัดซื้อถุงมือยางตามนโยบายของผู้บริหาร เมื่อเจ้านายให้นโยบายมาอย่างไร 
ลูกน้องก็ต้องปฏิบัติตาม” 
 ดังนั้นจาก “คดีทุจริต” ที่ล่าสุดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ได้ตั้ง
อนุกรรมการตรวจสอบผู้เกี่ยวข้อง บวกค าชี้แจงของ “รองจุรินทร์” ซึ่งถูกมองว่ายังไม่เคลียร์ โดยเฉพาะค าพูดที่อ้างว่า 
ท าหน้าที่เป็นเพียง“บุรุษไปรษณีย์” ไม่มีส่วนรู้เห็น ทั้งที่เป็นถึงระดับรองนายกฯที่รับผิดชอบ แถมยังพ่วงด้วยต าแหน่ง
เสนาบดีกระทรวง 
 จึงยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ฝ่ายค้านได้ “ขยายแผลใหญ่” จนไปเข้าทางพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)รวมถึง “บิ๊
กรัฐบาล” จึงไม่ต่างอะไรกับ “ใบเสร็จเช็คบิล” ที่อาจมีผลไปถึงการปรับ ครม.ที่ก าลังจะมีขึ้น โดยเฉพาะเก้าอ้ี “รมว.
พาณิชย์” ซึ่งเป็นที่หมายปองของบรรดากลุ่มก๊วนภายในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน   ยังไม่นับ “พายุลูกใหญ่” ภายใน
พรรคประชาธิปัตย์ หลังจาก 3 ส.ส.ของพรรค ประกอบด้วย “พนิต วิกิตเศรษฐ์” ส.ส.บัญชีรายชื่อ “อภิชัย เตชะอุบล”
ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ “อันวาร์ สาและ” ส.ส.ปัตตานี ที่ “โหวตโน” ให้หัวหน้าพรรคตัวเอง ยิ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
สภาวะของ “หัวหน้าจุรินทร์” ที่เวลานี้เผชิญศึกรุมเร้ารอบด้าน ชนิดคุมไม่อยู่ อย่างชัดเจน จึงไม่แปลกที่ซักฟอกรอบ
นี้ ผลคะแนนของ “รองจุรินทร์” จะถูกจัดอยู่ท้ายตาราง ใน 3 อันดับสุดท้าย แถมยังติดโผรัฐมนตรีที่ฝ่ายค้าน เตรียมยื่น
สอบจริยธรรมร้ายแรงอีกด้วย 
 ไม่ต่างไปจาก “มท.2”อย่าง “นิพนธ์ บุญญามณี” รมช.มหาดไทย ที่งานนี้ เจอหางเลขจากพิษ “ใบเสร็จเช็ค
บิล”  โดยเฉพาะพรรคก้าวไกล  ที่ “ขยายแผลใหญ่” จากปมหาประโยชน์จากเขตพัฒนาพิเศษจะนะ เพ่ือเอ้ือประโยชน์
พวกพ้อง และยังเป็นรายชื่อแรกท่ีถูกเปิดโดยพรรคก้าวไกลในการยื่นต่อป.ป.ช.เพ่ือตรวจสอบจริยธรรมร้ายแรงนับจากนี้
อีกด้วย ฉะนั้นจาก“แผลใหญ่” ที่เกิดขึ้น บวกกับคดีความของทั้ง 2 รัฐมนตรีที่จะตามมา แม้ก่อนหน้านี้เมื่อครั้งจัดโผ 
ครม. ประยุทธ์2/2 “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จะเคยบอกว่า “ไม่แตะต้อง
โควตาพรรคร่วม” แต่ด้วยปัจจัยและเงื่อนไขที่เปลี่ยนไป การจัดโผ “ครม.ประยุทธ์ 2/3” รอบนี้หาก พล.อ.ประยุทธ์ 
ต้องพิจารณาทบทวนสิ่งที่เคยลั่นวาจาไว้ ก็ย่อมเป็นไปได้ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/924178  
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วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 18.20 น. 
ปรับ ครม. ควันหลงซักฟอก นับแต้ม ‘ฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน’ ใครได้ - ใครเสีย? 
 

 
 
ควันหลงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลรวม 10 คน หลังจาก ส.ส. เสียงข้างมากโหวต ไว้วางใจนายกฯ-
9 รัฐมนตรี เ ม่ือวันที่  20 ก.พ. 2564 ยังคงไม่จบง่าย เ ม่ือฝ่ายค้านเตรียมยื่นองค์กรอิสระ อย่างป.ป.ช.  
และ ศาลรัฐธรรมนูญ ไล่บี้สอบประเด็นในศึกซักฟอกต่อเนื่อง 
 กลายเป็น พรรคร่วมฝ่ายค้านเสียเอง? เริ่มจากพรรคก้าวไกลที่ เสียหายหนักสุด เพราะมีสมาชิกพรรคถึง 4 ราย 
โหวต ไว้วางใจ ให้กับ 2 รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย คือ “หมอหนู”  อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข 
“รมต.โอ๋”  ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม  ทั้งที่พรรคก้าวไกลคือ แกนน าส าคัญในการอภิปราย  หมอหนู-รมต.โอ๋ 
ประเด็นการจัดซื้อวัคซีนโควิดฯ-การยกเลิกประมูลสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีส้ม 
ไม่นับ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล  มีชื่อไม่ลงคะแนนเสียง โหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ แต่ล่าสุดท าหนังสือถึง ชวน หลีกภัย ประธานสภา ทักท้วงว่า เครื่องกดคะแนนมี
ปัญหาและเปลี่ยนเป็นกดไม่ไว้วางใจ นายธรรมนัส 
 หากใครยังจ ากันได้การอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อต้นปี 2563 พรรคก้าวไกลสมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่ มี ส.ส.
ออกมาหลายคนเช่นกัน  และภายหลังการอภิปรายครั้งนั้น พรรคอนาคตใหม่ถูกวินิจฉัยยุบพรรคไป จากกรณี ปล่อยกู้
พรรค ปัจจุบันอดีตแกนน าในนามคณะก้าวหน้า ยังโดนปมนี้ตามหลอกหลอนติดบ่วงคดีอาญาอยู่ด้วย  ส่วน 4. ส.ส.ของ
ก้าวไกล  ที่แหกมติพรรค เลขาธิการพรรคฯ ยืนยันว่า ไม่ไล่ออก 4 ส.ส.ดังกล่าว อ้างว่า ไม่ต้องการเพ่ิมคะแนนให้พรรค
ร่วมรัฐบาล แต่ความเป็นจริงพรรคร่วมรัฐบาล 18 พรรค มีคะแนนเสียง "เกินครึ่ง" ของสภาไปตั้งนานแล้ว ไม่จ าเป็นต้อง
น า 4 ส.ส.ก้าวไกล ดังกล่าวมาร่วมด้วยซ้ า? 
 พรรคที่เสียหายรองลงมาหนีไม่พ้นพรรคประชาธิปัตย์ โดยเฉพาะจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.
พาณิชย์ โดนสอยหมัดตรงเข้าปลายคาง ในประเด็นองค์การคลังสินค้า (อคส.) จัดซื้อถุงมือยาง ท าสัญญาลวง กว่า 2.2 
พันล้านบาท จน หมอชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.เพ่ือไทย สรุปการปิดอภิปรายว่า เป็นการยอมรับมีการ ทุจริตภายใน อคส. 
และเตรียมชง ป.ป.ช.สอบต่อไป 
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 ยังมี ส.ส.ประชาธิปัตย์อย่างน้อย 3 ราย “งดออกเสียง” ในการลงคะแนน “จุรินทร์”  ทั้งที่เป็นหัวหน้าพรรค 
ส่งผลให้เกิดรอยร้าวในพรรคสีฟ้าเก่าแก่เริ่มปริแตกระลอกใหม่ เปลี่ยนสโลแกนใหม่ “ยามศึก-ยามสงบเราก็รบกันเอง” 
เสียแล้ว? 
 พรรคที่เสียหายน้อยลงมาหน่อยคือ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แกนน าจัดตั้งรัฐบาล โดยเฉพาะกลุ่ม ‘ส.ส. 6 
รายภายในพรรคของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “ส.ส.ดาวฤกษ์”  น าโดย “มาดามเดียร์” วทันยา วงษ์โอภาสี  และอีก 1 สส. 
พปชร. รวมเป็น 7 คน   ไม่นับรวมพรรคร่วมอ่ืนอีก 4 ราย ที่ไม่ยอมท าตามข้อตกลงภายในพรรคร่วมรัฐบาลเรียกว่า 
แหกมติ  แม้มีการหารือภายในกันแล้วกับ “บิ๊กป้อม”  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้า พปชร.  นี่
จึงเป็นความท้าทายบารมี “ลูกพ่ีป้อม” ว่า “เสื่อมสิ้นมนต์ขลัง” ลงแล้วหรือไม่?  
 ล่าสุดจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร พปชร. ในเร็วๆนี้ เพ่ือจัดการเรื่องนี้ และเยียวยาความรู้สึกพรรค
ร่วมรัฐบาล อย่างภูมิใจไทย และ ประชาธิปัตย์ ด้วยการตั้งคกก.ขึ้นมาสอบสวนสรุปมาตรการเคาะโทษ  เช่นเดียวกับ
พรรคเพ่ือไทย แม้มีการ เตรียม ข้อมูลมาอภิปรายอย่างเต็มที่ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ถูกข้อครหา “ข้อสอบรั่ว” ส่งผลให้
ฝ่ายรัฐบาลชี้แจงได้ เกือบทุกเป้า นอกจากนี้ยังมี “งูเห่า” อย่างน้อย 2 คน ที่โหวตลงมติ ไว้วางใจ แก่ “บิ๊กป้อม-ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า” ด้วย 
 กลับกลายเป็นว่าพรรคที่ได้ก าไรมากที่สุดหนีไม่พ้น พรรคภูมิใจไทย น าโดย 2 รัฐมนตรี “หมอหนู-รมต.โอ๋” ที่
ตอบชี้แจงในสภาได้ชัดเจน  แถมบางห้วงบางตอนตอกกลับไปยังฝ่ายค้านแบบไปไม่เป็น เนื่องจากมีการน า ข้อมูลเท็จมา
อภิปรายด้วย    ส่งผลให้มี ส.ส.ฝ่ายค้านหลายคน หักมติพรรคตัวเอง หันมาโหวต “ไว้วางใจ”   ขณะเดียวกัน พรรคสีน้ า
เงิน ย่านบางเขนแห่งนี้ยังโชว์เอกภาพ 61 เสียงมอบให้รัฐมนตรีทุกคนที่ถูกซักฟอก 
 บทสรุปศึกซักฟอกครั้งนี้ จะเป็นการปูทางน าไปสู่แรงกระเพ่ือมปรับ ครม.หรือไม่ คงต้องรอลุ้นกันในโอกาสต่อ
จากนี้ไป..? 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/554869  
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23 กุมภาพันธ์ 2564 23:00 น.   
อานุภาพ "ภูมิใจไทย" ! 
 

 
 

 ล าพังความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในพรรคพลังประชารัฐ ก็ท าให้  "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ในฐานะ "หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ" ปวดเศียรเวียนเกล้า มากพออยู่แล้ว แต่ยังกลายเป็นว่า ความ
ขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ ยังกระทบไปถึง "ความสัมพันธ์" ระหว่าง "พรรคร่วมรัฐบาล" อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่าง พรรคพลังประชารัฐกับพรรคภูมิใจไทย พรรคร่วมรัฐบาลอันดับสอง จนถึงขั้น
ที่ว่า "บิ๊ก" ของทั้งสองพรรคต้อง "ยกหู" ต่อสายถึงกัน 
 เมื่อ 6 ส.ส.จากกลุ่มดาวฤกษ์ ที่น าทีมโดย "มาดามเดียร์" วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ ของพรรค 
ที่กล้าแหกมติของพรรค ด้วยการ "งดออกเสียง" ไว้วางใจให้กับ "ศักดิ์สยาม ชิดชอบ" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กับอีก 1ส.ส.จากระยอง 
 มิหน าซ้ ายังปรากฎชัดเจนว่า จนถึงบัดนี้ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ยังไม่การออกมาแถลงข่าวใด ๆ เหมือนกับว่าไม่รู้ร้อน
รู้หนาว ไม่รู้ว่าเอฟเฟกซ์ที่เกิดขึ้นเวลานี้ อาจท าให้ การอยู่ร่วมกันในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลของ พลังประชารัฐกับภูมิใจ
ไทย มองหน้ากันไม่ติด ด้วยหรือไม่ ? 
 ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่จะพบว่า ตลอดหลายวันที่ผ่านมานี้ เหตุใดทั้ง  "หมอหนู" อนุทิน ชาญวีรกูล รอง
นายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กับ บิ๊กป้อม จึงต้องตอบค าถามผู้สื่อข่าวอยู่หลาย
ครั้ง 
 ล่าสุด อนุทิน ออกมาระบุกับผู้สื่อข่าวว่าได้พูดคุยกับพล.อ.ประวิตรเรียบร้อยแล้วถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ บอกว่า "เดี๋ยวพ่ีจัดการเอง" 
 สัญญาณจากอนุทิน หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ว่าไม่มีทางที่จะเกิดปัญหาซ้ ารอยเช่นเดียวกับพรรคพลังประชารัฐ  
อย่างไรก็ดีหากโฟกัสไปยังพรรคภูมิใจไทยจะพบความเคลื่อนไหวที่เต็มไปด้วยสีสันและความเข้มข้นไม่น้อย เพราะหาก
พล.อ.ประวิตร ไม่เร่งด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับ 7 ส.ส.ที่งดออกเสียงโหวตลงคะแนนไว้วางใจให้กับศักดิ์สยาม 
ย่อมจะท าให้สถานการณ์ของพรรคพลังประชารัฐ เจอกับแรงกดดันที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจ ากนี้ โดยเฉพาะเมื่อ
ฤดูกาล "ปรับครม." มาถึง !! 

https://siamrath.co.th/n/222469
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210223/6f8d47d84742b2f820a7c972b6415826bde9827c45a751cf1999ac8b1db22e9a.jpg?itok=d60WwHz-
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 อย่าลืมว่า พรรคภูมิใจไทยที่วันนี้มีส.ส.มากเป็นอันดับสองในรัฐบาล แซงหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แต่ก็ยังไม่เคย
เรียกร้องขอเก้าอ้ีรัฐมนตรีเพ่ิม และหากรอบนี้ พรรคพลังประชารัฐ ยังสร้างปัญหาใหม่เข้ามาเพ่ิม ด้วยการปล่อยปละ
เพิกเฉยต่อ "7 ส.ส." ที่กล้าในมติพรรคพลังประชารัฐ ด้วยการไม่ยกมือโหวต "ไว้วางใจ" ให้กับ รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจ
ไทยด้วยกัน 
 โอกาสที่จะพรรคภูมิใจไทยจะหยิบปัญหาชนิดที่เรียกว่า ทบต้นทบดอกขึ้นมากดดันพรรคพลังประชารัฐ เมื่อ
การปรับครม.รอบหน้ามาถึง ก็อาจไม่ใช่เรื่องที่ เกิดขึ้นไม่ได้ อย่าลืมว่า แม้ 7 เสียงจากพรรคพลังประชารัฐ ที่ "งดโหวต
หนุน" ศักดิ์สยาม แต่เมื่อมองไปยัง คะแนนไว้วางใจของ อนุทิน ในฐานะ "เจ้ากระทรวงหมอ" ที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ
หนึ่ง คือ 275 เสียง ก็มาจาก "งูเห่า" จากฟาก "ฝ่ายค้าน" ที่เปิดหน้าสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยกันออกมาแล้ว อย่าง "งูสี
ส้ม" มากถึง 4 เสียงจากพรรคก้าวไกล 
 นั่นหมายความว่า แท้จริงแล้ว พรรคภูมิใจไทย ไม่เพียงแต่จะเป็นพรรคอันดับสองในรัฐบาลเท่านั้น แต่หากมี
การลงสนามเลือกตั้งครั้งใหม่มาถึงเมื่อใด แว่วว่า จะมีส.ส.จากอีกหลายพรรคการเมือง ต่างมองพรรคภูมิใจ ไทยเป็น "ที่
หมายใหม่" ด้วยกันอีกหลายคนเลยทีเดียว ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/222469  
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24 ก.พ. 2564 05:01 น. 
พอเห็นอนาคต 
 

 
 
 กะเทาะเปลือก เห็นไส้ในการเมือง ว่าไปแล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ต้องถือว่าพรรคฝ่ายค้านได้ปรับ
กระบวนการท างานในการตรวจสอบและถ่วงดุล ที่มีคุณภาพมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะ ส.ส.รุ่นใหม่ท าหน้าที่
ได้เป็นอย่างดี นอกจากจะท าการบ้าน หาข้อมูล ตั้งประเด็น และเจาะเข้าสู่เนื้อหาอย่างมีความรับผิดชอบ  อีกทั้งการ
อภิปรายในเวทีสภา ยิ่งการเปิดซักฟอกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยส าหรับนักการเมืองหน้าใหม่  แต่ขอโทษที หลายคนมี
คุณภาพคับแก้ว พอมองเห็นอนาคตทางการเมืองไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเท่านั้น ยังหมายรวมถึงอนาคตการเมืองของประเทศ
ด้วย รักษาเนื้อรักษาตัว มีจุดยืนที่มั่นคง สุจริตเป็นที่ตั้ง ที่ส าคัญก็คือจุดยืนทางการเมืองที่ต้องยืนอยู่บนฐานแห่งความ
จริง แก้ปัญหาของประเทศได้ อย่าไปรับความคิดที่สุดโต่งอย่างไร้เหตุไร้ผล  ซึ่งวันนี้หลังจากเปลี่ยนผ่านความเห็นต่าง 
การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆแล้วเริ่มเห็นความเป็นไปที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยแยกแยะได้ว่าอันไหนใช่ไม่ใช่ ควรท าไม่ควร
ท า ที่เลือกกันเองได้ 
 แม้ระยะเวลาสั้นๆ แต่เมื่อการแสดงออกทั้งแนวคิดและวิถีปฏิบัติกันมานั้น มีความหลากหลายที่เป็นรูปธรรมท า
ให้สามารถแยกแยะได้ เพราะวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ลึก กว้างขวาง รอบด้านท าให้สามารถตรวจสอบกันได้ง่ายกว่า
ที่ผ่านมา จริง–เทจ็...เรียนรู้ด้วยตนเองได้ ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเพ่ือหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไปสู่สิ่งที่
ดีขึ้นนั้น เป็นเรื่องที่ควรสนับสนุน “ประเทศไทย” นั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ แต่กระบวนการ
ขับเคลื่อนนั้นคงไม่ใช่ว่า “ชั่วข้ามคืน”ก็ส าเร็จแล้ว คงไม่ใช่อย่างนั้น ทุกอย่างต้องกินที่กินเวลา 
 เฉพาะอย่างยิ่ง “ประชาชน” คือหัวใจส าคัญในการผลักดันและมีส่วนร่วม มิฉะนั้นยากที่จะประสบผลส าเร็จได้ 
อย่างการชุมนุมเรียกร้องของคนรุ่นใหม่ จากเริ่มต้นที่ด าเนินการกันมานั้นท าให้เห็นถึงอนาคตของประเทศได้ พูดง่ายๆว่า 
“เข้าถึง” ปัญหา เอาความจริงออกมาตีแผ่ แต่เนื่องจากหลงคิดไปกันเองว่าประสบความส าเร็จแล้วอีกไม่นานเกินรอ แต่
จริงๆแล้วเพ่ิงจะเริ่มต้นเท่านั้น เมื่อประเมินเข้าข้างตัวเองอย่างนั้นก็เกิดปัญหาขัดแย้งยากที่จะปฏิเสธได้ อีกทั้งความคิด
ยังไม่ถึงจุด “สุกงอม” พอเลยไปกันคนละทิศละทาง ต้องไม่ลืมคนจ านวนไม่น้อยที่มีความคิดอ่าน ต่อสู้ เรียกร้องด้วย
อดทน เสียสละแล้ว ยังต้องคิดด้วยว่าจะต้องรับฟังด้วยความถ่อมตน ไม่ใช่ก้าวร้าวอย่างไร้สติ ท าตัวเกิน มนุษย์ด้วย
ล าพอง ดีที่เริ่มมีพัฒนาการแยกแยะเลือก  

“ใช-่ไม่ใช่” ให้เห็นกันแล้ว. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2038076  
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2038076
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 - 13:38 น. 
แก้ รธน.วาระ2 
 

 
 

 การประชุมรัฐสภาสมัยการประชุมนี้จะสิ้นสุดลงในเดือนกุมภาพันธ์ โดยวาระการประชุมส่งท้ายระหว่างวันที่ 
24-25 กุมภาพันธ์ คือ การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ในวาระ 2 ซึ่งคณะกรรมาธิการ 3 ฝ่ายได้พิจารณา
แล้วเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการให้เลือกตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมาเพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และยังเห็นด้วยว่าร่าง
รัฐธรรมนูญที่ยกร่างขึ้นมาแล้ว แม้จะส่งให้รัฐสภาพิจารณา แต่ก็ไม่ต้องลงมติ โดยให้ส่งท าประชามติ เพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนทั่วประเทศได้ตัดสิน 
 เบื้องหลังแนวคิดดังกล่าวมาจากความต้องการผลักดันให้ประเทศคืนกลับสู่ความปรองดอง โดยเริ่มต้นที่การ
ร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และไม่ให้กลไกที่เกิดจาก คสช.เข้ามาพัวพัน โดยเฉพาะวุฒิสภา ทั้งนี้ ได้ตั้งสมมุติฐานว่า 
เมื่อประชาชนเป็นผู้เลือกตัวแทนมายกร่างกติกาใหม่ และประชาชนอีกเช่นกันที่เป็นผู้ตัดสินร่างรัฐธรรมนูญที่ตัวแทนไป
ยกร่างขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองแล้ว การเริ่มต้นใหม่เพ่ือความปรองดองจะเป็นจริงขึ้นมา 
 อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาที่ก าลังจะมีขึ้น
ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งจะลงมติในวาระ 2 และหากผ่านการพิจารณาแล้วจะลงมติในวาระ 3 ภายใน 15 
วันหลังจากนั้น และน าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญส่งท าประชามติตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก าหนด ขณะเดียวกัน ยังต้อง
รอค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามที่รัฐสภามีมติให้ยื่นไปสอบถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหรือไม่ 
 ดังนั้น การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ก าลังจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวาระ 2 ในวันที่ 24-25 
กุมภาพันธ์นี้ จึงเป็นอีกวาระหนึ่งที่ส าคัญทางการเมืองที่ประชาชนคนไทยสมควรได้ติดตามรับฟัง และร่วมกันพิจารณา
ถึงสาเหตุของการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นไปตามที่ผู้เสนอแก้ไขคิดไว้หรือไม่ นอกจากนี้ จะได้รับฟัง
ว่ามีวิธีการใดอีกหรือไม่ที่ดีกว่า เร็วกว่า และเป็นประโยชน์มากกว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่น าเสนออีกหรือไม่ ทั้งนี้ 
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ต้องเป็นประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่ประโยชน์ของรัฐบาล หรือฝ่ายค้าน หรือวุฒิสภา เชื่อว่า
หลังการพิจารณาผ่านพ้น ประชาชนจะรับทราบถึงเจตนาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ได้ชัดเจนขึ้น 
 
อ้างอิง   : https://www.matichon.co.th/politics/news_2589833  
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2589833
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/02/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B3-1.jpg
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24 ก.พ. 2564 05:04 น. 
ต้องปฏิรูปการเมือง 

 
 

ผลการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ผ่านมา ท าให้ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาในระบบรัฐสภา และประชาธิปไตยมาก
ขึ้น หรือลดลง ผลการส ารวจของสวนดุสิตโพลพบว่าเสียงส่วนใหญ่ 55.40% เชื่อว่าการเมืองไทยจะเหมือนเดิม 
30.28% เชื่อว่าน่าจะแย่ลง 14.32% มองว่าน่าจะดีขึ้น และ 70.26% เห็นว่าการประท้วงเสียเวลาเปล่า 
 ระบุว่า เรายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องร่วมกันคิดร่วมกันท า เพ่ือน าประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืน การน า
ประเทศไปสู่แนวหน้า หรืออยู่ในสายตาของชาวโลกเป็นไปได้ เขามีความพร้อม แต่ต้องข้ามกับดักในอดีต อะไรคือกับดัก
ในอดีตคืออะไร? หลายคนอาจหมายถึงความขัดแย้งในสังคมอันสืบเนื่องมาจากความเห็นต่างทางการเมือง น าไปสู่ความ
ขัดแย้ง ความรุนแรงและหลายครั้งจบลงด้วยการยึดอ านาจ การฉีกรัฐธรรมนูญ โดยหวังว่าจะน าไปสู่การข้ามความ
ขัดแย้ง แต่รัฐประหาร กลับเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  สาเหตุส าคัญเนื่องจากมีแนวคิดทาง
การเมืองต่างกัน ฝ่ายหนึ่งยึดแนวทางประชาธิปไตย อีกฝ่ายยึดแนวทางอ านาจนิยม การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา
เป็นกลไกส าคัญในการขจัดความขัดแย้ง โดยสันติวิธี โดยผ่านการถกเถียงในสภา แม้บางส่วนจะดุเดือดเผ็ดร้อน แต่ส่วน
ใหญ่เป็นการพูดด้วยข้อมูลและเหตุผล 
 ผลการลงมติรัฐบาลเป็นผู้ชนะ ตามประเพณีระบบรัฐสภา แต่ถ้าฟังเสียงนักวิชาการ หรือผลการส ารวจของ
ส านักโพล ส่วนใหญ่ให้ฝ่ายค้านชนะ รัฐมนตรีส่วนใหญ่สอบตก เพราะตอบข้อกล่าวหาไม่ชัดเจน แต่ทุกฝ่ายยอมรับ 
เพราะเป็นไปตามกติกาประชาธิปไตย แม้จะเป็นเพียงประชาธิปไตยครึ่งใบ แต่เราก็ต้องก้าวไปให้ถึ งเป้าหมาย เริ่มต้น
ด้วยการร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาในวาระที่ 2 ในวันที่ 24 และ 25 นี้ เป็นร่าง
แก้ไขวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ร่วมกันเสนอทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ที่พรรคประชาธิปัตย์กับพรรคชาติไทยพัฒนา 
พร้อมที่จะเดินหน้า แต่พรรคพลังประชารัฐอ้างว่าวาระท่ี 3 ต้องฟังศาลรัฐธรรมนูญก่อน 
 การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเดินหน้าต่อได้หรือไม่ ยังเเป็นลูกผีลูกคน ไม่ทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญจะให้แก้ได้หรือไม่
จะได้รับความเห็นชอบจาก 2 ใน 3 ของสมาชิกสองสภาหรือไม่ โดยเฉพาะ ส.ว. และพรรคแกนน ารัฐบาล เรื่องนี้จะเป็น
บทพิสูจน์ความจริงใจ พล.อ.ประยุทธ์จะสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจัง หรือแค่วาทกรรม. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2038176  
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