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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 24 มนีาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 32/2564 ข้อพึงระวังกระท ำผิดกฎหมำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร ่ 
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 32/2564 ข้อพึงระวังกระท ำผิด
กฎหมำยในกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำเทศบำล 
และนำยกเทศมนตรี 

มติชนออนไลน์ 
 
 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
 
ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ 
 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
 
มติชนสุดสัปดำห์ออนไลน์ 
 

กกต. เผยข้อห้ำม เลือกตั้งเทศบำล - 
นำยกเทศมนตรี ย้ ำห้ำมขำยเหล้ำ - 
ห้ำมหำเสียง หลัง 6 โมงเย็นเสำร์นี้ 
เปิดข้อควรระวัง ปชช. – ผู้สมคัร
เลือกตั้งเทศบำล 
เปิดข้อห้ำม กกต. ห่วงผิด กม. 
เลือกตั้งเทศบำล 
'กกต.' เตือน 9 ข้อควรระวัง 'เลือกตั้ง
เทศบำล' 28 มี.ค. นี้ 
กกต. เผยข้อห้ำม เลือกตั้งเทศบำล - 
นำยกเทศมนตรี ย้ ำห้ำมขำยเหล้ำ – 
ห้ำมหำเสียง หลัง 6 โมงเย็นเสำร์นี้ 

13 
 
 

14 
 

15 
 

16 
 

18 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ 6 สิทธิ์ที่ต้องเสีย หำกไม่ไป “เลือกตั้ง เทศบำล” 28 มี.ค. 19 
2 ส ำนักข่ำวกรม

ประชำสัมพันธ์ออนไลน์ 
กกต. นครนำยก เดินรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น 20 

3 ส ำนักข่ำวกรม
ประชำสัมพันธ์ออนไลน์ 

กกต. เชียงใหม่พร้อมจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งเป้ำผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 71 

21 

4 เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ กกต. ทต. ช่อแฮ เดินรณรงค์เชิญชวนประชำชน ออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 มี.ค. 64 22 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยำมรัฐออนไลน์ อ่ำงทองจัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี 

ต ำบลร ำมะสัก 28 มี.ค. นี้ 
23 

2 เนชั่นทีวีออนไลน์ เดินรณรงค์ ชวน ปชช. ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 28 มี.ค. นี้ 24 

3 บ้ำนเมืองออนไลน์ โค้งสุดท้ำยแม้ไร้คู่แข่ง ! "หมอวิชัย" ลุยหำเสียงเลือกตั้งนำยกเล็กต ำบลเพ็ญ 25 

4 สยำมรัฐออนไลน์ สีสันโค้งสุดท้ำยเลือกตั้งเทศบำลเมืองฉะเชิงเทรำ ทีม “แปดริ้วยุคใหม่” 
 ใช้จอแอลซีดีเคลื่อนที่หำเสียง 

26 

5 สยำมรัฐออนไลน์ โค้งสุดท้ำย “นำยกหนุ่ย” ผู้สมัครนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสตึก ลุยหำเสียง  
ขอคะแนน ปชช.  

27 

6 บ้ำนเมืองออนไลน์ โค้งสุดท้ำยกำรเมืองท้องถิ่นพัทลุง 28 

7 มติชนออนไลน์ ‘ธนำธร’ จูงมือ ‘อัธยำศัย ประเสริฐผล’ หำเสียงนำยกเทศมนตรีเมืองกำญจน์ 29 

8 สยำมรัฐออนไลน์ โค้งสุดท้ำยชิงนำยกเทศมนตรีเมืองท่ำผำ “ทรงยศ” บุกเคำะประตูบ้ำนทุกหลัง 
ชูนโยบำยเด็ด อ้อนขอคะแนนเสียง 

30 

9 เนชั่นทีวีออนไลน์ จัดดีเบต 3 ผู้สมัครนำยกนครอุดรฯ ประชันวิสัยทัศน์ 32 

10 เนชั่นทีวีออนไลน์ สั่งปลดป้ำย "นำยกฯ กล้วย" - เทคะแนนให้คู่แข่ง 35 

11 ช่องวันออนไลน์ ป้ำยปริศนำโผล่เตือนผู้สมัครรับเลือกตั้ง 37 

12 สยำมรัฐออนไลน์ ศรีสุวรรณ จ่อร้อง กกต. วินิจฉัยผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นที่ เป็น อสม.  

เป็นเจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐหรือไม ่

39 

13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' เตรียมร้อง 'กกต.' 25 มี.ค. วินิจฉัยสถำนะ 'อสม.' ลงสมัครเลือกตั้ง

ท้องถิ่นได้หรือไม ่

41 

14 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ ห่วง พ.ร.บ. ประชำมติ ถูกคว่ ำ 42 

15 สยำมรัฐออนไลน์ “ค ำนูณ” เชื่อร่ำง พรบ. ประชำมติผ่ำนวำระ 3 ยำก ชี้ขัดมำตรำ 166 44 

16 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ ส่อเค้ำส่งศำล รธน. ตีควำม พ.ร.บ. ประชำมติ 45 

17 ไทยรัฐออนไลน์ นำยกฯ ห่วง ร่ำง พ.ร.บ. ประชำมติ ส.ว. ชี้ หำกถูกคว่ ำ รับผิดชอบ ลำออก - ยุบสภำ 46 

18 สยำมรัฐออนไลน์ “วิษณุ” บอกแผนแก้เกม พ.ร.บ. ประชำมติ หลังแพ้โหวตมำตรำ 9 ส่งซิก  
ปล่อยผ่ำนวำระ 3 ก่อนยื่นฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทันทีใน 7 วัน 

47 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

3 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
19 แนวหน้ำออนไลน์ หนำวยกเข่ง ! ‘ณฐพร’ ยื่น ป.ป.ช. เชือด 208 สมำชิกรัฐสภำร่วมโหวต

วำระ 3 ขัด รธน. 
48 

20 เดลินิวส์ออนไลน์ "บิ๊กป๊อก" ปัดตั้งพรรคส ำรอง บอกไม่รู้เรื่อง 50 
21 เดลินิวส์ออนไลน์ 'บิ๊กตู'่ ลั่นไม่เกี่ยวตั้ง "พรรครวมไทยสร้ำงชำติ"   51 
22 เดลินิวส์ออนไลน์ "สมศักดิ์" ยันสำมมิตรไม่แยกตัวตั้งพรรคเอง 52 
23 ไทยรัฐออนไลน์ เปิดคอนเน็กชั่น 4 รมต. 3 คนหน้ำใหม่ ใครเป็นใคร "ตรีนุช" นั่ง รมว. ศธ. 53 
24 สยำมรัฐออนไลน์ 'ปำรีณำ' เศร้ำ ติด #ปำรีณำพักก่อน ลุ้นศำลฎีกำฯ ชี้ชะตำพ้นเก้ำอ้ี ส.ส. 55 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ คน "ชิดชอบ" มหำกำพย์เขำกระโดง 56 

2 ข่ำวสดออนไลน์ เลือกตั้งเทศบำล : นับถอยหลังสู่กำรเลือกตั้งท้องถิ่น 23 ยก 2 "ธนำธร" 
ถอดบทเรียนควำมปรำชัยเลือกตั้ง อบจ. 

59 

3 มติชนสุดสัปดำห์ออนไลน์ ประชำมติ : แสงสว่ำงที่ปลำยอุโมงค์ ? 62 
4 ไทยรัฐออนไลน์ ไม่ให้เหลือตอ 65 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ พิสูจน์ควำมจริงใจแก้ไข รธน. 67 
6 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ ล้ม ‘พรบ. ประชำมติ’ ส.ว. เดินเกม ยื่นศำล รธน. ตีควำม 69 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ โยนหิน ‘ยุบสภำ’ ‘ไพ่รัฐบำล’ มีแต่ได้กับได ้ 72 
8 สยำมรัฐออนไลน์ "รวมใจไทยสร้ำงชำติ" ฐำนอ ำนำจใหม่ "3ป." !? 74 

9 มติชนสุดสัปดำห์ออนไลน์ ลึกแต่ไม่ลับ : “สำมมิตร” กับ “สำม ช.” 2 ก๊วนใน พปชร. ที่มีอ ำนำจต่อรองสูง 

? 

76 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 24 มีนำคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนกำรประชุมชี้แจง
และซักซ้อมกระบวนกำรสืบสวนไต่สวน กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นแก่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัด เจ้ำพนักงำนและคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนประจ ำจังหวัด เพ่ือขจัดหรือลดปัญหำข้อบกพร่อง  
ในกำรสืบสวน ไต่สวน และกำรจัดท ำส ำนวนตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้มีควำมเห็นหรือข้อสังเกต 
จำกกำรพิจำรณำค ำร้องและส ำนวนกำรสืบสวนหรือไต่สวน ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล (Gin Conference)  
โดยมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมชี้แจงและซักซ้อมกระบวนการสืบสวนไต่สวนในการเลือกตั้งระดับทอ้งถิน่ 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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วั
น
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วันที่ 24 มีนำคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายกฤช เอ้ือวงศ์  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ให้กำรต้อนรับ  นายเรอโน เมแยร์  ผู้แทนโครงการพัฒนา 
แห่งสหประชาชาติ (UNDP) และคณะ ในโอกำสเข้ำเยี่ยมคำรวะเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 501  
ชั้น 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ต้อนรับผู้แทนโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
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วันที่ 24 มีนำคม 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภำษณ์รำยกำร “มองอีสาน
ผ่าน NBT” เผยแพร่ทำงสถำนีโทรทัศน์ NBT เขต 2 จังหวัดอุบลรำชธำนี เพ่ือประชำสัมพันธ์เชิญชวนประชำชนในพ้ืนที่ 
9 จังหวัดภำคอีสำน ได้แก่ นครพนม มุกดำหำร อ ำนำจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์   
และ อุบลรำชธำนี ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี พร้อมกันนี้ได้ประสำนควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์กับนำยดุสิต สิงห์คีรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ เขต 2 นำงหฤทัย จำงวำง ผู้อ ำนวยกำร
สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขต 2 และ นำยสุภัทธร นำมวงศ์ หัวหน้ำฝ่ำยรำยกำรโทรทัศน์ โดยมี นำยสมยศ อักษร 
ผู้ตรวจกำร เขตตรวจกำรที่ 8 และนำงสำวพัชรินทร์ รัตนวิภำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ ร่วมพบปะหำรือ  
ณ ส ำนักประชำสัมพันธ์ เขต 2 กรมประชำสัมพันธ์ จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
สัมภาษณ์รายการ “มองอีสานผา่น NBT”  

เชิญชวนประชาชนในพื้นที ่9 จังหวดัภาคอีสาน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 มีนำคม 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นำงสำวพัชรินทร์ รัตนวิภำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ นำยสัญญำ กรุงแก้ว รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุบลรำชธำนี และ นำงสำวผจงลักษณ์ โสตศิริ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วม 
ของพลเมืองที่ 7 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรีของจังหวัด
อุบลรำชธำนี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธำนในพิธีปล่อยขบวนเดินรณรงค์
ประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้งเทศบำลในจังหวัดอุบลรำชธำนี ได้แก่ เทศบำลเมืองวำรินช ำรำบ เทศบำลเมืองแจระแม เทศบำล
ต ำบลขำมใหญ่ เทศบำลต ำบลอุบล และ เทศบำลต ำบลปทุม ในกำรนี้ หัวหน้ำส่วนรำชกำร ข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น 
และลูกจ้ำงของจังหวัดอุบลรำชธำนี ร่วมเดินขบวนด้วย ณ ลำนเทียนทุ่งศรีเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี  
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดอุบลราชธานี 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต. แถลงข่ำว “บิ๊กเดย”์ รณรงค์กำรประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้งเทศบำล “28 มีนา 64 เลือกตั้งเทศบาล เลือกตั้งวิถีใหม่ 

ปลอดภัยใช้สิทธิ” ในรูปแบบไลฟ์สดทำงเฟซบุ๊กไลฟ์ ทำงแฟนเพจของ สนง. กกต. งำนนี้ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต. 

เป็นประธำนเปิด และ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขำธิกำร กกต. น ำทีมงำนร่วมรณรงค์กันอย่ำงเต็มที่... 

เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันที่ 24 มีนำคม 2564 - 11:09 น. 
กกต. เผยข้อห้าม เลือกตั้งเทศบาล - นายกเทศมนตรี ย้ าห้ามขายเหล้า - ห้ามหาเสียง หลัง 6 โมงเย็นเสาร์นี้ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ชี้แจงแนวทำงปฏิบัติใน
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี ที่จะมีข้ึนในวันอำทิตย์ที่ 28 มีนำคม เพื่อให้กำรเลือกตั้งเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและเป็นไปตำมกฎหมำย โดยข้อพึงระวังหลังเวลำ 18.00 น.วันที่ 27 มีนำคม ห้ำมผู้ใดขำย จ ำหน่ำย จ่ำย
แจก หรือจัดเลี้ยงสุรำทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่ำงเวลำ 18.00 น. ของวันเสำร์ที่ 27 มีนำคม จนถึงเวลำ 18.00 น. 
ของวันอำทิตย์ที่ 28 มีนำคม ห้ำมผู้ใดหำเสียงเลือกตั้งโดยวิธีกำรใด รวมถึงวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ไม่ว่ำจะเป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลำ 18.00 น. ของวันเสำร์ที่ 27 มีนำคม จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง เวลำ 24.00 น. ของ
วันอำทิตย์ที่ 28 มีนำคม 
 ส่วนข้อพึงระวังในวันเลือกตั้งนั้น ห้ำมผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ำยภำพบัตรเลือกตั้งเพ่ือให้เห็น
เครื่องหมำยลงคะแนนในคูหำเลือกตั้งห้ำมผู้ใดจงใจกระท ำด้วยประกำรใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งช ำรุด หรือเสียหำย หรือให้
เป็นบัตรเสียหรือกระท ำด้วยประกำรใดๆ แก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ ห้ำมน ำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนน
แล้วแสดงต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้ผู้อื่นทรำบว่ำตน ได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ห้ำมผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่
บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจำกกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งเพ่ือกำรออกเสียงลงคะแนน ห้ำมผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่ำตนเป็นผู้ไม่มี
สิทธิเลือกตั้งพยำยำมออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน 
 ห้ำมผู้ใดน ำบัตรเลือกตั้งออกไปจำกท่ีเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นกำรกระท ำตำมหน้ำที่และอ ำนำจ ห้ำมมิให้ผู้ใดกระท ำ
กำรใดโดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำย เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำมำรถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวำงหรือหน่วงเหนี่ยวมิ
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่เลือกตั้ง ภำยในก ำหนดเวลำที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ห้ำมผู้ใด
น ำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือกระท ำกำรใดในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเพ่ือแสดงว่ำมีผู้มำแสดงตนเพ่ือออกเสียงลงคะแนนโดยผิดจำกควำมจริง หรือกระท ำกำรใดอันเป็นเหตุให้มีบัตร
เลือกตั้งเพ่ิมขึ้นจำกควำมจริง และห้ำมผู้สมัครจัดยำนพำหนะน ำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพ่ือกำรเลือกตั้ง หรือ
น ำกลับจำกที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพ่ือกำรออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำจ้ำง 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2639011  
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A546514512465312.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A546514512465312.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2639011
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A546514512465312.jpg
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พุธที่ 24 มีนำคม 2564 เวลำ 12.09 น. 
เปิดข้อควรระวัง ปชช. - ผู้สมัครเลือกตั้งเทศบาล 
 

 
 
กกต.แพร่ข้อควรระวังในการเลือกตั้งเทศบาล เตือนปชช.-ผู้สมัครระวังอย่าท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข้อพึงระวังกระท ำผิดกฎหมำยในกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี ที่จะมีขึ้นในวันอำทิตย์ที่ 28 มี.ค.ที่จะถึงนี้ โดยมีข้อพึงระวังก่อนกำร
เลือกตั้ง หรือหลังเวลำ 18.00 น. ในวันที่ 27 มี.ค. คือ 1. ห้ำมผู้ใดขำย จ ำหน่ำย จ่ำยแจก หรือจัดเลี้ยงสุรำทุกชนิดใน
เขตเลือกตั้ง ระหว่ำงเวลำ 18.00 น. ของวันเสำร์ที่ 27 มี.ค. จนถึงเวลำ 18.00 น. ของวันอำทิตย์ที่ 28 มี.ค. 2. ห้ำมผู้ใด
หำเสียงเลือกตั้งโดยวิธีกำรใด รวมถึงวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ไม่ว่ำจะเป็น คุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่
เวลำ 18.00 น. ของวันเสำร์ที่ 27 มี.ค. จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (24.00 น. ของวันอำทิตย์ที่ 28 มี.ค.) 
 ส่วนข้อพึงระวังในวันเลือกตั้ง ประกอบด้วย 1. ห้ำมผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ำยภำพบัตรเลือกตั้งเพ่ือให้
เห็นเครื่องหมำยลงคะแนนในคูหำเลือกตั้ง 2. ห้ำมผู้ใดจงใจกระท ำด้วยประกำรใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งช ำรุด หรือเสียหำย 
หรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระท ำด้วยประกำรใดๆ แก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ 3. ห้ำมน ำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียง
ลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้ผู้อ่ืนทรำบว่ำตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 4. ห้ำมผู้ใดใช้
บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจำกกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งเพ่ือกำรออกเสียงลงคะแนน 5. หำ้มผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้ว
ว่ำตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยำยำมออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน 6. ห้ำมผู้ใดน ำบัตรเลือกตั้งออกไปจำก
ที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นกำรกระท ำตำมหน้ำที่และอ ำนำจ 7. ห้ำมมิให้ผู้ใดกระท ำกำรใดโดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบด้วย
กฎหมำย เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำมำรถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวำงหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง 
หรือมิให้ไปถึง ณ ที่เลือกตั้ง ภำยในก ำหนดเวลำที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ 8. ห้ำมผู้ใดน ำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตร
เลือกตั้ง โดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือกระท ำกำรใดในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่ำมีผู้มำแสดง
ตนเพ่ือออกเสียงลงคะแนนโดยผิดจำกควำมจริง หรือกระท ำกำรใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นจำกควำมจริง 
และ 9. ห้ำมผู้สมัครจัดยำนพำหนะน ำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพ่ือกำรเลือกตั้ง หรือน ำกลับจำกที่เลือกตั้ง หรือจัด
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อกำรออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำจ้ำง 
 อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำน กกต.จึงขอย้ ำเตือนให้ระมัดระวังอย่ำกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง หำกพบเห็นกำร
ทุจริตเลือกตั้ง ประชำชนสำมำรถแจ้งเบำะแสได้ทำงแอพพลิเคชั่น “ตำสับปะรด” หรือแจ้งเหตุได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 0-
2141-8860, 0-2141-8579  และ 0-2141-8858 หรือศูนย์บริกำรข้อมูลสำยด่วนเลือกตั้ง 1444. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/832948   

https://www.dailynews.co.th/politics/832948
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24/03/2564 12:18 
เปิดข้อห้าม กกต. ห่วงผิด กม. เลือกตั้งเทศบาล 
 

 
 
กรุงเทพฯ 24 มี.ค.- กกต.เตือนระวังท าผิดกฏหมาย ในการเลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค.นี้   ย้ าผู้สมัครห้ามขนคน
ลงคะแนนหาเสียงในเวลาต้องห้าม 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง เผยแนวทำงปฏิบัติ ในกำร เลือกตั้ งสมำชิกสภำเทศบำลและ
นำยกเทศมนตรีที่จะมีขึ้นในวันอำทิตย์ที่ 28 มีนำคมนี้ เพ่ือให้กำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ขอย้ ำเตือนให้
ระมัดระวังอย่ำกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง 
 โดยขอให้ระวังในระหว่ำงเวลำ 18.00 น. ของวันเสำร์ที่ 27 มีนำคม   จนถึงเวลำ 18.00 น. ของวันอำทิตย์ที่ 28 
มีนำคม  ที่ห้ำมขำย จ ำหน่ำย  จ่ำยแจก หรือจัดเลี้ยงสุรำทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง    และห้ำมหำเสียงเลือกตั้งโดยวิธีกำร
ใด รวมถึงวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ไม่ว่ำจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลำ 18.00 น. ของวันเสำร์ที่ 
27 มีนำคม 2564 จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง  คือ 24.00 น. ของวันอำทิตย์ที่ 28 มีนำคม 
 นอกจำกนี้ยังมีข้อพึงระวังในกำรเลือกตั้ง  คือห้ำมผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ำยภำพบัตรเลือกตั้ง  เพ่ือให้
เห็นเครื่องหมำยลงคะแนนในคูหำเลือกตั้ง    ห้ำมท ำให้บัตรเลือกตั้งช ำรุด หรือเสียหำย    ห้ำมน ำบัตรเลือกตั้งที่ออก
เสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้ผู้อื่นทรำบว่ำได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด   ห้ำมใช้บัตร
อ่ืนที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งลงคะแนน    ห้ำมน ำบัตรเลือกตั้งออกจำกสถำนที่เลือกตั้ง  ห้ำมผู้ที่รู้ตัวว่ำไม่มีสิทธิเลือกตั้งไป
ลงคะแนน หรือขัดขวำงกำรใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
 ที่ส ำคัญ ห้ำมผู้สมัครจัดยำนพำหนะน ำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพ่ือกำรเลือกตั้ง หรือน ำกลับจำกที่
เลือกตั้ง  หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพ่ือกำรออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยหรื อค่ำจ้ำง ทั้งนี้
หำกพบเห็นกำรทุจริตเลือกตั้ง  สำมำรถแจ้งเบำะแสได้ทำงแอปพลิเคชัน“ตำสับปะรด” และที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง.- ส ำนักข่ำวไทย       
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-661365  
  

https://tna.mcot.net/politics-661365
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24 มีนำคม 2564 
'กกต.' เตือน 9 ข้อควรระวัง 'เลือกตั้งเทศบาล' 28 มี.ค. นี้ 
 

 
 
โค้งสุดท้าย! กกต.เตือน 9 ข้อควรระวัง "เลือกตั้งเทศบาล" 28 มี.ค.นี้ 
 วันที่ 24 มี.ค. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ออกเอกสำรข้อพึงระวังกระท ำผิดกฎหมำยในกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี ที่จะมีขึ้นในวันอำทิตย์ที่ 28 มีนำคม 2564 เพ่ือให้กำรเลือกตั้งเป็นไป
ด้วย ควำมเรียบร้อยและเป็นไปตำมกฎหมำย ดังนี้ 
ข้อพึงระวังหลังเวลำ 18.00 น. ในวันที่ 27 มีนำคม 2564 
1.ห้ำมผู้ใดขำย จ ำหน่ำย จ่ำยแจก หรือจัดเลี้ยงสุรำทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่ำงเวลำ 18.00 น.ของวันเสำร์
ที่ 27 มีนำคม 2564 จนถึงเวลำ 18.00 น. ของวันอำทิตย์ที ่28 มีนำคม 2564 
2.ห้ำมผู้ใดหำเสียงเลือกตั้งโดยวิธีกำรใด รวมถึงวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ไม่ว่ำจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร
นับตั้ งแต่ เ วลำ18.00 น . ของวัน เสำร์ที่  27 มีนำคม  2564 จนสิ้ นสุ ดวัน เลื อกตั้ ง  (24.00 น . ของวันอำทิตย์
ที่ 28 มีนำคม 2564) 
ข้อพึงระวังในวันเลือกตั้ง 28 มีนำคม 2564  
1.ห้ำมผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ำยภำพบัตรเลือกตั้งเพ่ือให้เห็นเครื่องหมำยลงคะแนน ในคูหำเลือกตั้ง 
2.ห้ำมผู้ใดจงใจกระท ำด้วยประกำรใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งช ำรุด หรือเสียหำย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระท ำด้วยประกำร
ใดๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ 
3.ห้ำมน ำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้ผู้อ่ืนทรำบว่ำตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนน
ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 
4.ห้ำมผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจำก กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งเพ่ือกำรออกเสียง 
5.ห้ำมผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่ำตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยำยำมออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียง 
6.ห้ำมผู้ใดน ำบัตรเลือกตั้งออกไปจำกที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นกำรกระท ำตำมหน้ำที่และอ ำนำจ 
7.ห้ำมมิให้ผู้ใดกระท ำกำรใดโดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำย  เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำมำรถใช้สิทธิได้ หรือ
ขัดขวำงหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่เลือกตั้งภำยในก ำหนดเวลำที่จะออก
เสียงลงคะแนนได้ 
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8.ห้ำมผู้ใดน ำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือกระท ำกำรใดในบัญชีรำยชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือแสดงว่ำมีผู้มำแสดงตนเพ่ือออกเสียงลงคะแนนโดยผิดจำกควำมจริง  หรือกระท ำกำรใดอันเป็นเหตุ
ให้มีบัตรเลือกตั้งเพ่ิมข้ึนจำกควำมจริง 
9.ห้ำมผู้สมัครจัดยำนพำหนะน ำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพ่ือกำรเลือกตั้ง หรือน ำกลับจำกที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งหรือกลับเพ่ือกำรออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำจ้ำง 
 กกต.จึงขอย้ ำเตือนให้ระมัดระวังอย่ำกระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง และหำกพบเห็นกำรทุจริตเลือกตั้ง สำมำรถ
แจ้งเบำะแสได้ทำงแอปพลิคชัน  "ตำสับปะรด " หรือแจ้งเหตุได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์  0 2141 8860 , 0 2141 
8579 และ 0 2141 8858 หรือศูนย์บริกำรข้อมูลสำยด่วนเลือกตั้ง 1444 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/928997  
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/928997
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วันพุธที่ 24 มีนำคม พ.ศ.2564 
ก ก ต .  เ ผ ย ข้ อ ห้ า ม  เ ลื อ ก ตั้ ง เ ท ศ บ า ล  -  น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี  ย้ า ห้ า ม ข า ย เ ห ล้ า  -  ห้ า ม ห า เ สี ย ง  
หลัง 6 โมงเย็นเสาร์นี้ 
 

 
 

  
 
วันที่ 24 มีนำคม 2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ชี้แจงแนวทำงปฏิบัติในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
เทศบำลและนำยกเทศมนตรี ที่จะมีขึ้นในวันอำทิตย์ที่ 28 มีนำคม เพ่ือให้กำรเลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
เป็นไปตำมกฎหมำย โดยข้อพึงระวังหลังเวลำ 18.00 น.วันที่ 27 มีนำคม ห้ำมผู้ใดขำย จ ำหน่ำย จ่ำยแจก หรือจัดเลี้ยง
สุรำทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่ำงเวลำ 18.00 น. ของวันเสำร์ที่ 27 มีนำคม จนถึงเวลำ 18.00 น. ของวันอำทิตย์ที่ 28 
มีนำคม ห้ำมผู้ใดหำเสียงเลือกตั้งโดยวิธีกำรใด รวมถึงวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ไม่ว่ำจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลำ 18.00 น. ของวันเสำร์ที่ 27 มีนำคม จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง เวลำ 24.00 น. ของวันอำทิตย์ที่ 28 
มีนำคม 
 ส่วนข้อพึงระวังในวันเลือกตั้งนั้น ห้ำมผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ำยภำพบัตรเลือกตั้งเพ่ือให้เห็น
เครื่องหมำยลงคะแนนในคูหำเลือกตั้งห้ำมผู้ใดจงใจกระท ำด้วยประกำรใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งช ำรุด หรือเสียหำย หรือให้
เป็นบัตรเสียหรือกระท ำด้วยประกำรใดๆ แก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ ห้ำมน ำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนน
แล้วแสดงต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้ผู้อื่นทรำบว่ำตน ได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ห้ำมผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่
บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจำกกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งเพ่ือกำรออกเสียงลงคะแนน ห้ำมผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่ำตนเป็นผู้ไม่มี
สิทธิเลือกตั้งพยำยำมออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน 
 ห้ำมผู้ใดน ำบัตรเลือกตั้งออกไปจำกท่ีเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นกำรกระท ำตำมหน้ำที่และอ ำนำจ ห้ำมมิให้ผู้ใดกระท ำ
กำรใดโดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำย เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำมำรถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวำงหรือหน่วงเหนี่ยวมิ
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่เลือกตั้ง ภำยในก ำหนดเวลำที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ห้ำมผู้ใด
น ำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือกระท ำกำรใดในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเพ่ือแสดงว่ำมีผู้มำแสดงตนเพ่ือออกเสียงลงคะแนนโดยผิดจำกควำมจริง หรือกระท ำกำรใดอันเป็นเหตุให้มีบัตร
เลือกตั้งเพ่ิมขึ้นจำกควำมจริง และห้ำมผู้สมัครจัดยำนพำหนะน ำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพ่ือกำรเลือกตั้ง หรือ
น ำกลับจำกที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพ่ือกำรออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำจ้ำง 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_412011  
 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_412011
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2019/10/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95..jpg
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วันที่ 23 มีนำคม 2564 - 15:12 น. 
6 สิทธิ์ที่ต้องเสีย หากไม่ไป “เลือกตั้ง เทศบาล” 28 มี.ค. 
 

 
 
ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาล 28 มีนาคม 2564 ต้องรีบแจ้งต่อนายทะเบียน ก่อนถูกตัด 6 สิทธิ์ 
 “วันอำทิตย์ ที่ 28 มีนำคม 2564” คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้ง “สมำชิกสภำเทศบำล
และนำยกเทศมนตรี” จ ำนวนเทศบำลทั้งสิ้น 2,472 แห่ง กำรไปเลือกตั้ง นอกจำกจะเป็นสิทธิที่ประชำชนพึงมีและพึงใช้ 
แต่อีกแง่มุมหนึ่งยังเป็นหน้ำที่ของประชำชนชำวไทยตำมรัฐธรรมนูญด้วย 
 หมำยควำมว่ำ กำรไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เมื่อถือเป็นกำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่ให้สมบูรณ์ จึงมีผลกระทบที่
ตำมมำในทำงกฎหมำย หำกไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ จะถูกตัด 6 สิทธิ์ ตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ มำตรำ 42 ก ำหนดว่ำ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะถูกจ ำกัดสิทธิ 
ถูกจ ำกัดสิทธิ์หำกไม่ไปเลือกตั้ง 

-สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ./ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. 
-สมัครรับเลือกเป็นก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน 
-เข้ำชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ./ผ.ถ. 
-ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง และข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง 
-ด ำรงต ำแหน่งรองผู้บริหำรท้องถิ่น เลขำนุกำรผู้บริกำรท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้บริหำรท้องถิ่น ประธำนที่

ปรึกษำผู้บริหำรท้องถิ่น ที่ปรึกษำผู้บริหำรท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษำผู้บริหำรท้องถิ่น 
-ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรประธำนสภำท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขำนุกำร ประธำนสภำท้องถิ่น และเลขำนุกำรรอง

ประธำนสภำท้องถิ่น 
กำรถูกจ ำกัดสิทธิ์ ก ำหนดเวลำครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่ส ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถเดินทำงไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ได้ รวมถึงกำรถูกจ ำกัดสิทธิ์หำกไม่ไปเลือกตั้ง โดยไม่แจ้งเหตุควำมจ ำเป็น ดังต่อไปนี้ 
แจ้งเหตุที่ไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ ให้แจ้งเหตุต่อนำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียน

บ้ำน ท ำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจ ำตัวประชำชน ที่อยู่ตำมหลักฐำนทะเบียนบ้ำน โดยสำมำรถแจ้งด้วยตนเอง 
หรือมอบหมำยผู้อ่ืนไปยื่นแทน หรือจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ระหว่ำงวันที่ 22-27 มีนำคม 2564 หรือ ระหว่ำง
วันที่ 29 มีนำคม – 4 เมษำยน 2564 
 
 อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-634916  

 

https://www.prachachat.net/politics/news-634916
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23 มี.ค. 2564  
กกต. นครนายก เดินรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 
            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งจังหวัดนครนำยก  ร่วมกับเทศบำลเมืองจังหวัดนครนำยก   
จัดกิจกรรม  "กำรเดินรณรงค์กำรเลือกตั้ งท้องถิ่น"  ณ ตลำดเปิดท้ำยศรี เมือง  ใกล้ๆ กับศำลำกลำงจังหวัด
นครนำยก อ ำเภอเมือง จังหวัดนครนำยก โดยกำรน ำของ พ.ต.ท.กนก สงวนพรรค ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครนำยก  และคณะ พ.ต.ท.กนก สงวนพรรค ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครนำยก ส่วนรำชกำร และพนักงำนเทศบำลเมืองนครนำยก จ ำนวน
กว่ำ 50 คน ร่วมกิจกรรมเพ่ือเชิญชวน และสร้ำงกำรรับรู้ให้กับประชำชนเพ่ือกำรออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำ
เทศบำล และนำยกเทศมนตรี โดยใช้ตลำดเปิดท้ำยศรีเมือง ตลอดเส้นทำงกำรเดินรณรงค์ได้รับควำมสนใจจำก
ประชำชน และกำรรับรู้ รวมทั้งกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งของตนต่อไป  วันอำทิตย์
ที่ 28 มีนำคม 2564 เวลำ 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่ำนมีชื่ออยู่ รีบตรวจสอบรำยชื่อเพ่ือกำรรักษำ
สิทธิ และเข้ำคูหำรับบัตรเลือกตั้งสองใบ "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่ำงสุจริตโปร่งใส"  
 
อ้ำงอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210323115244180  
 
  

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210323115244180
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23 มี.ค. 2564  
กกต. เชียงใหม่พร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 71 มีจ านวนเทศบาลและ
ผู้สมัครเลือกตั้งมากที่สุดในประเทศไทย 
 

 
    
 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้ำผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำร้อยละ  71 ซึ่ง
จังหวัดเชียงใหม่มีเทศบำลที่จัดให้มีกำรเลือกตั้งทั้งหมด 121 แห่ง และมีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด 4,046 รำย มำกที่สุด
ในประเทศไทย 
        นำยเกรียงไกร พำนดอกไม้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผย
ว่ำ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้ำผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำล
ไม่น้อยกว่ำกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่ผ่ำนมำคือร้อย
ละ 71 และคำดหมำยว่ำอยำกให้มีจ ำนวนผู้ที่ออกมำเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ถึงร้อยละ 75   ซึ่งกำรเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะ
มีขึ้นในวันอำทิตย์ที่ 28 มีนำคม 2564 เวลำ 08:00 - 17:00 น. โดยจังหวัดเชียงใหม่มีเทศบำลที่จัดให้มีกำรเลือกตั้ง
ทั้งหมด 121 แห่ง มำกที่สุดในประเทศไทยและมีผู้สมัครทั้งหมดถึง 4,046 รำย มำกที่สุดในประเทศไทยเช่นเดียวกัน  
        ส ำหรับกำรจัดกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีควำมพร้อม
อย่ำงเต็มที่ ทั้งด้ำนวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งรวมถึงเจ้ำหน้ำที่ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
และเจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครสำธำรณสุข ที่มีจ ำนวนกว่ำ 26,000 คน โดยในวันที่ 27 มีนำคม 2564 จะมีกำรจ่ำยวัสดุและ
อุปกรณ์กำรเลือกตั้งต่ำงๆไปยังหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้ง  
        ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชำชนทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งออกมำใช้สิทธิเลือกตั้งให้มำกที่สุด ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่ำนมี
สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 28 มีนำคม 2564 เวลำ 08:00 - 17:00 น. กันอย่ำงพร้อมเพรียงกัน 
 
อ้ำงอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210323175137385  
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23 มี.ค. 64 
กกต. ทต. ช่อแฮ เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชน ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 มี.ค. 64 
 

 
 

 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เมื่อวันที่ 23 มี.ค.64 เวลำ 08.30 น. คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเทศบำลต ำบลช่อแฮ 
อ.มือง จ.แพร่ ร่วมกับ ศูนย์อ ำนวยกำร กำรเลือกตั้งเทศบำลต ำบลช่อแฮฯ พร้อมด้วยผู้อ ำนวยกำร – คณะครู นักเรียน 
สมำชิก อสม.ต ำบลช่อแฮ ต ำบลป่ำแดง ร่วมเดินรณรงค์กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล และนำยกเทศมนตรีต ำบลช่อ
แฮ เพ่ือกระตุ้นให้ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่ ออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่ำงสุจริต โปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิ ขำยเสียง 
ในวันอำทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 โดยมีทุกภำคส่วนที่ร่วมกันเดินรณรงค์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ สภ.พระธำตุ
ช่อแฮ สมำชิก อสม.ต ำบลช่อแฮ ต ำบลป่ำแดง โรงเรียนเมืองแพร่ โรงเรียนวัดต้นไคร้ โรงเรียนบ้ำนป่ำแดง และโรงเรียน
อนุบำลเทศบำลต ำบลช่อแฮ พร้อมด้วยทีมงำนเทศบำลต ำบลช่อแฮ โดยได้รับควำมสนใจจำกประชำชนในพื้นท่ีเป็นอย่ำง
ยิ่ง 
 ทั้ง 2 ทีมส่งผู้สมัครลงกันทั้ง 2 เขต และผู้สมัครอิสระ กำรหำเสียงในช่วงนี้ จึงเข้มข้นแต่ก็เป็นไปอย่ำง
สมำนฉันท ์
 
อ้ำงอิง : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1617348/  
  

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1617348/
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23 มีนำคม 2564 12:01 น.   
อ่างทองจัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลร ามะสัก 28 มี.ค. นี้ 
 

 
 
 วันที่  23 มีนำคม 2564 เทศบำลต ำบลต ำบลต ำบลร ำมะสัก อ ำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่ำงทอง น ำโดย
ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่นำยกเทศมนตรีต ำบลร ำมะสัก ผู้อ ำนวยกำรกอง พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ ร่วมกับโรงเรียนใน
ชุมชน ร่วมเดินรณรงค์ โดยเริ่มจำกวัดโพธิ์เอน ไปยังถนนสำยหลัก เพ่ือให้ประชำชนในเขตเทศบำลมำใช้สิทธิเลือกตั้ง
นำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลร ำมะสัก ในวันอำทิตย์ที่ 28 มีนำคม 2564 เวลำ 08.00-17.00 น 
 ส ำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งต้องด ำเนินกำรเตรียมพร้อมก่อนไปใช้สิทธิ โดยตรวจสอบรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำ 
25 วันตรวจสอบรำยชื่อได้ที่ศำลำกลำงจังหวัด หรือที่ว่ำกำรอ ำเภอ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ที่เลือกตั้งหรือบริเวณ
ใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำ 15 วันตรวจสอบรำยชื่อจำกเอกสำรที่แจ้งรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมำยัง
เจ้ำบ้ำนและหำกต้องกำรเพ่ิมชื่อ-ถอนชื่อ ต้องก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำ 10 วันหำกพบว่ำตนเองหรือผู้มีชื่อยู่ใน
ทะเบียนบ้ำนของตนไม่มีรำยชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้ำบ้ำนเห็นว่ำมีชื่อบุคคลอ่ืนอยู่ในทะเบียนบ้ำน
ของตนโดยไม่ได้อำศัยอยู่จริงให้ยื่นค ำร้องต่อนำยทะเบียนอ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นเพ่ือขอเพ่ิมชื่อ – ถอนชื่อ 
พร้อมน ำส ำเนำทะเบียนบ้ำนและบัตรประชำชนหรือบัตรประจ ำตัวอ่ืนใดที่ทำงรำชกำรออกให้ไปแสดงด้วย 
 ทั้งนี้ กำรแจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อำจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจำกมีเหตุ
อันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนำยทะเบียนอ ำเภอ หรือนำยทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้ำน โดยท ำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจ ำตัวประชำชน และที่อยู่ตำมหลักฐำนทะเบียนบ้ำน ภำยใน 7 วัน
ก่อนวันเลือกตั้ง หรือภำยใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สำมำรถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมำยให้ผู้อ่ืนไปยื่นแทน หรือจัดส่ง
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/229620  
 

  

https://siamrath.co.th/n/229620
https://siamrath.co.th/n/229620
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20210323/a76519d220ac715b3998d59c81740304ea435a77e74aad9d2b60d43fd87d6cc5.jpg?itok=wMNTLYbB
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20210323/a76519d220ac715b3998d59c81740304ea435a77e74aad9d2b60d43fd87d6cc5.jpg?itok=wMNTLYbB
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23 มี.ค. 2564 
เดินรณรงค์ ชวน ปชช. ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 28 มี.ค. นี้ 

 
 
 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมกับทุกภาคส่วนเดินรณรงค์ ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ย้ าขอผู้มีสิทธิ์ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาล 
  23 มีนำคม 2564 เวลำ 09.00 น .ที่สนำมหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองมหำสำรคำม นำยเกียรติศักดิ์  ตรงศิร ิ ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดมหำสำรคำม  เป็นประธำนปล่อยขบวนรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้ง สมำชิกสภำเทศบำลและ
นำยกเทศมนตรีเมืองมหำสำรคำม  พร้อมน ำกล่ำวปฏิญำณตน  ไม่ขำยสิทธิ์  ไม่ขำย เสียง  เพ่ือให้กำรเลือกตั้งเป็นไป
อย่ำงสุจริต  โปร่งใส  และเที่ยงธรรม  โดยมีตัวแทนนักเรียนจำกจำกถำน ศึกษำ มำร่วมเดินรณรงค์ โดยมีกำรถือป้ำย
เดินรงค์จำกบริเวณสนำมหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองมหำสำรคำมไปตำมถนนผดุงวิถี-หอนำฬิกำ  
 ผ่ำนหน้ำตลำดสดเทศบำลเมืองมหำสำรคำมและกองบังคับกำรต ำรวจมหำสำรคำม -เลี้ยวขวำไปตำมถนนวร
บุตรถึงสำมแยกธนำคำรธนชำต -เลี้ยวขวำไปตำมถนนริมคลองสมถวิลผ่ำนหน้ำเสริมไทยพล่ำซ่ำ ถึงสี่แยกโรงพยำบำล
มหำสำรคำม เลี้ยววำไปตำมถนนผดุงวิ4ผ่ำนแยก OTOPสิ้นสุดทีบริเวณสนำมที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองมหำสำรคำม  ส่วน
กำรเลือกตั้งสมำชิกเทศบำลเมืองมหำสำรคำม มีจ ำนวนทั้งหมด 3 เขตเลือกตั้งละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน ซึ่งเทศบำล
มหำสำรคำม มีจ ำนวนประชำกรทั้งสิ้น 49,693 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ ำนวน 39,166 คน 21,446 ครัวเรือน 
 นำยสำยยันต์   ภิรมย์กิจ   ปลัดเทศบำล   ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำเทศบำลเมือง
มหำสำรคำม  กล่ำวว่ำ  ด้วยคณะรัฐมนตรี  มีมติเห็นสมควรให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น
ของเทศบำล  โดยประกำศให้มีกำรเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนำคม 2564  ดังนั้นเพื่อเป็นกำรรับรู้และให้กำรเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยบริสุทธิ์  ยุติธรรม  กระตุ้นให้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมำใช้สิทธิให้มำกที่สุด  และมีบัตรเสียน้อย
ที่สุด  เทศบำลเมืองมหำสำรคำมจึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล และ
นำยกเทศมนตรีเมืองมหำสำรคำม    
 เพ่ือให้ประชำชนตระหนักถึงควำมส ำคัญและให้ควำมร่วมมือออกไปใช้สิทธิ์อย่ำงกว้ำงขวำง  และมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง  ที่ในกำรเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตร 2 ใบ  สีชมพูกำสมำชิก  สีม่วงกำนำยก  อีกท้ังเป็นกำรส่งเสริม
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรปกครองท้องถิ่นของตนเองตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช 2560 
อ้ำงอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378819023?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=region  
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378819023?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
https://www.nationtv.tv/main/content/378819023?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
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วันอังคำร ที่ 23 มีนำคม พ.ศ. 2564, 14.28 น. 
โค้งสุดท้ายแม้ไร้คู่แข่ง! "หมอวิชัย" ลุยหาเสียงเลือกตั้งนายกเล็กต าบลเพ็ญ 
 

 
 

โค้งสุดท้ายแม้ไร้คู่แข่ง! "หมอวิชัย"ลุยหาเสียงเลือกตั้งนายกเล็กต าบลเพ็ญ  พร้อมพัฒนากีฬาทุกประเภทต่อยอด
เป็นนักกีฬาทีมชาติ ให้ประชาชนหันมาออกก าลังกายเล่นกีฬากัน 
 วันที่ 23 มีนำคม พ.ศ.2564 นพ.วิชัย  ขัยจิตวณิชกุล   อดีตส.ส.อุดรธำนีหลำยสมัย  ผู้สมัครนำยกเทศมนตรี
เทศบำลต ำบลเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธำนี หมำยเลข 1  หัวหน้ำทีมพัฒนำนครเพ็ญ และเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวไม่มีคู่แข่ง
ลงพ้ืนที่หำเสียงโค้งสุดท้ำย พร้อมเปิดเผยว่ำ  ถึงแม้ว่ำจะไม่มีคู่แข่งแต่ตนก็พำทีมงำนออกหำเสียงอย่ำงค่อเนื่องด้วย
แนวคิด "ท ำทันที  ท ำท่ัวถึง  เอำใจใส่ทุกชุมชน"  
 นพ.วิชัย   กล่ำวต่ออีกว่ำ  ในฐำนะที่ตนเป็น ส.ส.อุดรธำนี  ในเขต อ.เพ็ญมำก่อน ได้รับใช้พ่ีน้องประชำชนมำ
ตลอด รู้ปัญหำที่จะแก้ไขให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพำะจะพัฒนำกีฬำทุกประเภทอำทิ ฟุตบอล 
บำสเกตบอล มวยไทยและสำกล ตะกร้อ  แบดมินตัน  เป็นต้น เพ่ือต่อยอดเป็นนักกีฬำทีมชำติในอนำคต และจะให้พ่ี
น้องประชำชนหันมำออกก ำลังกำยให้มำกขึ้นเพ่ือสุขภำพที่ดี ไม่เจ็บไข้ป่วย ไม่ต้องไปหำแพทย์รักษำอีกต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/227531  
  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/227531
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23 มีนำคม 2564 14:51 น.   
สีสันโค้งสุดท้ายเลือกตั้งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
ทีม “แปดริ้วยุคใหม่” ใช้จอแอลซีดีเคลื่อนที่หาเสียง 
  
 
 บรรยำกำศของกำรหำเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครชิงต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี เมืองฉะเชิงเทรำ ช่วงโค้งสุดท้ำย
ก่อนถึงวันเลือกตั้ง 28 มี.ค.64 นี้ โดยที่ผู้สมัครทั้งสองฝ่ำยนั้น ได้ต่ำงโหมกระแสขึ้นป้ำยแสดงถึงนโยบำยต่ำงๆ ที่จะ
น ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำพ้ืนที่ หำกเป็นฝ่ำยชนะกำรเลือกตั้ง ที่มีกำรปิดประกำศขึ้นป้ำยไปตำมเสำไฟฟ้ำทั่วทั้ง
เขตเทศบำลเมืองฉะเชิงเทรำทั้ง 3 เขตแล้ว แต่ผู้สมัครหมำยเลข 2 นำยวัชระ ปิ่นเจริญ วัย 38 ปี อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 
1 จ.ฉะเชิงเทรำ จำกพรรคประชำธิปัตย์ พร้อมทีมผู้สมัคร “แปดริ้วยุคใหม่” หมำยเลข 7-12 ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ยังได้มี
กำรพัฒนำน ำเอำเทคโนโลยีในกำรหำเสียงในรูปแบบใหม่ๆ มำใช้อย่ำงหลำกหลำย นอกจำกกำรเดินย่ ำด้วยเท้ำไปขอ
คะแนนตำมแหล่งชุมชน และตลำดนัดต่ำงๆ แล้ว ยังได้มีกำรน ำเอำจอภำพแอลซีดีขนำดใหญ่ ที่สำมำรถปรับต ำแหน่ง
เปลี่ยนทิศทำงหันไปหำผู้คนได้ มำติดตั้งไว้บนรถยนต์ไฟฟ้ำขนำดเล็ก 
 โดยมีทีมงำนขับเคลื่อนไปจอดตำมชุมชนต่ำงๆ พร้อมเปิดเสียงและภำพค ำกล่ำวปรำศรัยแถลงถึงแนวนโยบำยที่
อยำกจะท ำ หลังจำกผ่ำนกำรเลือกตั้งไปแล้วหำกได้รับกำรเลือกตั้งให้ได้เป็นนำยกเทศมนตรีคนต่อไป จึงท ำให้ดูแปลกตำ 
เรียกควำมสนใจจำกผู้คนให้หันมำดูจอโทรทัศน์แบบเคลื่อนที่ได้ พร้อมกับรับฟังถึงนโยบำยในกำรหำเสียงได้ใน ระดับ
หนึ่ง ซึ่งถือเป็นพัฒนำกำรใหม่ของกำรเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ที่ได้มีกำรลงทุนใช้วิธีกำรหำเสียงในลักษณะนี้ และไม่เคย
ปรำกฏมำก่อนในพื้นท่ี จ.ฉะเชิงเทรำ โดยนโยบำยที่น ำมำเปิดแถลง ได้มุ่งเน้นในกำรเปลี่ยนแปลงเมืองฉะเชิงเทรำใหม่ให้
ทันยุคทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ควบคู่กับกำรพัฒนำคนให้เกิดกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงชำติ และมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำพ้ืนที่โดยตรง โดยที่ประชำชนสำมำรถเสนอแนะด้ำนกำรบริหำรงำนผ่ำนทำงสภำประชำชน พร้อมกับกำรตรวจสอบ
ประเมินผลงำนของฝ่ำยบริหำรได้ 
 ขณะเดียวกันอดีตแชมป์เก่ำที่ครองต ำแหน่งมำอย่ำงยำวนำนถึง 6 สมัย คือ นำยกลยุทธ ฉำยแสง คนตระกูล
กำรเมืองดังระดับชำติ “ฉำยแสง” ผู้สมัครหมำยเลข 1 วัย 62 ปีแกนน ำ “กลุ่มรวมใจพัฒนำ” ที่ได้น ำทีมงำนลงสมัคร
สมำชิกสภำเทศบำลเมืองฉะเชิงเทรำ ครบทั้ง 3 เขตเลือกตั้งหมำยเลข 1-6 นั้น ไม่ได้เน้นกำรเดินหำเสียงหรือเดินเท้ำเพ่ือ
ขอคะแนนเสียงจำกชำวบ้ำนมำกนัก แต่ได้ไปเน้นเกี่ยวกับในเรื่องของผลงำนเก่ำๆ ที่เคยท ำมำในอดีต โดยมีกำรขึ้นป้ำย
ถึงควำมส ำเร็จในด้ำนต่ำงๆ ที่เคยท ำมำ ด้วยกำรชูสโลแกนให้เลือกคนท ำงำนเป็นให้ได้กลับเข้ำมำท ำงำนต่ออีกครั้ง 
พร้อมกับมีกำรข้ึนป้ำยโชว์ผลงำนเก่ำไปจนทั่วทั้งเมืองตำมเสำไฟฟ้ำรำยทำงทั่วไป 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/229681   
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23 มีนำคม 2564 15:08 น.    
โค้งสุดท้าย “นายกหนุ่ย” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลศรีสตึก  
ลุยหาเสียง ขอคะแนน ปชช. 
 

 
“พงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี” อดีตนายกเทศมนตรีต าบลศรีสตึก ผู้สมัครนายกเทศมนตรี หมายเลข 1 “กลุ่มพลังศรีสตึก” 
พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล ลุยหาเสียงโค้งสุดท้าย แจกแผ่นพับแนะน าตัว ขอคะแนนพี่น้องประชาชน ม่ันใจ
ได้รับเลือกเข้ามาทั้งนายกฯ และ ส.ท.ยกทีม 2 เขต 
 เมื่อวันที่ 23 มี.ค.64 บรรยำกำศกำรหำเสียงเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำล(ส.ท.) จ ำนวน 63 
แห่ง ใน 23 อ ำเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงโค้งสุดท้ำย ที่จะจัดให้มีกำรเลือกตั้งพร้อมกัน ในวันที่ 28 มี.ค.2564 
ประกอบด้วย เทศบำลเมือง 3 แห่ง และเทศบำลต ำบล 60 แห่ง มีผู้สมัครนำยกเทศมนตรี 145 คน และผู้สมัครสมำชิก
เทศบำล 1,578 คน 
 โดยที่ เทศบำลต ำบลศรีสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็นไปอย่ำงคึกคัก นำยพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี หรือ “นำยกหนุ่ย” 
อดีตนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ผู้สมัครนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสตึก  หมำยเลข 1 “กลุ่มพลังศรี
สตึก” พร้อมด้วยผู้สมัครสมำชิกสภำเทศบำล “กลุ่มพลังศรีสตึก” ทั้ง 2 เขต ได้น ำรถหำเสียงพร้อมทีมงำนลงพ้ืนที่หำ
เสียง ตำมหมู่บ้ำน ชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลศรีสตึก โดยกำรแจกแผ่นพับ เพ่ือแนะน ำตัวผู้สมัครและนโยบำยของกลุ่ม
ให้กับประชำชนภำยในหมู่บ้ำน และชุมชน เป็นกำรเข้ำถึงพ่ีน้องประชำชน ชนิดบุกถึงหน้ำประตูบ้ำนเลยทีเดียว ซึ่งได้รับ
กำรตอบรับจำกประชำชนอย่ำงอบอุ่น 
 โดย นำยพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี หัวหน้ำทีม “กลุ่มพลังศรีสตึก” พร้อมเข้ำมำรับใช้พ่ีน้องประชำชน ภำยใต้สโลแกน
ของกลุ่มที่ว่ำ “นำยกหนุ่ย ใจถึง พ่ึงได้” และ “น ำศรีสตึกสู่ มำตรฐำนสำกล” ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน ด้ำนหน้ำ 
บริหำรด้วยธรรมำภิบำล รับฟังควำมคิดเห็นรอบด้ำน ให้โอกำสกำรมีส่วนร่วม 
 นำยพงษ์ศักดิ์ กล่ำวว่ำ จำกกำรลงพ้ืนที่หำเสียงพบปะพ่ีน้องประชำชน ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีและอบอุ่น 
จึงขอโอกำสเข้ำมำท ำงำนรับใช้ประชำชนชำวต ำบลศรีสตึก กำรพัฒนำในทุกด้ำน ซึ่งมั่นใจว่ำผู้สมัคร “กลุ่มพลังศรีสตึก” 
จะได้รับเลือกตั้งทั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลศรีสตึก ยกทีมทั้ง 2 เขต เข้ำมำอย่ำงแน่นอน 
 ส ำหรับนำยพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี เคยรับรำชกำรต ำรวจ สังกัด สภ.เมืองบุรีรัมย์  ต่อมำปี 2551 มำลงสมัครนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสตึก และได้รับเลือกตั้งเป็นนำยก อบต.สตึก จำกนั้นยกฐำนะเป็นเทศบำลต ำบลศรีสตึก ในปี 
2555 และได้รับเลือกตั้งเป็นนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสตึก จนกระทั่งกำรเลือกตั้งครั้งนี้ จึงได้ฟอร์มทีมผู้สมัครสมำชิก
สภำเทศบำล (ส.ท.) “กลุ่มพลังศรีสตึก” ที่ประกอบด้วยสมำชิกทั้งหน้ำเก่ำและหน้ำใหม่ ลงสมัคร ประกำศพร้อมเข้ำมำ
ดูแลทุกข์ สุข เพื่อชำวศรีสตึกให้ดีขึ้น 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/229692   
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วันอังคำร ที่ 23 มีนำคม พ.ศ. 2564, 15.11 น. 
โค้งสุดท้ายการเมืองท้องถิ่นพัทลุง 
 

 
 

 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกจังหวัดพัทลุงว่ำ เมื่อเวลำ 09.30 น.ผู้สมัครนำยก และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลกงหรำ 
อ ำเภอกงหรำ จังหวัดพัทลุง ใช้จังหวะช่วงโค้งสุดท้ำยของกำรหำเสียงสมัครสมำชิกสภำเทศบำล พร้อมผู้สนับสนุน กว่ำ
500 คน ออกเดินรณรงค์เชิญชวนประชำชนในต ำบลกงหรำ อ.กงหรำ ออกมำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอำทิตย์ที่ 28 มีนำคม 64 
 โดยทีมพลังกงหรำ น ำโดยนำย สมคิด อักษรเนียม ผู้สมัครนำยกเทศมนตรีต ำบลกงหรำ เบอร์ 2 พร้อมคณะ
ผู้บริหำรและผู้สมัครสมำชิกทั้ง 2 เขต ได้ออกมำเดินรณรงค์เชิญชวนชำวบ้ำนออกมำใช้สิทธ์ลงคะแนนเสียง ท่ำมกลำง
ผู้สนับสนุน โดยออกเดินรณรงค์ตั้งแต่ สีแยกไสแตระ รอยต่อ ต.ล ำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ ถึงรอยต่อ ต.คลองทรำยขำว อ.
กงหรำ ผ่ำน 7 หมู่บ้ำน เพ่ือขอคะแนนเสียงจำกประชำชน ท่ำมกลำงคะแนนนิยมที่สูงมำกกว่ำคู่แข่ง ที่ใช้ควำมเข้ำถึง
และเข้ำใจท้องถิ่น ช่วงโค้งสุดท้ำย 
 ขณะที่ทีมรักนะกงหรำ น ำโดยนำยชัยพิทักษ์ เจริญผล หรือนำยกเจริญ ผู้สมัครหมำยเลข 1 พร้อมคณะผู้บริหำร
และผู้สมัครสมำชิกทั้ง 2 เขต ก็เดินหน้ำหำเสียงเพ่ือขอคะแนนเสียงจำกประชำชนในเขตเทศบำลกงหรำ ขอเข้ำไปท ำงำน
รับใช้ประชำชนอีกสมัยเช่นกัน โดยใช้แนวคิด สร้ำงสรรค์กงหรำ กล้ำคิด กล้ำท ำ ยึดมั่นสำนต่อ 
 ส ำหรับเทศบำลต ำบลกงหรำ อ.กงหรำ จ.พัทลุง มีหน่วยเลือกตั้ง 7 หน่วยเลือกตั้ง ผู้สมัครนำยกและสมำชิก
ด้วยกัน 2 ทีม และมีผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนกว่ำ 3000 เสียง 28 มีนำคม 64 เข้ำคูหำเลือกคนที่รัก เลือกทีมที่ชอบเข้ำมำ
พัฒนำ 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/227543  
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วันที่ 23 มีนำคม 2564 - 18:51 น. 
 ‘ธนาธร’ จูงมือ ‘อัธยาศัย ประเสริฐผล’ หาเสียงนายกเทศมนตรีเมืองกาญจน์ 
 

 
 
 ‘ธนาธร’ จูงมือ ‘อัธยาศัย ประเสริฐผล’ หาเสียงนายกเทศมนตรีเมืองกาญจน์ ชูนโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก – ศูนย์
กีฬาเยาวชน เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น 
 เมื่อวันที่ 23 มีนำคม ที่ จ.กำญจนบุรี นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธำนคณะก้ำวหน้ำ เดินทำงพบปะ ผู้สมัคร
นำยกเทศมนตรี และทีมผู้สมัครสมำชิกสภำเทศบำล (ส.ท.) ในนำมคณะก้ำวหน้ำ โดยในส่วนของเทศบำลเมือง
กำญจนบุรี คณะก้ำวหน้ำส่ง นำยอัธยำศัย ประเสริฐผล ลงสมัครในต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีเมืองกำญจนบุรี เบอร์ 3 
พร้อมส่งผู้สมัคร ส.ท.ครบทั้งสำมเขต หลังกำรพูดคุย ได้เดินทำงไปดูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (เตำปูน 3) ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน
แออัด มีครู 1 คน ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนถึง 18 คน ซึ่งผู้สมัครคณะก้ำวหน้ำมีนโยบำยที่จะพัฒนำศูนย์แห่งนี้ 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ จำกนั้น นำยธนำธรและนำยอัธยำศัยเดินทำงไปที่ บขส.เพ่ือดูแนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่ 
ก่อนที่จะขึ้นรถแห่ไปยังศูนย์กีฬำเยำวชนของเทศบำลซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภำพรกร้ำง ต้องปรับปรุงพัฒนำอีกมำกเพ่ือให้
อ ำนวยควำมสะดวกประชำชนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ก่อนที่จะขึ้นรถแห่อีกครั้งไปตำมถนนแม่น้ ำแคว มีประชำชนตลอด
สองข้ำงทำงโบกไม้โบกมือให้กำรต้อนรับเป็นจ ำนวนมำก และปิดท้ำยที่กำรเดินพบปะพ่อค้ำแม่ค้ำบริเวณตลำดสะพำน
ข้ำมแม่น้ ำแคว 
 นำยอัธยำศัยกล่ำวว่ำ ตลอดช่วงเวลำหลำยเดือนท่ีผ่ำนมำตนและทีมงำนเดินพบปะประชำชนในพ้ืนที่เคำะประตู
บ้ำน และมั่นใจว่ำครบทุกหลังคำเรือนแล้วขณะนี้ก ำลังจะเดินเป็นรอบที่สอง ซึ่งแต่ละบ้ำนที่เรำไปนั้น ใช้เวลำพูดคุย
ค่อนข้ำงนำน เพรำะเรำต้องกำรแนะน ำตัวและแนะน ำนโยบำยให้ประชำชนได้รับทรำบ ประกอบกำรตัดสินใจในเลือกตั้ง
ครั้งนี้ เนื่องจำกเรำไม่ซื้อสิทธิ ไม่ซื้อเสียง จุดแข็งท่ีเรำมีคือนโยบำยและควำมมุ่งม่ันตั้งใจอย่ำงเต็มที่ ที่จะน ำนโยบำยนี้ไป
ท ำให้เกิดขึ้นจริง เพ่ือจะเปลี่ยนชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวเมืองกำญจนบุรีให้ดีขึ้น อย่ำงเช่นวันนี้ที่พำคุณธนำธรไปดูศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก และศูนย์กีฬำเยำวชน ก็เพ่ือจะยืนยันว่ำเรำต้องกำรเข้ำมำปรับปรุงที่แห่งนี้ให้ดีขึ้น ให้เกิดประโยชน์กับ
ชำวเมืองกำญจน์ให้มำกท่ีสุด 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2638508  
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23 มีนำคม 2564 21:09 น. 
โค้งสุดท้ายชิงนายกเทศมนตรีเมืองท่าผา “ทรงยศ” บุกเคาะประตูบ้านทุกหลัง ชูนโยบายเด็ด อ้อนขอคะแนนเสียง 
 

 
 

 “ดร.ทรงยศ อรัญยกำนนท์” อดีตนำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำผำ ผู้สมัครนำยกเทศมนตรีเมืองท่ำผำ หมำยเลข 2 
พร้อมด้วยผู้สมัครสมำชิกสภำเทศบำล ลุยหำเสียงโค้งสุดท้ำยแบบเคำะประตูบ้ำนทุกหลังคำเรือน พร้อมชูนโยบำยเด็ด 
อ้อนขอคะแนนพ่ีน้องประชำชน มั่นใจได้รับเลือกตั้งเข้ำมำทั้ง นำยกฯ และ ส.ท. ยกทีมทั้ง 3 เขต 
 โดยตลอดทั้งอำทิตย์บรรยำกำศกำรหำเสียงเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำล (ส.ท.) ช่วงโค้ง
สุดท้ำยเป็นไปอย่ำงคึกคัก ทีมของอดีตนำยกเทศมนตรี หมำยเลข 2 ลุยออกหำเสียงกันทุกวัน ทั้งเดินหำเสียงตำมซอก
ซอย เคำะประตูทุกหลัง ไม่ให้ผ่ำนแม้แต่หลังเดียวเพรำะ 1 คะแนน ก็ส ำคัญ โดยชูนโยบำย ถนนสู่นำ ไฟฟ้ำสู่ไร่ ร่วมใจ
พัฒนำ ท่ำผำรุ่งเรือง สร้ำงตลำดชุมชนครบทุกเขต สร้ำงพ้ืนที่ค้ำขำยให้ประชำชนเพื่อมีรำยได้เลี้ยงชีพ 
 เปลี่ยนเทศบำลเมืองท่ำผำเป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืนพ่ึงพำนักท่องเที่ยวเชิงคุณค่ำเพ่ิม และพัฒนำจุดท่องเที่ยว 
พัฒนำตลำดประเพณีกึ่งถำวร โดยร่วมมือกับภำคสังคม กลุ่มคนรุ่นใหม่ และกลุ่มน ำไปประกอบอำชีพได้จริงทำง
วัฒนธรรม เปิดโอกำสให้ประชำชนได้มีโอกำสเข้ำมำร่วมค้ำขำยและแสดงสินค้ำได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน  
 สร้ำงศูนย์เรียนรู้และพัฒนำฝีมือ เรียนแล้วหำเงินได้จริง กระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำนอกรูปแบบพัฒนำเป็น
ศูนย์พัฒนำและกำรเรียนรู้ต่อยอดเน้นให้น ำไปประกอบอำชีพได้จริง 
 พัฒนำบริกำร กระจำยศูนย์บริกำร ด้ำนสุขภำพให้ครอบคลุม ปรับปรุงและพัฒนำบริกำรทำงสำธำรณสุข และ
เพ่ิมศูนย์ให้บริกำรทำงสุขภำพเบื้องต้นของเทศบำล(ปฐมภูมิ) ให้ครอบคลุมพ้ืนที่มำกยิ่งขึ้น 
 ขยะสำธำรณะเพ่ือเมืองสะอำดน่ำมอง เพ่ือส่งเสริมรณรงค์ให้ชำวชุมชนทิ้งขยะให้เป็นที่ เมืองสะอำดน่ำมอง 
และแยกขยะเท่ำที่ท ำแล้วเกิดประโยชน์ได้จริง เพ่ิมปอดสุขภำพและท่ีเล่นกีฬำให้เมือง สวนสำธำรณะและสนำมกีฬำต้อง
จัดให้มีห้องน้ ำสะอำดไฟส่องสว่ำงปลอดภัยให้เป็นพ้ืนที่นันทนำกำรของชำวต ำบลท่ำผำ เปลี่ยนและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์
ต่ำงๆ ให้ทันสมัยเพิ่มอุปกรณ์กีฬำให้เหมำะกับทุกช่วงอำยุ 
  
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210323/207dbc149099d461a01bb8ce449aa378bc01144050d9b668946972e8b0c40505.jpeg?itok=Jhx9TBRq
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ยกระดับบริกำรของเทศบำลให้ทันสมัย เป็นมิตรกับประชำชนทุกระดับ พัฒนำบริกำรต่ำงๆของเทศบำลให้
เข้ำถึงได้ง่ำยขึ้นเป็นมิตรกับประชำชนทุกระดับ เพ่ิมควำมสำมำรถ อสม.ส่งเสริมสุขภำพชุมชน อสม.คือบุคคลำกรที่มี
คุณค่ำต่อกำรพัฒนำสุขภำวะในชุมชนต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรมและให้มีอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชน 
เพรำะเรำก ำลังเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
 สร้ำงศูนย์ข้อมูล และกำรออกแบบพัฒนำเมือง ให้เป็นสภำสร้ำงสรรค์ของท่ำผำ สร้ำงพ้ืนที่เปิดให้เกิดกำรเรียนรู้ 
และเสนอควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำเมือง พัฒนำศูนย์เด็กเล็กคุณภำพใกล้บ้ำน พัฒนำควำมสำมำรถของครูในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กควบคู่กับกำรพัฒนำอำคำร และอุปกรณ์กำรเรียนกำร
สอน อนำคตของเมืองต้องพ่ึงพำกำรศึกษำที่ดี 
 ดร.ทรงยศ อรัญยกำนนท์” กล่ำวว่ำ จำกกำรลงพ้ืนที่หำเสียงได้พบปะพ่ีน้องประชำชน ได้รับกำรต้อนรับจำกพ่ี
น้องประชำชนเป็นอย่ำงดี และอบอุ่น จึงขอโอกำสเข้ำมำท ำงำนรับใช้ประชำชนชำวต ำบลท่ำผำต่อ และจะพัฒนำต ำบลท่ำ
ผำให้เจริญยิ่งขึ้น “สำนงำนต่อ ก่องำนใหม่” เพ่ือพ่ีน้องชำวต ำบลท่ำผำกินดีอยู่ดี มีงำนท ำ 
 ส่วนทำงด้ำนสภำกำแฟประจ ำต ำบลต่ำงยกให้ทีมอดีตนำยกผู้สมัครหมำยเลข 2 ยังมำแรงแซงทำงโค้งอีกเช่น
เคย จำกผลงำนที่ผ่ำนมำตั้งแต่ปี 45 จนถึงปัจจุบัน ผลงำนมำกมำย แถมยังขยันออกหำเสียงทุกวัน จึงท ำให้เป็นที่รัก 
และยอมรับของประชำชนชำวต ำบลท่ำผำตลอดมำ 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/229818  
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24 มี.ค. 2564 
จัดดีเบต 3 ผู้สมัครนายกนครอุดรฯประชันวิสัยทัศน์ 
 

 
 

จัดดี เบต 3 ผู้สมัครนายกนครอุดรฯประชันวิสัยทัศน์ โดยกกต.อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี อีสานบิซ และโฮมเคเบิ้ลทีวีอุดรธานี ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเปิด
ทางเลือกให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจในวันที่28 มีนาคมนี้ 
 24 มีนำคม 2564 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เมื่อวำนนี้ ที่อุดรธำนีฮอลล์ เซ็นทรัลพลำซ่ำอุดรธำนี กกต.อุดรธำนี 
เทศบำลนครอุดรธำนี ร่วมกับ มหำวิทยำลัยขอนแก่น เซ็นทรัลพลำซ่ำอุดรธำนี อีสำนบิซ และโฮมเคเบิ้ลทีวีอุดรธำนี 
ร่วมกันจัดเวทีประชันวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นำยกเทศมนตรีนครอุดรธำนี ประกอบด้วย หมำยเลข 1 นำยอิทธิ
พนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ กลุ่มนครหมำกแข้ง (อดีตนำยก ทน.อุดรธำนี) , หมำยเลข 2 นำยวีระวัฒน์ ไวยยำนุวัตต์ กลุ่มพลัง
อุดร และหมำยเลข 3 นำยธนดร พุทธรักษ์ กลุ่มรักษ์เมืองอุดรธำนี ด ำเนินรำยกำรโดยนำยเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ 
บรรณำธิกำรอ ำนวยกำรอีสำนบิซ 
 โดยผู้จัดแบ่งค ำถำมเป็น 6 ช่วง เริ่มต้นช่วงแรกจำกผู้ตอบเรียงตำมล ำดับก่อน ตำมด้วยกำรเสนอตัวขึ้นตอบ
ค ำถำม จำกกำรให้แนะน ำตัวเอง-แสดงวิสัยทัศน์ ตำมด้วยปัญหำอุดรจะแก้เร่งด่วนคืออะไร มีควำมเห็นต่ำงอะไรบ้ำงกับ
คู่แข่ง เมื่อเป็นนำยกฯจะท ำอะไรเร่งด่วน-กลำง-ยำว ตอบค ำถำม 3 ค ำถำมที่ไม่เหมือนกันจำกกำรจับสลำก ค ำถำม
เฉพำะของแต่ละผู้สมัคร และอุดรธำนีมีดัชนีควำมสุดอันดับ 9 อีสำน อันดับ 39 ประเทศ ที่เกิดจำก 9 ปัจจัย (วัตถุนิยม
สูง-ข่ำวควำมรุนแรง-ควำมสัมพันธ์ครอบครัวขั้นวิกฤติ-ยำเสพติด-ขัดแย้งรุนแรงสูง-มีอำรมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ำย-ผู้คนไม่
สำมัคคี-ไม่ไว้วำงใจกัน-ไม่โปร่งใส่-มีมลพิษ) จะท ำอย่ำงไรให้ดัชนีควำมสุขดีข้ึน 
 ขณะผู้สมัครสมำชิกสภำเทศบำลทั้ง 4 เขต ๆ ละ 6 คน ทั้ง 3 กลุ่ม น ำคณะผู้ช่วยหำเสียงและผู้สนับสนุนมำร่วม
ชูป้ำย ปรบมือส่งเสียงเชียร์ด้วยเรียกชื่อ และหมำยเลขผู้สมัครของทีมตนเอง โดยผู้จัดฯให้แต่ละกลุ่มนั่งในกลุ่มตนเอง
จำกด้ำนซ้ำยไปด้วยขวำตำมหมำยเลข ท ำให้บรรยำกำศเป็นไปด้วยควำมคึกคัก และเป็นไปตำมกติกำที่ก ำหนดไว้ไม่มี
กำรใช้ภำษำ และค ำที่ไม่สุภำพ กำรตะโกนขัดกำรพูดอีกฝ่ำย เชื่อฟังผู้ด ำเนินรำยกำร แต่ก็มีเพียงบำงคนออกมำแสดง
ท่ำทำง หลังปิดเวทีให้ผู้สมัครทั้ง 3 กลุ่ม มำจับมือแบบไขว้ประสำน และไปร่วมกับกิจกรรมกับผู้สนับสนุน 
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 ในเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของ หมำยเลข 1 นำยอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ กลุ่มนครหมำกแข้ง กล่ำวถึงควำมพร้อม 
ท ำทันที ท ำทั่วถึง ท ำต่อเนื่อง จะดูแลทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม ด้วยกำรน ำผลงำนที่ผ่ำนมำ จำกประสบกำรณ์เป็น ส.ท. , 
เทศมนตรี , รองนำยกฯ และมำเป็นนำยกฯ แผนงำนถูกขับเคลื่อนต่อเนื่อง ภำยในภำรกิจที่ต้องท ำในงบประมำณที่มีอยู่ 
และสำนต่อพัฒนำเมืองต่อ ทั้งแก้ปัญหำน้ ำท่วมเมือง สร้ำง รพ.เทศบำลเพ่ือดูแลสุขภำพปฐมภูมิ สวนสำธำรณะ 4 มุม
เมือง กล้องวงจรปิดเพื่อจรำจรและควำมปลอดภัย ล่ำสุดกล้องวงจรปิด 15 ทำงเข้ำออกเมือง (เอไอ.) 
 ผลงำนที่ผ่ำนมำมีตัวชี้วัดให้เห็น ไม่ว่ำจะเป็นกำรได้รับรำงวัล "เมืองสะอำดที่สุดในประเทศ" ขณะที่ระบบก ำจัด
ขยะจำก "ฝังกลบ" พัฒนำมำเป็นกำรแยกขยะเป็น "แท่งพลังงำน" เพ่ือก้ำวเข้ำสู่โรงงำนไฟฟ้ำในอนำคต ขณะกำรย้ำย
เรือนจ ำมีแนวคิดมำนำน อดีตรัฐมนตรีฯและ ส.ส.ก็พยำยำมกัน ก็ยังไม่มีควำมชัดเจน สิ่งแรกที่ จะท ำเมื่อรับเลือกตั้ง คือ
ปำกท้องของชำวบ้ำนต้องมำก่อนในภำวะระบำดของโควิด-19 ชำวบ้ำนต้องเข้ำถึงช่องทำง สร้ำงโอกำสให้มำกขึ้น กับ
ถนนคนเดินสี่มุมเมือง 
 จำกค ำถำมเฉพำะ ตอบว่ำ ฟุตบำทเป็นของทุกคน แต่มีคนน ำไปใช้ส่วนตน แนวทำงคือแบ่งกันใช้พ้ืนที่ และ
ก ำหนดจุดผ่อนผัน เพ่ือจัดเป็นฟู๊ดสตรีท , ปัญหำคุณภำพอำกำศ PM 2.5 เกิดจำกปัจจัยภำยนอกจะแก้ไขด้วยกำรเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว สองข้ำงถนน สวนสำธำรณะ ที่รกร้ำง ส ำหรับปัญหำคนเร่ร่อนได้แก้ปัญหำคนไร้บ้ำนด้วยโครงกำรบ้ำนมั่นคง 
บ้ำนวันละบำท ได้กว่ำ 1,300 หลังคำเรือน ขณะปัญหำคนเร่รอน พร้อมสนับสนุนหน่วยงำนรับผิดชอบ ส่วนกำรพัฒนำ
ห้วยหมำกแข้ง ทน.อุดรธำนี เสนอแนวทำงกำรพัฒนำ รัฐบำลมอบให้กรมโยธำฯ มำด ำเนินกำรแล้วต่อเนื่อง 3 ปี 170 
ล้ำนบำท 
 ดัชนีชี้วัดควำมสุขน่ำจะหมำยรวม ทั้งจังหวัดอุดรธำนีทั้งหมด ที่ผ่ำนมำนครอุดรธำนีมีตัวชีวัด ได้รับรำงวัลเมือง
น่ำอยู่มำแล้ว กรณีควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น กลุ่มนครหมำกแข้งก็ยังคงยืนหยัด ควำมเป็นกลุ่มนครหมำกแข้ง ไม่ได้ไปอยู่ใน
ควำมขัดแย้ง ท ำหน้ำที่ดูแลบ้ำนเมือง 
 ด้ำน หมำยเลข 2 นำยวีระวัฒน์ ไวยยำนุวัตต์ กลุ่มพลังอุดร อดีตโยธำธิกำรและผังเมืองอุดรธำนี กล่ำวถึง
ประสบกำรณ์ รับรำชกำรในเทศบำล 8 แห่ง 20 ปี และโยธำธิกำร-ผังเมืองอุดรธำนี มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเมืองอุดรฯ
ตลอดมำ หนองประจักษ์-ศำลหลักเมือง-พิพิธภัณฑ์เมือง มีหลำยเรื่องที่ถูกละเลย ขอเวลำ 4 ปีแก้ไขปัญหำ พัฒนำ
ยกระดับ 12 โรงเรียนเทศบำล , เพ่ิมประสิทธิภำพถนนเข้ำเมือง 2 สำย เพ่ือแก้ไขปัญหำจรำจร ที่ก ำลังจะเข้ำขั้นวิกฤติ, 
เร่งรัดถนนตำมผังเมืองรวม 2 สำย ที่ล่ำช้ำมำกกว่ำ 35 ปี , รพ.เทศบำลเพ่ือผู้สูงอำยุ , เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวกับ 2 หนอง
สำธำรณะ 
 ตนเองเป็นผู้น ำเสนอย้ำยศูนย์รำชกำร ออกไปอยู่นอกเมืองอุดรธำนี เพ่ือแก้ไขปีญหำควำมแออัด ท ำให้เกิดศูนย์
รำชกำรใหม่ที่ ต.โนนสูง ขณะกำรย้ำยเรือนจ ำกลำงอุดรธำนี ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้อุดรธำนีน่ำอยู่ , กำรแก้ไขปัญหำ
จรำจร อยำกจะให้ยกเลิก "เลนจักรยำน" ที่เอำมำใช้บนถนน , ลดจ ำนวนไฟแดง-ไฟเขียวมำเป็น "วงเวียน" แนวทำง
ส ำคัญคือ "โปร่งใส ไม่โกง จริงจัง" ชีวิตที่เหลืออยู่ ขอท ำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน 
 จำกค ำถำมเฉพำะ ตอบว่ำ ภูมิใจอุดรธำนีไม่เคยมีเจ้ำพ่อ-เจ้ำแม่ เรำอยู่กันแบบฉันท์พ่ีน้อง อยู่ด้วยควำมสมัคร
สมำนสำมัคคี อย่ำมำคิดว่ำเรำจะต่ำงสีกัน หลังกำรรณรงค์หำเสียงเลือก จนมีผลกำรเลือกตั้งออกมำแล้ว เรำก็จะหันหน้ำ
เข้ำมำหำกัน ช่วยบ้ำนเมืองเดินไปข้ำงหน้ำ 
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 และหมำยเลข 3 นำยธนำดร พุทธรักษ์ กลุ่มรักษ์เมืองอุดรธำนี วิศวกรฯ ประกำศนโยบำยเมืองแห่งโอกำส ด้วย
แนวคิดใหม่ องค์ควำมรู้ใหม่ ด้วยยุทธศำสตร์ 15 ด้ำน พัฒนำเมือง-เศรษฐกิจ-ทรัพยำกรมนุษย์-สำธำรณสุข/กีฬำ-ควำม
ปลอดภัย เป็นโอกำสเดียว ที่จะเปลี่ยนเมือง พบกับกำรเปลี่ยนแปลงทันทีที่ออกไปใช้สิทธิ จะไม่ใช้เวลำนำนถึง 13 ปี ขอ
เพียง 4 ปีเท่ำนั้น จำกปัญหำกำรใช้งบประมำณ ไม่ตอบสนองควำมต้องกำรประชำชน อำทิ ท่อระบำยน้ ำไม่มีในชุมชน , 
ถนนไม่เรียบ , ไฟฟ้ำถนนไม่สว่ำง และกำรจัดกำรขยะไม่ครอบคลุม และมีค่ำใช้จ่ำยสูงเกินไป 
 13 ปีท ำอะไรอยู่ ท่อระบำยน้ ำในชุมชน ที่รณรงค์หำเสียงไว้ครั้งก่อน บ่อบ ำบัดน้ ำเสียมูลค่ำกว่ำ 700 ล้ำนบำท 
ท ำไมแก้ไขปัญหำน้ ำเน่ำ ในล ำห้วยหมำกแข้ง และล ำห้วยมั่งไม่ได้ เมื่อได้รับเลือกตั้งสิ่งแรกจะท ำ คือ "สภำพลเมือง" ให้
ทุกคนมำช่วยกันดู ว่ำงบประมำณท่ีท ำไปแล้ว ได้ตอบสนองควำมต้องกำรประชำชนหรือไม่ ขณะเดียวกันแผนงำน "ดูแล
ประชำชน 24 ชม." โดยใช้กำรสื่อสำร เทคโนโลยี ขึ้นมำช่วย ยืนยันท ำได้ทั้งบุคคลำกรและงบประมำณ 
 จำกค ำถำมเฉพำะ ตอบว่ำ กำรก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ จะเพ่ิมศักยภำพ รพ.เทศบำล นอกจำกงำน 24 ชม. ยัง
จะบริกำรส ำหรับผู้สูงอำยุ 100 เปอร์เซ็นต์ มีบริกำรไปรับส่งมำโรงพยำบำล , ด้ำนเศรษฐกิจจะสร้ำงกิจกรรมในเมืองมำก
ขึ้น พร้อมลดค่ำใช้จ่ำยบริเวณถนนคนเดิน และจัดถนนคนเดินเพ่ิมในพ้ืนที่อ่ืน และกำรเพ่ิมงบให้โรงเรียน มำกกว่ำเงิน
อุดหนุนที่ได้รับตำมปกติ ส ำหรับกำรเพ่ิมดัชนีควำมสุข กำรเพ่ิมกำรมีส่วนร่วม บริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม ดัชนีควำมสุข
จะตำมมำเอง 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378819120  
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23 มี.ค. 2564 
สั่งปลดป้าย "นายกฯกล้วย" - เทคะแนนให้คู่แข่ง 
 

 
 

อุตรดิตถ์ - เผย"ส าราญ เอ้ือจิรวาณิชย์"อดีตนายกทม.อุตรดิตถ์ ถูก มท.1 เชือดพ้นผู้สมัครนายกฯ ตัดสินใจเท
คะแนนให้ "ชูชาติ อ้นทุ่งย้ัง"ผู้สมัครหมายเลข 3 พร้อมขึ้นป้ายหาเสียงโค้งสุดท้ายคู่ สท.กลุ่มพลังหนุ่ม 
 เมื่อวันที่ 23 มีนำคม ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ หลังนำยส ำรำญ เอ้ือจิรวำณิชย์ ซึ่งเป็นที่รู้จักและเรียกกันทั่วไปของ
ชำว จ.อุตรดิตถ์ นำยกฯกล้วย อดีตนำยกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ และผู้สมัครนำยกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เบอร์ 1 
กลุ่มพลังหนุ่ม หลัง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย ลงนำมในค ำสั่งที่ 590/2564 ปลดออกจำกต ำแหน่ง
นำยกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ในวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตั้งวันที่ 11 มีนำคม 2555 ถึง 31 มกรำคม 2564 ซึ่งเป็นผลมำ
จำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลควำมผิดกรณีนำยส ำรำญ กระท ำควำมผิด
ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่หรือกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้ำง  
 โดยกำรอนุญำตให้น ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในกิจกำรของผู้รับจ้ำง และไม่ได้รำยงำนให้คณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำง ฝ่ำยพัสดุ และผู้บริหำรของเทศบำลทรำบว่ำ มีดินขุดเหลือ และหมดควำมจ ำเป็นเพ่ือด ำเนินกำรจ ำหน่ำย
ดินขุด ป.ป.ช. พิจำรณำส ำนวนกำรไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่ำ กำรกระท ำของนำยส ำรำญ มีมูลเป็นกำรปฏิบัติกำรฝ่ำ
ฝืนต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภำพของประชำชน ละเลยไม่ปฏิบัติตำมหรือปฏิบัติกำรไม่ชอบด้วยอ ำนำจหน้ำที่ 
หรือมีควำมประพฤติในทำงจะน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต ำแหน่งหรือแก่เทศบำลหรือแก่รำชกำร 
 ขณะเดียวกันวันที่ 15 มีนำคมที่ผ่ำนมำ นำยผล ด ำธรรม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ลงนำมในค ำสั่งของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้นำยส ำรำญ พ้นจำกต ำแหน่ง ตำมค ำสั่งของ รมว.มหำดไทย นอกจำกนี้ นำงพัชรี มีศิริ ปลัดเทศบำล
เมืองอุตรดิตถ์ ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเทศมบำลเมืองอุตรดิตถ์ มีหนังสือที่ อต.(ลต) 52001/06 วันที่ 
16 มีนำคม 2564 ไปยังผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง (ผอ.กกต.) ประจ ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง กกต.ประจ ำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่ำ นำยส ำรำญ เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ 
ล่ำสุดเมื่อวันที่ 22 มีนำคมที่ผ่ำนมำ กกต.มีมติให้ถอดถอนนำยส ำรำญ จำกกำรเป็นผู้สมัครนำยกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ 
และยังคงให้มีกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ตำมเดิมในวันที่ 28 มีนำคม 2564 นี้ 
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 ทั้ งนี้  ผู้ สมัครนำยกเทศมนตรี เมือง อุตรดิตถ์  จำกทั้ งหมด 4 รำยประกอบด้วย หมำยเลข 1 นำย
ส ำรำญ หมำยเลข  2 นำยณัฐพล แซ่ตั้ง ถูกตัดสิทธิ์ไปก่อนหน้ำนี้เนื่องจำกถือหุ้นสื่อ หมำยเลข 3 นำยชูชำติ อ้นทุ่งยั้ง 
ประกอบอำชีพส่วนตัว และหมำยเลข 4 นำยทองดำ ขุนอินทร์ อดีตรองนำยกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ จึงท ำให้กำร
เลือกตั้งในวันที่ 28 มีนำคม จะเหลือผู้สมัครเพียง 2 รำยเท่ำนั้นคือ หมำยเลข  3 นำยชูชำติ และหมำยเลข  4 นำยทองดำ 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เป็นค ำสั่งฟ้ำผ่ำช่วงโค้งสุดท้ำย เหลือเวลำ 5 วันก่อนกำรเลือกตั้ง พบว่ำ ป้ำยหำเสียงที่
ติดตั้งตำมจุดต่ำงๆ ของกลุ่มพลังหนุ่ม ทั้งผู้สมัครนำยกฯและ สท. 3 เขต ถูกเปลี่ยนจำกนำยส ำรำญ เป็นกำรน ำป้ำยหำ
เสียงของนำยชูชำติ อ้นทุ่งยั้ง ผู้สมัครนำยกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ หมำยเลข  3 ขึ้นแทนคู่กับป้ำยหำเสียงของ สท.กลุ่ม
พลังหนุ่ม พร้อมระดมลงพ้ืนที่หำเสียงตำมชุมชน เดินเกมให้สนับสนุนหรือเทคะแนนเสียงให้กับนำยชูชำติ โดยเลือกนำย
ชูชำติ เท่ำกับเลือกนำยส ำรำญนั่นเอง 
 อย่ำงไรก็ตำม ก่อนหน้ำนี้ ผู้สมัครนำยกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ หมำยเลข 3 และหมำยเลข 4 ไม่มีขึ้นป้ำยหำ
เสียง และไม่เป็นที่รู้จักประชำชนในเขตเทศบำลเมืองอุตรดิตถ์เท่ำใดนัก แต่หลังจำกข่ำ วกำรพ้นต ำแหน่งและขำด
คุณสมบัติของ นำยส ำรำญ เกมกำรเมืองเขตเทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ พลิกทันที ผู้สมัครทั้งหมำยเลข   3 และหมำยเลข 4 
เคลื่อนไหวออกหำเสียง ด้ำนนำยทองดำ ขุนอินทร์ ผู้สมัครนำยกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ขึ้นป้ำยหำเสียงแนะน ำตัวและ
ชูนโยบำย กำรบริหำรยึดหลักหลักธรรมำภิบำล และยังได้แรงสนับสนุนจำก กลุ่มนักธุรกิจที่อยู่ในเขตเทศบำลเมือง
อุตรดิตถ์ 
 
อ้ำงอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378819028?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=region  
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378819028?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
https://www.nationtv.tv/main/content/378819028?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
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ประจ ำวันที่ 23 มีนำคม 2564 
ป้ายปริศนาโผล่เตือนผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 

 
  
 เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2564 ผู้สื่อข่ำวได้รับแจ้งว่ำได้มีคนน ำป้ำยปริศนำมำติดไว้ที่บริเวณปำกทำงเข้ำหมู่บ้ำน ต.นำ
งั่ว และที่ป้ำยด้ำนหน้ำเทศบำลต ำบลนำงั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ เป็นข้อควำมเตือนและขอร้องผู้สมัครรับเลือกตั้งจึง
เดินทำงไปตรวจสอบ 
 จุดแรกที่ป้ำยปริศนำติดไว้ก็คือปำกทำงเข้ำหมู่บ้ำนหมู่ที่ 3,8,11 ต.นำงั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นทำงแยกจำก
ถนนสระบุรี - หล่มสัก โดยติดไว้ป้ำยทำงเข้ำหมู่บ้ำน ควำมสูงประมำณ 4 – 5 เมตร เป็นป้ำยพ้ืนสีแดง ตัวหนังสือสีด ำ
และขำว มีข้อควำมว่ำ “เตือนสตินะ ต่อไป ...ใครที่สมัคร? เข้ำมำรับใช้ พ่อแม่ - พ่ีน้อง - ประชำชน พอได้เป็นแล้วอย่ำ
หำยหน้ำ หำยตำนะ ไม่ใช่ว่ำ...จะเห็นหน้ำอีกที ก็ตอนหมดสมัย ...หรือเลือกตั้งใหม่ หรือไม่ก็...มำขึ้นบ้ำนใหม่ มำวำงผ้ำ 
จุดไฟเผำศพคนรวย ปี/ครึ่งปี มำถำมไถ่ปัญหำสำรทุกข์สุกดิบประชำชนบ้ำง” 
 

 
  

ส่วนป้ำยที่สองติดอยู่กับรั้วด้ำนหน้ำส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำงั่ว ติดกับป้ำยส ำนักงำนขนำดเดียวกันกับป้ำย
แรก มีข้อควำมว่ำ “ถึงผู้สมัครลงเลือกตั้งทุกท่ำน ท่ำนอำสำมำเพ่ือพัฒนำหมู่บ้ำน เมื่อได้เป็นแล้วกรุณำ พัฒนำอย่ำง
จริงจัง สิ่งไหนชำวบ้ำนเขำเดือดร้อน ออกมำช่วยเขำบ้ำง อย่ำท ำตัวแค่รอประมูลงำนหำกินไปวัน ๆ ...อย่ำหำ
ท ำ!” ปรำกฏว่ำเป็นที่สนใจของชำวบ้ำนที่ผ่ำนไป-มำ เป็นอย่ำงมำก แต่ก็ไม่รู้ว่ำใครเป็นคนน ำมำติดและมำติดตั้งแต่
เมื่อไหร่ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

38 

 

 พ่อค้ำขำยไก่ทอดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็บอกว่ำตนขำยไก่ทอดตรงนี้เป็นประจ ำทุกวัน ตั้งแต่เวลำ  ประมำณ 
07.00 – 19.00 น. เมื่อวำนก็ไม่มีป้ำยนี้อยู่ กระทั่งเมื่อเช้ำนี้ตนก็เตรียมตั้งร้ำนปกติก็สังเกตเห็นป้ำย ดังกล่ำว ซึ่งคำดว่ำ
คนติดน่ำจะน ำมำติดในช่วงกลำงดึกที่ผ่ำนมำ ชำวบ้ำนรำยหนึ่งที่มำยืนดูป้ำยได้เปิดเผยกับ  ผู้สื่อข่ำวเพียงสั้น ๆ ว่ำ “ก็
เป็นจริงตำมที่ป้ำยบอก” เมื่อได้รับเลือกตั้งเข้ำไปแล้วก็หำยหน้ำหำยตำไปเลย กลำยเป็นเจ้ำเป็นนำย ไม่เหมือนก่อนที่จะ
เป็นที่เดินไหว้ขอคะแนนเสียงถึงหัวบันได้บ้ำน. 
 
อ้ำงอิง :  https://www.one31.net/news/detail/29235  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.one31.net/news/detail/29235
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24 มีนำคม 2564 08:56 น.    
ศรีสุวรรณ จ่อร้อง กกต. วินิจฉัยผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นที่เป็น อสม. เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่ 
 

 
 

 นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่ำวว่ำ ตำมที่คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง(กกต.) ได้เปิดให้มีกำรสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต่ำง ๆ อำทิ  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมำยจัดตั้ง ตำม 
พรบ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 2562 โดยก ำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งมำกถึง 
26 ข้อนั้น 
 แต่ปรำกฏว่ำ มีข้อสงสัยกันมำกเนื่องจำกมี “อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน” หรือ “อสม.” ซึ่งสมัคร
เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นกันเป็นจ ำนวนมำกทั่วประเทศ หรือบำงรำยอำจเป็นผู้ช่วยหำเสียง หรือ
ทีมงำนหำเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งก็มี จึงมีข้อถกเถียงกันว่ำ อสม.เป็น “เจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐ” ที่รับค่ำป่วยกำรเป็น
เงินเดือนประจ ำ ซึ่งอำจต้องห้ำมตำมกำรก ำหนดคุณสมบัติในข้อ 12 ที่ว่ำ ไม่เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือน
ประจ ำ และข้อ 14 ที่ว่ำ ไม่เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำร ส่วน
ท้องถิ่น หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐหรือไม่ ซึ่ง ณ เวลำนี้ยังไม่มีค ำ 
วินิจฉัยอันเป็นที่สุดว่ำเป็นเช่นไร 

 
 

https://siamrath.co.th/n/229873
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210324/2336b5b889d3942b9474665391f10b9446f3d4be7b277dd609b98d710e814f5f.jpg?itok=QV8EIMnB
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20210324/dcb9420e15d63493e8123607462df59ccbc1d3003619200721f3820981abcce1.jpg?itok=OAkzv8KK
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 ทั้งนี้เนื่องจำก อสม.นั้นมีระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 2554 
รองรับ และมีประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 2560 และ(ฉบับที่ 2) 2562 จำกเงินงบประมำณแผ่นดิน โดยก ำหนดให้เบิกจ่ำยเป็นรำย
เดือนทุกเดือน ในอัตรำ 1,000 บำทต่อคน นอกจำกนั้นยัง มีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิกำรช่วยเหลือในกำร รักษำพยำบำล ค่ำ
ห้องพิเศษและค่ำอำหำรพิเศษ จำกโรงพยำบำลหรือหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข มีสิทธิเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบได้ มีสิทธิจะได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือขอพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตำมหลักเกณฑ์ได้ และอ่ืนๆอีกมำกมำย เฉกเช่นเดียวกันกับข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทั่วไป 
 ดังนั้นหำกให้ อสม.สำมำรถมีสิทธิสมัครเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น หรือเป็นผู้ช่วยหำเสียงให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ ก็ย่อมจะท ำให้กำรเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้ เนื่องจำก อสม.ใช้เงินแผ่นดินใน
กำรท ำงำนสร้ำงปฏิสัมพันธ์หรือหำเสียงกับชุมชนหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งมำโดยตลอด ย่อมท ำให้เกิดกำรได้เปรียบ
เสียเปรียบกันในกำรเลือกตั้งในแต่ละท้องถิ่นได้ 
 ด้วยเหตุดังกล่ำว สมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน ำควำมไปร้องเรียนต่อ กกต. เพ่ือให้วินิจฉัย
ประเด็นปัญหำดังกล่ำวในวันพฤหัส ที่ 25 มี.ค.62 เวลำ 10.00 น. ณ ส ำนักงำน กกต. ศูนย์รำชกำรฯ อำคำร B เพ่ือให้
กำรเลือกตั้งทุกระดับเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/229873  
 
  

https://siamrath.co.th/n/229873
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24 มีนำคม 2564 
'ศรีสุวรรณ' เตรียมร้อง 'กกต.' 25 มี.ค.  
วินิจฉัยสถานะ 'อสม.' ลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นได้หรือไม่ 
 

 
 

"ศรีสุวรรณ" นัดร้อง "กกต." 25 มี.ค. วินิจฉัยสถานะ "อสม." ลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น-เป็นผู้ช่วยหาเสียงได้หรือไม่ 
 วันที่ 24 มี.ค. นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊คว่ำ ตำมที่
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ได้เปิดให้มีกำรสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต่ำง ๆ อำทิ องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมำยจัดตั้ง ตำม พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 2562 โดยก ำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งมำกถึง 26 ข้อนั้น 
 แต่ปรำกฏว่ำ มีข้อสงสัยกันมำกเนื่องจำกมีอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน หรือ อสม. ซึ่งสมัครเป็น
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นกันเป็นจ ำนวนมำกทั่วประเทศ หรือบำงรำยอำจเป็นผู้ช่วยหำเสียง หรือทีมงำน
หำเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งก็มี จึงมีข้อถกเถียงกันว่ำ อสม.เป็นเจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐที่รับค่ำป่วยกำรเป็นเงินเดือน
ประจ ำ ซึ่งอำจต้องห้ำมตำมกำรก ำหนดคุณสมบัติในข้อ 12 ที่ว่ำ ไม่เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ 
และข้อ 14 ที่ว่ำ ไม่เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำร ส่วนท้องถิ่น 
หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐหรือไม่ ซึ่ง ณ เวลำนี้ยังไม่มีค ำวินิจฉัยอันเป็นที่สุดว่ำเป็นเช่นไร 
 ทั้งนี้ เนื่องจำก อสม.นั้นมีระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 2554 
รองรับ และมีประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง  สิทธิได้รับเงินค่ำป่วยกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 2560 และ(ฉบับที่ 2) 2562 จำกเงินงบประมำณแผ่นดิน โดยก ำหนดให้เบิกจ่ำยเป็นรำย
เดือนทุกเดือน ในอัตรำ 1,000 บำทต่อคน 
 นอกจำกนั้นยัง มีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิกำรช่วยเหลือในกำร รักษำพยำบำล ค่ำห้องพิเศษและค่ำอำหำรพิเศษ 
จำกโรงพยำบำลหรือหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข มีสิทธิเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำม
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบได้ มีสิทธิจะได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตำมหลักเกณฑ์
ได้ และอ่ืนๆอีกมำกมำย เฉกเช่นเดียวกันกับข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทั่วไป 
 ดังนั้นหำกให้ อสม.สำมำรถมีสิทธิสมัครเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น หรือเป็นผู้ช่วยหำเสียงให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ ก็ย่อมจะท ำให้กำรเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้ เนื่องจำก อสม.ใช้เงินแผ่นดินใน
กำรท ำงำนสร้ำงปฏิสัมพันธ์หรือหำเสียงกับชุมชนหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งมำโดยตลอด ย่อมท ำให้เกิดกำรได้เปรียบ
เสียเปรียบกันในกำรเลือกตั้งในแต่ละท้องถิ่นได้ 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/928969   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/928969


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

42 

 

 
 
23/03/2564 13:27 
ห่วง พ.ร.บ. ประชามติ ถูกคว่ า 
 

 
 
รัฐสภา 23 มี.ค.-“วันชัย” เผย กมธ.เตรียมถกร่างพ.ร.บ.ประชามติต่อ 1-2 เม.ย.นี้ หว่ันถูกตีตกหรือถูกร้องศาล 
เตือนบานปลายเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง 
 นำยวันชัย สอนศิริ สมำชิกวุฒิสภำ(ส.ว.) ในฐำนะโฆษกคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำ
ด้วยกำรออกเสียงประชำมติ รัฐสภำ เปิดเผยควำมคืบหน้ำกำรปรับแก้ร่ำงพระรำชบัญญัติวำด้วยกำรออกเสียงประชำมติ 
หลังกรรมำธิกำรฯ ขอถอนออกจำกกำรพิจำรณำเพ่ือปรับแก้ในมำตรำอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับมำตรำ 9 ที่เพ่ิมอ ำนำจ
รัฐสภำและประชำชน เสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) จัดออกเสียงประชำมติได้ว่ำ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรปรับแก้โดย
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคำดว่ำจะน ำมำพิจำรณำต่อในชั้น
กรรมำธิกำรได้ในวันที่ 1-2 เมษำยนนี้ ก่อนเสนอเข้ำที่ประชุมรัฐสภำเพ่ือพิจำรณำวำระ 2 ต่อไป 
 “ผมกังวลว่ำร่ำงกฎหมำยฉบับนี้ อำจขัดต่อรัฐธรรมนูญที่บีบบังคับให้ครม.ต้องจัดกำรออกเสียงประชำมติมำก
เกินไป เพรำะรัฐธรรมนูญ ให้อ ำนำจกำรจัดประชำมติ สำมำรถท ำได้ 2 กรณี คือ กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญและในประเด็นที่
ครม.เห็นสมควร ดังนั้น กฤษฎีกำและกรรมำธิกำรต้องปรับแก้เพ่ือให้เกิดควำมสมดุล และถ่วงดุลกำรจัดกำรออกเสียง
ประชำมติ โดยที่ฝ่ำยนิติบัญญัติ ไม่แทรกแซงฝ่ำยบริหำร” นำยวันชัย กล่ำว 
 นำยวันชัย กล่ำวถึงกระแสข่ำวที่รัฐสภำอำจตีตกร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ ว่ำ มีควำมเป็นไปได้ และยังมี
ประเด็นที่น่ำพิจำรณำว่ำร่ำงกฎหมำยฉบับดังกล่ำวเสนอมำโดยครม. หำกกฎหมำยไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำ 
ตำมมำรยำททำงกำรเมืองเป็นสิ่งที่รัฐบำลอำจต้องรับผิดชอบด้วยกำรลำออก หรือหำกผ่ำนวำระ 3 อำจจะต้องส่งศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำกำรปรับแก้ของรัฐสภำขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือหำกรัฐสภำให้ควำมเห็นชอบประกำศใช้เป็น
กฎหมำย อำจก ำหนดเงื่อนไขให้อ ำนำจรัฐสภำและประชำชน เสนอครม.จัดกำรออกเสียงประชำมติไว้ในบทเฉพำะกำล
ว่ำจะเริ่มด ำเนินกำรได้เม่ือใด หรืออำจเสนอเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขร่ำงกฎหมำยฉบับนี้อีกครั้งก็ได้ 
 “กำรเป็นพรรคร่วมรัฐบำลและกำรประชุมรัฐสภำ ไม่ได้หมำยควำมว่ำเสียงข้ำงมำกจะชนะเสมอไป เพรำะมี
พรรคร่วมรัฐบำลสนับสนุนกำรปรับแก้กฎหมำยของฝ่ำยค้ำน และยังไม่มั่นใจว่ำควำมขัดแย้งนี้ รัฐบำลจะสำมำรถตกลง
กันได้หรือไม่ ซึ่งในสมัยพล.อ.เปรม ติณสูลำนนท์เป็นนำยกรัฐมนตรี เคยมีบทเรียนที่สภำพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ แต่ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
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 และแม้จะไม่ใช่ร่ำงกฎหมำยส ำคัญ แต่เมื่อกฎหมำยไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำ ท ำให้เกิดอุบัติเหตุทำง
กำรเมืองได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่จนถึงขั้นกำรยุบสภำ และจำกกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำทั้งกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ กำร
แก้ไขรัฐธรรมนูญ มีกำรขบเหลี่ยมกันในพรรคร่วมรัฐบำลหลำยครั้ง จึ งมองว่ำ อำจท ำให้เกิดอุบัติเหตุทำงกำรเมืองได้
เช่นกัน” นำยวันชัย กล่ำว 
 ส่วนจะมีโอกำสที่พรรคร่วมรัฐบำลจับมือกับฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งคว่ ำร่ำงกฎหมำยประชำมติให้น ำไปสู่กำรยุบสภำ
หรือไม่ นำยวันชัย กล่ำวว่ำ ไม่น่ำจะมีโอกำสเกิดขึ้น เพรำะไม่มีส.ส.ต้องกำรให้ยุบสภำเพ่ือเลือกตั้งใหม่ และอ ำนำจกำร
ยุบสภำจะเกิดขึ้นได้ ต้องเมื่อมีเหตุที่ฝ่ำยบริหำรหรือฝ่ำยนิติบัญญัติมีควำมขัดแย้ง ไม่สำมำรถไปต่อได้ จึงต้องยุบสภำ ซึ่ง
กำรยุบสภำอำจเป็นทำงออกของปัญหำในปัจจุบัน เพ่ือคืนอ ำนำจให้ประชำชนตัดสินใจเลือกตั้งใหม่ 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-660590  
 
  

https://tna.mcot.net/politics-660590
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23 มีนำคม 2564 13:58 น.   
“ค านูณ” เชื่อร่าง พรบ. ประชามติผ่านวาระ3ยาก ชี้ขัดมาตรา166 
 

 
 

 วันที่ 23 มี.ค.64 นำยค ำนูณ สิทธิสมำน ส.ว.โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุค ระบุถึงกรณีมำตรำ 9 ในร่ำงกฎหมำย
ประชำมติ ว่ำ กรณีที่รัฐสภำเสียงข้ำงมำกให้แก้ไขมำตรำ 9 ของร่ำงพ.ร.บ.ประชำมติ ที่มีผลให้รัฐสภำและประชำชนมี
สิทธิเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ออกเสียงประชำมติเรื่องที่เสนอ เชื่อว่ำสมำชิกรัฐสภำบำงส่วนและรัฐบำล เห็ นว่ำมี
ควำมขัดหลักกำรตรวจสอบถ่วงดุลอ ำนำจและขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ มำตรำ 166 
แม้เนื้อควำมในมำตรำ 166 ตอนท้ำยจะเขียนว่ำให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยบัญญัติ แต่กฎหมำยที่ออกมำควรท ำหน้ำที่
เพียงขยำยควำม ก ำหนดขั้นตอนรำยละเอียดในกำรปฏิบัติให้ชัดเจน แต่ไม่ควรบัญญัติหลักกำรเกินกรอบของรัฐธรรมนูญ 
ในกรณีนี้รัฐธรรมนูญก ำหนดหลักกำรให้คณะรัฐมนตรีมีหน้ำที่และอ ำนำจที่จะพิจำรณำใช้ดุลพินิจตัดสินใจว่ำกำรใดถือ
เป็นเหตุอันสมควรที่จะจัดให้มีกำรออกเสียงประชำมติหรือไม่ เมื่อใด กฎหมำยที่ออกตำมมำหำกไปบัญญัติให้รัฐสภำหรือ
ประชำชนเข้ำชื่อกันให้คณะรัฐมนตรีจัดกำรออกเสียงประชำมติได้อำจเป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ 
 ขณะนี้ส ำนักงำนกฤษฎีกำอยู่ระหว่ำงปรับแก้มำตรำต่อเนื่องจำกมำตรำ9 ให้มีกรอบท่ีไม่มัดมือครม. เกินไป และ
กรรมำธิกำร จะนัดพิจำรณำวันที่ 1-2 เมษำยนนี้ เบื้องต้นเชื่อว่ำนอกจำกจะพิจำรณำเนื้อหำที่กฤษฎีกำเสนอแล้ว อำจมี
ข้อเสนอจำกกรรมำธิกำร อำทิ ให้ชะลอกำรบังคับใช้มำตรำ 9 
 อย่ำงไรก็ดีส่วนตัวเชื่อว่ำร่ำงพ.ร.บ.ประชำมติจะผ่ำนวำระสำมได้ยำก ซึ่งอำจเกิดกรณีถำมหำควำมรับผิดชอบ
ด้วยกำรยุบสภำฯ ส่วนตัวเชื่อว่ำส.ส.ไม่ต้องกำร ดังนั้นรัฐบำลจึงมีทำงออกหลำยวิธี เช่น เสนอร่ำงกฎหมำยเพ่ือแก้ไข
มำตรำ 9 เป็นต้น" 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/229660  
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23/03/2564 13:53 
ส่อเค้าส่งศาล รธน. ตีความ พ.ร.บ. ประชามติ 
 

 
รัฐสภา 23 มี.ค.-“สมชาย” ชี้การเพิ่มอ านาจรัฐสภาและประชาชนส่งเรื่องท าประชามติได้ ส่อขัดรธน. 
ม.166 จ่อย่ืนศาลรธน.ตีความ “ค านูณ” แนะรัฐเร่งหาทางออกไม่เช่นนั้นผ่านวาระ 3 ยาก 
 นำยสมชำย แสวงกำร สมำชิกวุฒิสภำ(ส.ว.) กล่ำวถึงกรณีที่ประชุมรัฐสภำมีมติให้แก้ไขเนื้อหำมำตรำ 9 ร่ำง
พ.ร.บ.กำรออกเสียงประชำมติว่ำ ที่ประชุมรัฐสภำมีมติให้แก้ไขเนื้อหำโดยเพ่ิมอ ำนำจรัฐสภำและภำคประชำชนสำมำรถ
ส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) จัดท ำประชำมติได้ จำกเดิมให้เป็นดุลยพินิจของครม.ฝ่ำยเดียว อำจขัดกับมำตรำ 166 ของ
รัฐธรรมนูญ เพรำะเป็นกำรเพ่ิมอ ำนำจให้ฝ่ำยนิติบัญญัติมีอ ำนำจเหนือฝ่ำยบริหำร 
 “ยิ่งถ้ำให้ต้องท ำประชำมติทุกเรื่องตำมที่ภำคประชำชนเข้ำชื่อเสนอมำ อำจยิ่งมีปัญหำ ถ้ำต้องท ำประชำมติทุก
เรื่องยิ่งไปกันใหญ่ ก ำลังรอดูว่ำผลกำรแก้ไขเนื้อหำมำตรำ 9 ของกมธ.วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.ประชำมติจะกระทบ
กับเนื้อหำมำตรำอ่ืน ๆเช่น มำตรำ 10-11 และมำตรำอ่ืน ๆ หรือไม่ ถ้ำแก้แล้วมีเนื้อหำไม่ขัดรัฐธรรมนูญ อำจไม่ต้องยื่น
ตีควำม แต่ถ้ำแก้แล้วมีเนื้อหำไปขัดต่อรัฐธรรมนูญ ก็จ ำเป็นต้องยื่นศำลรัฐธรรมนูญตีควำมร่ำงพ.ร.บ.ประชำมติ ซึ่งดู
แนวโน้มแล้วคิดว่ำอำจขัดรัฐธรรมนูญ” นำยสมชำย กล่ำว 
 ส่วนเมื่อแก้ไขเนื้อหำมำตรำ 9 แล้วยังเห็นว่ำขัดรัฐธรรมนูญ ส.ว.จะโหวตคว่ ำร่ำงพ.ร.บ.ประชำมติ วำระ 3 ใช่
หรือไม่ นำยสมชำย กล่ำวว่ำ ยังมั่นใจว่ำร่ำงพ.ร.บ.ประชำมติจะผ่ำนวำระ 3 แต่ถ้ำไม่ผ่ำน สำมำรถใช้ร่ำงพ.ร.บ.
ประชำมติฉบับเดิมท ำประชำมติเรื่องกำรแก้รัฐธรรมนูญได้ 
 นำยค ำนูณ สิทธิสมำน ส.ว. กล่ำวว่ำ กำรแก้ไขมำตรำ 9 ร่ำงพ.ร.บ.ประชำมติสมำชิกรัฐสภำบำงส่วนและรัฐบำล
เห็นว่ำขัดหลักกำรตรวจสอบถ่วงดุลอ ำนำจและขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ มำตรำ 166 แม้เนื้อควำมในมำตรำ166 ตอนท้ำย
เขียนว่ำให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยบัญญัติ แต่กฎหมำยที่ออกมำควรท ำหน้ำที่เพียงขยำยควำม ก ำหนดขั้นตอน
รำยละเอียดในกำรปฏิบัติให้ชัดเจน ไม่ควรบัญญัติหลักกำรเกินกรอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งกรณีนี้รัฐธรรมนูญก ำหนดหลักกำร
ให้ครม.มีอ ำนำจพิจำรณำใช้ดุลพินิจตัดสินใจจัดท ำประชำมติ แต่หำกเนื้อหำที่แก้ไขบัญญัติให้รัฐสภำหรือประชำชน
เข้ำชื่อกันให้ครม.จัดกำรออกเสียงประชำมติได้ อำจเป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ 
 “ขณะนี้ส ำนักงำนกฤษฎีกำอยู่ระหว่ำงปรับแก้มำตรำต่อเนื่องจำกมำตรำ 9 ให้มีกรอบท่ีไม่มัดมือครม.เกินไป ซึ่ง
กมธ.จะนัดพิจำรณำวันที่ 1-2 เม.ย.นี้ เชื่อว่ำนอกจำกจะพิจำรณำเนื้อหำที่กฤษฎีกำเสนอแล้ว อำจมีข้อเสนอจำกกมธ. 
อำทิ ให้ชะลอกำรบังคับใช้มำตรำ 9 ซึ่งรัฐบำลต้องมีทำงออกหลำยวิธี โดยอำจจะให้ผ่ำน แล้วเสนอร่ำงกฎหมำยเพ่ือ
แก้ไขมำตรำ 9 ไม่เช่นนั้นผมเชื่อว่ำร่ำงพ.ร.บ.ประชำมติผ่ำนวำระ 3 ยำก อำจเกิดกรณีถำมหำควำมรับผิดชอบด้วยกำร
ยุบสภำฯ ซึ่งส.ส.ไม่ต้องกำร” นำยค ำนูณ กล่ำว.-ส ำนักข่ำวไทย 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-660617  
 

https://tna.mcot.net/politics-660617
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23 มี.ค. 2564 16:16 น. 
นายกฯ ห่วง ร่าง พ.ร.บ. ประชามติ ส.ว. ชี้ หากถูกคว่ า รับผิดชอบ ลาออก - ยุบสภา 
 

 
 
นายกฯ รับ เป็นห่วงร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ขอให้ช่วยกันท าออกมาให้ดี หลัง ส.ว.บางคน อ้าง หว่ันถูกคว่ าวาระ 3 
หากจริง รัฐบาลต้องรับผิดชอบด้วยการลาออก-ยุบสภา 
 วันที่ 23 มี.ค. ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม ตอบค ำถำม
ภำยหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีในฐำนะที่รัฐบำลเป็นผู้เสนอกฎหมำยปฏิรูป มองทำงออกเรื่องนี้อย่ำงไร 
กำรที่ร่ำง พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติ ที่มี ส.ว.บำงคนออกมำระบุว่ำ อำจมีปัญหำ หลัง ส.ว.แพ้โหวต 
กรรมำธิกำรเสียงข้ำงน้อย ในวำระ 2 ให้ไปปรับเพ่ิมเรื่องประชำชน มีสิทธิ์เข้ำชื่อเสนอท ำประชำมติ และเป็นห่วงว่ำ ถ้ำ
ถูกคว่ ำไปในวำระ 3 ก็จะท ำให้รัฐบำล ซึ่งเป็นผู้เสนอกฎหมำยปฏิรูป ต้องแสดงควำมรับผิดชอบด้วยกำรลำออกหรือยุบ
สภำ รัฐบำลพร้อมจะไปถึงจุดนั้นหรือไม่ ว่ำ เข้ำใจว่ำ ค ำถำมบำงค ำถำมมีควำมซับซ้อนมำกย่ิงขึ้น คงเป็นค ำถำมที่มำ
จำก ส.ส. และ ส.ว.ที่มำให้ตนตอบ เพรำะช่วงนี้มีค ำถำมมำแปลกๆ ก็เป็นเรื่องในสภำที่จะด ำเนินกำรตรงนี้ ตนก็มีควำม
ห่วงใยในเรื่องของกฎหมำยท ำประชำมติ เพรำะจะต้องมีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญในโอกำสต่อไปด้วย ซึ่งกำรท ำประชำมติ
กฎหมำยนี้ส ำคัญ ก็ขอให้ช่วยกันท ำออกมำให้ดี ซึ่งยังอยู่ในวำระกำรพิจำรณำ ส่วนเรื่องของกำรคว่ ำ ไม่คว่ ำวำระ 3 ทุก
คนเข้ำใจดีอยู่แล้ว ถำมว่ำห่วงไหม ก็ห่วงนั่นแหละ ซึ่ง ส.ส.ทุกคนก็เป็นห่วงเหมือนกัน 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2055795  
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23 มีนำคม 2564 22:07 น.   
 “วิษณุ” บอกแผนแก้เกม พ.ร.บ.ประชามติ หลังแพ้โหวตมาตรา 9 ส่งซิก ปล่อยผ่านวาระ 3 ก่อนยื่นฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมทันทีใน 7 วัน 
 

 
 

 รำยงำนข่ำวจำกที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  (ครม.) แจ้งว่ำ ประเด็นที่มีกำรหำรือกันอย่ำงเข้มข้นคือ  
กำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติในที่ประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญ เมื่อวันที่ 17-18 มี.ค.ที่ผ่ำนมำ ที่
ปรำกฎว่ำ กรรมำธิกำร (กมธ.) เสียงข้ำงมำกแพ้ กมธ.เสียงข้ำงน้อยในกำรลงมติมำตรำ 9 ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับผู้เสนอ
ท ำประชำมติที่ กมธ.เสียงข้ำงน้อยเสนอให้รัฐสภำ รวมถึงประชำชนสำมำรถส่งเรื่องมำให้รัฐบำลเพ่ือท ำประชำมติได้ จน
ที่ประชุมต้องเลื่อนกำรประชุมออกไปเพ่ือปรับปรุงมำตรำอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับมำตรำ 9 จนต้องขอเปิดประชุมสภำสมัย
วิสำมัญอีกครั้ง 
 ทั้งนี้นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ได้รำยงำนที่ประชุม ครม.ถึงเรื่องดังกล่ำวว่ำ “ขอควำมร่วมมือให้
พรรคกำรเมืองต่ำงๆ ช่วยให้ควำมส ำคัญ ขอให้ช่วยกัน เพรำะกฎหมำยประชำมติเป็นกฎหมำยส ำคัญ ต้องผ่ำนให้ได้ ถ้ำ
ไม่ผ่ำน พวกเรำก็อยู่ไม่ได้ กำรคว่ ำร่ำงกฎหมำยประชำมติไม่ควรท ำแบบนั้น เพรำะเป็นกฎหมำยส ำคัญของรัฐบำล 
อย่ำงไรต้องขับเคลื่อนให้ได้ ส่วนในมำตรำ 9 ที่เสียงข้ำงมำกแพ้ไป 6 เสียง อำจจะเป็นปัญหำได้” พร้อมกันนี้ นำยวิษณุ 
ยังระบุแนวทำงด้วยว่ำหลังร่ำงพ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติประกำศใช้ รัฐบำลต้องเสนอร่ำงแก้ไข พ.ร.บ.ว่ำด้วย
กำรออกเสียงประชำมติทันทีภำยใน 7-8 วัน 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/229832  
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คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

48 

 

 
 
 
วันอังคำร ที่ 23 มีนำคม พ.ศ. 2564, 14.33 น. 
หนาวยกเข่ง! ‘ณฐพร’ ยื่น ป.ป.ช. เชือด 208 สมาชิกรัฐสภาร่วมโหวตวาระ 3 ขัด รธน. 
 

 
 
“ณฐพร โตประยูร” ยื่น ป.ป.ช. สอบสมำชิกรัฐสภำ 208 คน ที่โหวตผ่ำนวำระ  3  จงใจท ำหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจ ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ ส่งอัยกำรฟ้องศำล สั่งพ้นจำกต ำแหน่ง 
 เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2564  ที่ส ำนักงำนป.ป.ช. นำยณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษำประธำน ผู้ตรวจกำร
แผ่นดิน ยื่ นหนั งสือให้  ป .ป .ช .ด ำ เนินกำรกับ 208 สมำชิกรั ฐสภำ   ที่ลงมติ เห็นชอบ วำระ 3 ร่ ำง  แก้ ไข
รัฐธรรมนูญ  เนื่องจำกเป็นกำรกระท ำที่จงใจปฏิบัติหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจหน้ำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและ  กฎหมำย 
ป.ป.ช.   และค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่มีผลผูกพันทุกองค์กร   กำรที่สมำชิกรัฐสภำยังบังอำจ ลงมติเห็นชอบใน
วำระที่ 3 จึงเป็นกำรกระท ำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จึงขอให้ ป.ป.ช.ไต่สวนและมี ควำมเห็นส่งเรื่องให้อัยกำรสูงสุด 
ฟ้องต่อศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองด ำเนินกำรต่อไป   
 นำยณัฐพร กล่ำวว่ำค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่ออกมำมีควำมชัดเจนอยู่แล้วว่ำกำรแก้ไขเพ่ิมเติม  
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับจะท ำไม่ได้   แต่หำกจะท ำก็ต้องไปขอประชำมติจำกประชำชนก่อน    และกำรแก้ไข  เพ่ิมเติมหมวด 
15/1  เพ่ือให้มีสภำร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่   เป็นกำรล้มล้ำงรัฐธรรมนูญปี 2560 ทั้งฉบับ  โดย  จะมีผลให้กฎหมำย
ประกอบรัฐธรรมนูญทั้งฉบับต้องถูกยกเลิกไปด้วย  ซึ่งจะกระทบกับโครงสร้ำงทำงกำรเมือง  กำรปกครองและยังส่งผล
ให้คดีควำมต่ำงๆ  โดยเฉพำะคดีควำมผิดเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้   ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองที่ถูก
ศำลลงโทษไปแล้ว  หรืออยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินคดีต้องหลุดพ้นไปด้วย เหตุ เพรำะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ถูกยกเลิก
ไป 
 นำยณัฐพร กล่ำวว่ำค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ  เป็นกำรหำทำงออกให้ประเทศ  เพรำะเดิมกำร แก้ไข
รัฐธรรมนูญท ำไม่ได้  แต่ค ำวินิจฉัยก็ออกมำบอกว่ำแก้ไขได้  แต่ต้องไปท ำประชำมติถำมประชำชนว่ำ ยินยอมหรือไม ่ถ้ำ
ยินยอมก็แก้ไขได้   
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 “กำรที่ญัตติโหวตร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญตกไป แต่กำรที่ ส.ส.และ  ส.ว. 208 คน ไปรับรองมติ  ถือเป็นกำรจงใจ
ปฎิบัติหน้ำที่ให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ  ซึ่งตำม พ.ร.ป.ว่ำด้วย ป.ป.ช. ระว่ำ ป.ป.ช.มีอ ำนำจสอบสวน และส่งอัยกำรฟ้องร้อง
ภำยใน 108 วัน ให้ศำลสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง และตัดสิทธิ์ทำงกำรเมือง  10 ปี “ นำยณัฐพร กล่ำว 
 เ มื่ อ ถ ำมว่ ำ  ที่ ฝ่ ำ ย ก ำ ร เ มื อ ง อ้ ำ ง ว่ ำ มติ ดั ง ก ล่ ำ ว เ ป็ น เ พี ย ง ก ำ ร แ ก้ ไ ข ร ำ ย ม ำต ร ำ   เ พ ร ำ ะ แ ก้
มำตรำ  256/1  เท่ำนั้น  นำยณฐพร กล่ำวว่ำ กำรแก้มำตรำ 256/1  เพ่ือตั้ง สสร.ก็เหมือนกำรยกเลิกรัฐธรรมนูญ
ปี  2560  ซึ่งศำลระบุไว้ชัดเจนว่ำ กำรแก้ให้มี สสร. ไปร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่   เพรำะเป็นสิทธิของ ส.ส.ร.ที่จะ
ท ำ  เพรำะฉะนั้นเรื่องนี้กระทบต่อโครงสร้ำงของประเทศ กระทบต่อกำรบริหำรงำน รัฐบำล  กระทบต่อทุกภำคส่วน แต่
เรำมองไม่เห็นกันว่ำ กำรแก้แบบนี้ก่อให้เกิดผลอะไรตำมมำ 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/561125  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6187345  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/928802  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/832755  
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/561125
https://www.khaosod.co.th/politics/news_6187345
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/928802
https://www.dailynews.co.th/politics/832755
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อังคำรที่ 23 มีนำคม 2564 เวลำ 14.36 น. 
"บิ๊กป๊อก" ปัดตั้งพรรคส ารอง บอกไม่รู้เรื่อง 
“มท.1”ปัดตั้งพรรคส ารอง รองรับสถานการณ์การเมือง ปัดข่าว “บิ๊กมท.” บอกเขายังเป็น ขรก.ท างานอยู่ 
 

 
 

 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย ให้สัมภำษณ์ถึงกระแสข่ำวกำรตั้งพรรคส ำรอง ซึ่งมี
ชื่อท่ำนตนเป็นผู้ดูแล ว่ำ ไม่มี และไม่ทรำบเรื่อง   
 เมื่อถำมย้ ำว่ำ แต่มีกระแสข่ำวจะมีบิ๊กในกระทรวงมหำดไทยเตรียมตั้งพรรครองรับสถำนกำรณ์กำรเมือง
นั้น พล.อ.อนุพงษ์ กล่ำวว่ำ ส่วนตัวไม่รู้เรื่อง เห็นแต่คนเขำพูดกัน แต่ขณะนี้เขำยังเป็นข้ำรำชกำรท ำงำนอยู่ ส่วนกระแส
ข่ำวที่จะมีกำรยุบสภำฯในเร็ว ๆ นี้นั้น พล.อ.อนุพงษ์ กล่ำวว่ำ ตนไม่ได้ยินเรื่องนี้. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/832764  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2637775   

https://www.dailynews.co.th/politics/832764
https://www.matichon.co.th/politics/news_2637775
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อังคำรที่ 23 มีนำคม 2564 เวลำ 14.57 น. 
'บิ๊กตู่' ลั่นไม่เกี่ยวตั้ง "พรรครวมไทยสร้างชาติ"   
'ประยุทธ์'ลั่นไม่เกี่ยว"พรรครวมไทยสร้างชาติ" ชี้ไม่ได้จดลิขสิทธิ์ใครเอาชื่อไปใช้ก็ได้ ยันไม่มีแนวคิดตั้งพรรคส ารอง 
บอกขอท างานรัฐบาลนี้ให้รอดไปก่อน  
 

 
 
 เมือ่วันที่ 23 มี.ค. ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม กล่ำวภำยหลัง
เป็นประธำนกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีกำรปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีข้ำรำชกำรประจ ำลำออกเพ่ือมำ
เป็นรัฐมนตรีหรือไม่ ว่ำ "ไม่มี" 
 เมื่อถำมถึงกำรตั้งพรรค"รวมไทยสร้ำงชำติ" ซึ่งเป็นค ำพูดประจ ำตัวนำยกฯ จึงมองว่ำเป็นกำรตั้งพรรคส ำรอง 
พล.อ.ประยุทธ์ กล่ำวว่ำ "ก็ไม่รู้เหมือนกันใครเอำไปตั้ง แล้วสงวนสิทธิ์หรือเปล่ำก็ไม่รู้  แต่ผมก็ไม่ได้สงวนสิทธิ์ ใครก็ได้
รวมไทยสร้ำงชำติ เป็นคนไทยหรือเปล่ำ ถ้ำเป็นคนไทยจะตั้งรวมไทยสร้ำงชำติ รวมไทยอะไรก็แล้วแต่ก็ตั้งมำเถอะ" 
 เมื่อถำมย้ ำว่ำ นำยกฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่หรือไม่เพรำะมีบำงฝ่ำยโยงว่ำเป็นกำรตั้งพรรคส ำรอง พล.อ.
ประยุทธ์ กล่ำวว่ำ "เธอโยงไม่ใช่เหรอ เรำไม่ได้โยง คุณเป็นคนโยง" และเมื่อถำมว่ำมีแนวคิดตั้งพรรคส ำรองไว้หรือไม่ 
พล.อ.ประยุทธ์ กล่ำวปฏิเสธว่ำ "ไม่มี ยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องของผม ผมท ำงำนรัฐบำลนี้ให้รอดไปก่อน ท ำ
ประเทศชำติให้หลุดพ้นจำกกับดักต่ำงๆ ให้ได้เสียก่อน เธอก็มองตรงนี้สิ อย่ำไปมองกำรเมืองด้ำนเดียว กำรเมืองก็คือ
กำรเมืองก็ต้องไปดู แต่กำรปฏิรูปกำรเมืองไม่ใช่นำยกฯ ปฏิรูปคนเดียว ทุกคนก็ต้องช่วยกันปฏิรูป ทั้งองคำพยพทั้งหมด 
เพรำะประชำชนเป็นคนเลือกท่ำนเข้ำมำ นำยกฯ ไม่ได้เป็นคนเลือกทุกคนเข้ำมำเป็นเรื่องของประชำชนที่เลือกมำเป็น
ตัวแทนของเขำ จึงต้องเคำรพกติกำตรงนี้" 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/832771  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2638269  
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/832771
https://www.matichon.co.th/politics/news_2638269
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อังคำรที่ 23 มีนำคม 2564 เวลำ 16.06 น. 
"สมศักดิ์" ยันสามมิตรไม่แยกตัวตั้งพรรคเอง 
“สมศักดิ์ ” ชี้ ไ ม่ได้ยินข่าวปรับโครงสร้างเปลี่ ยนเลขาฯ พปชร.  บอก  “เปลี่ยนแล้วให้ผมเป็นแทนใช่
หรือไม่” ยัน สามมิตรไม่แยกตัวตั้งพรรคเอง 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยสมศักดิ ์เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐำนะรองหัวหน้ำพรรคพลังประชำ
รัฐ (พปชร.) ให้สัมภำษณ์ถึงกระแสข่ำวกำรปรับโครงสร้ำงเปลี่ยนตัวเลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ  (พปชร.) ว่ำเปลี่ยน
แล้วให้ตนเป็นแทนใช่ไหม และตนไม่ได้ยิน หรือจะให้ตนเป็นแทน 
 เมื่อถำมถึงกระแสข่ำวลือว่ำ กลุ่มสำมมิตรจะแยกออกไปตั้งพรรคกำรเมืองเอง นำยสมศักดิ์ กล่ำวว่ำ ไมไ่ป อยู่นี่
แหละ” 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/832791  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2637937   

https://www.dailynews.co.th/politics/832791
https://www.matichon.co.th/politics/news_2637937
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23 มี.ค. 2564 21:36 น. 
เปิดคอนเน็กชั่น 4 รมต. 3 คนหน้าใหม่ ใครเป็นใคร "ตรีนุช" นั่ง รมว.ศธ. 
 

 
 
เปิดคอนเน็กชั่น 4 รัฐมนตรี 3 คนหน้าใหม่ "ตรีนุช" ผงาด นั่งรมว.ศึกษาธิการ ส่วน "วีรศักดิ์" พรรคภูมิใจไทย โยก
จาก พาณิชย์ ไปคมนาคม สลับกับ "สินิตย์" จากปชป. ตามคาด 
 วันที่ 23 มี.ค. 2564 ภำยหลัง เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ พระบรมรำชโองกำร ประกำศให้รัฐมนตรีพ้น
จำกควำมเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี 
 และอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ
ฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจำกควำมเป็นรัฐนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ 
1.นำยวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
2.นำยชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ เป็นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
3.นำยสินิตย์ เลิศไกร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ 
4.นำงสำวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
 ทั้งนี้ เรำลองมำดู เช็กคอนเน็กชั่นกันดู ว่ำ เขำและเธอ ทั้ง 4 คน ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นใครมำจำกไหนกันบ้ำง  
 1.นำยชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ เป็น รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เป็นอดีตผู้บริหำรคนส ำคัญในกลุ่ม
พลังงำนใหญ่ เคยลงเล่นกำรเมืองเป็น ส.ส.สิงห์บุรี พรรคประชำธิปัตย์ ปี 2544 ก่อนย้ำยมำสังกัดพรรคชำติไทย เมื่อถูก
เว้นวรรคทำงกำรเมือง เพรำะกำรยุบพรรคชำติไทย เมื่อปี 2550 ก่อนตัดสินใจกลับมำสมัคร ส.ว. ปี 57 แต่โชคไม่ดี ถูก
รัฐประหำรล้มกระดำน เมื่อ 22 พ.ค. 2557 (ไม่เคยเป็น รมต. มำก่อน) 
 2.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง เป็น รมว.ศึกษำธิกำร หลำนสำว “ป๋ำเหนำะ” เสนำะ เทียนทอง เจ้ำพ่อวังน้ ำเย็น จ.
สระแก้ว อดีตผู้จัดกำรรัฐบำลมือทอง เพรำะปั้นอดีตนำยกรัฐมนตรี มำถึง 3 คน ไล่ตั้งแต่ นำยบรรหำร ศิลปอำชำ, 
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และ นำยทักษิณ ชินวัตร (ไม่เคยเป็น รมต. มำก่อน) 
 3.นำยวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.คมนำคม โควตำ พรรคภูมิใจไทย "ก ำนันป้อ" เสี่ยโรงงำนผลิตแป้งมัน
ส ำปะหลังพันล้ำน อ.เสิงสำง จ.นครรำชสีมำ จำก รมช.พำณิชย์ ข้ำมห้วยมำเป็น รมช.คมนำคม สลับกับปชป.และเคยถูก
กล่ำวหำเรื่องท่ีดิน ส.ป.ก.เช่นกัน แต่เจ้ำตัวยืนยันมันจบไปตั้งนำนแล้ว 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/065/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/065/T_0001.PDF
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 4.นำยสินิตย์ เลิศไกร รมช.พำณิชย์ (แทน นำยถำวร เสนเนียม อดีตรมช.คมนำคม) นำยสินิตย์ เป็น ส.ส. สุ
รำษฎร์ธำนี พรรคประชำธิปัตย์ สำยตรง นำยบัญญัติ บรรทัดฐำน กรรมกำรที่ปรึกษำประชำธิปัตย์ ผู้เคยพำผู้สมัคร 
พ ร ร ค  ป ช ป .  ช น ะ เ ลื อ ก ตั้ ง  ก ว ำ ด  ส . ส . ค ร บ  6 ที่ นั่ ง ใ น ก ำ ร เ ลื อ ก ตั้ ง  24 มี . ค . 2562 หั ก กั บ 
"ลุงก ำนัน" นำยสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนน ำคนส ำคัญของ กปปส. (ไม่เคยเป็นรมต.มำก่อน) 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2055807  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/832859  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2638613  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000027974  
 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2055807
https://www.dailynews.co.th/politics/832859
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2638613
https://mgronline.com/politics/detail/9640000027974
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24 มีนำคม 2564 07:55 น.   
'ปารีณา' เศร้า ติด #ปารีณาพักก่อน ลุ้นศาลฎีกาฯ ชี้ชะตาพ้นเก้าอ้ี ส.ส. 
 

 
 

 หลังจำกท่ีคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ปปช.) ยื่นค ำร้องขอให้ศำลฎีกำวินิจฉัยกำร
กระท ำฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรงของ น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.รำชบุรี พรรคพลัง
ประชำรัฐ กรณีบุกรุกพ้ืนที่ป่ำสงวนใน จ.รำชบุรี 
 ทั้งนี้ ศำลฎีกำได้นัดฟังค ำสั่งดังกล่ำวในวันที่ 25 มี.ค.นี้ โดยขั้นตอนหำกองค์คณะพิจำรณำพิพำกษำมีค ำสั่งใน
ชั้นรับค ำร้องแล้วให้รับค ำร้อง จึงจะส่งส ำนวนค ำร้องของ ป.ป.ช.ให้ผู้คัดค้ำนทรำบ รวมทั้งท ำหนังสือแจ้งค ำสั่งรับค ำร้อง
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ และก ำหนดวันนัดพิจำรณำครั้งแรกเพ่ือสอบถำมผู้ คัดค้ำน โดยจะต้องก ำหนดวันนัด
พิจำรณำครั้งแรกให้คู่ควำมทรำบไม่น้อยกว่ำ 5 วัน ก่อนจะมีกำรนัดพร้อมเพ่ือตรวจพยำนหลักฐำน จำกนั้นจึงจะก ำหนด
นัดวันไต่สวน 
ล่ำสุด น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊กส่วนตัว "ปำรีณำ ไกรคุปต์" ระบุว่ำ... 
รำตรีสวัสดิ์ 
ปำรีณำพลังประชำรัฐ 
#ปำรีณำพักก่อน 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/229865  
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/229865
https://siamrath.co.th/n/229865
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210324/8078b2333a3dae44d3339034fc16f8dbf4a50cf327509b7ca0c84ff180d34a4e.jpg?itok=cvd4pxrd
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23 มีนำคม 2564 - 13:07 น. 
คน "ชิดชอบ" มหากาพย์เขากระโดง 
 

 
 
มหากาพย์เขากระโดง ยืดเยื้อกว่า 20 ปี ตระกูล "ชิดชอบ" เกี่ยวข้องอย่างไร 

สัปดำห์ที่แล้ว พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขำธิกำรพรรคประชำชำติ ,นิคม บุญวิเศษ หัวหน้ำพรรคพลังปวงชนไทย 
และ มงคลกิตติ์ สุขสินธำรำนนท์ หัวหน้ำพรรคไทยศรีวิไลย์ ยื่นค ำร้องขอให้ ป.ป.ช. ไต่สวนและด ำเนินคดี ศักดิ์สยำม ชิด
ชอบ รัฐมนตรีคมนำคม เนื่องจำกมีพฤติกรรมเอ้ือประโยชน์พวกพ้องและญำติ กรณีบุกรุกท่ีดินรถไฟเขำกระโดง อ.เมือง
บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เนื้อท่ีกว่ำ 5,000 ไร่เศษ ซึ่งรัฐมนตรีในฐำนะก ำกับดูแล ร.ฟ.ท. กลับไม่เพิกถอนโฉนดตำมที่ศำลฎีกำมี
ค ำพิพำกษำ ถือเป็นกำรจงใจไม่รักษำผลประโยชน์ของรัฐ  
 หลังเสร็จศึกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีรำยบุคคล พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ก็ทยอยยื่นค ำร้องต่อคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ขอให้ไต่สวนและด ำเนินคดีกับรัฐมนตรีที่ถูกกล่ำวหำ 
 ในศึกซักฟอกช่วงกลำงเดือน ก.พ.ปีนี้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำชำติ  อภิปรำยไม่
ไว้วำงใจ ศักดิ์สยำม ชิดชอบ รมว.คมนำคม กรณีท่ีดินของกำรรถไฟเขำกระโดง 
 เวลำนั้น ศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนำยชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนำคม , นำย
สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนำคม และนำยนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่ำกำรกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้
ตั้งโต๊ะแถลงข่ำวชี้แจงทันที 
 กล่ำวโดยสรุปว่ำ ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่ำวเป็นเรื่องที่ประชำชนฟ้องกำร รฟท. โดยประชำชน 35 รำยไปขอ
ออกโฉนด ซึ่งค ำพิพำกษำศำลฎีกำผูกพันเฉพำะที่ดินแปลงที่มีข้อพิพำท และศำลตัดสินว่ำพ้ืนที่ของ 35 คนเป็นของ 
รฟท. แต่จะไปทึกทักว่ำที่ดินรอบๆ แปลงอ่ืนรอบๆ เป็นของ รฟท. ซึ่งตำมหลักธรรมำภิบำลหลักกฎหมำยแล้วท ำไม่ได้ 
เพรำะต้องงดูเอกสำรสิทธิเป็นรำยๆ ไป ถือเป็นแนวทำงกำรท ำงำนของ รฟท. 
 ศุภชัย ใจสมุทร พยำยำมย้ ำว่ำ อย่ำเอำค ำพิพำกษำดังกล่ำวตีควำมว่ำครอบคลุมทุกแปลงซึ่งไม่ใช่ควำมจริง หำก
ไปค้นข้อมูลเกี่ยวกับตระกูล “ชิดชอบ” กับท่ีดินรถไฟเขำกระโดง ย้อนหลังไปประมำณ 20 ปี จะพบว่ำ จะมีข่ำวกำรเปิด
ปมเรื่องข้อพิพำทท่ีดินกำรรถไฟมำโดยตลอด กลำยเป็น “ประเด็นกำรเมือง” ถึงข้ันมีกำรฟ้องร้องกันก็หลำยคดี 
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ทางรถไฟเขากระโดง 
 นักท่องเที่ยวที่ไปชมสนำมฟุตบอล และสนำมแข่งรถที่บุรีรัมย์ จะคุ้นกับชื่อ “เขำกระโดง” สัญลักษณ์แห่งเมือง
ภูเขำไฟ โดยมีปำกปล่องภูเขำไฟที่สูงจำกระดับน้ ำทะเล 230 เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 หลำยคนคงเคยชมคลิปรถไฟสำยเขำกระโดง วิ่งผ่ำนชุมชน และเลียบสนำมฟุตบอลช้ำงอำรีน่ำ นี่คือ ทำงรถไฟ
สำยบุรีรัมย์–เขำกระโดง หรือทำงแยกเขำกระโดง  
 ทำงแยกเขำกระโดงเป็นเส้นทำงรถไฟขนส่งหินระยะสั้น ในเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ เริ่มจำกสถำนีรถไฟบุรีรัมย์ไปยัง
ลำนเก็บกองหินเขำกระโดง โดยหินดังกล่ำวจะใช้ส ำหรับโรยทำงของกิจกำรรถไฟ  
 เมื่อร้อยกว่ำปีที่แล้ว มีกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟจำกนครรำชสีมำจนถึงอุบลรำชธำนี จึงมีกำรประกำศพระรำช
กฤษฎีเขตที่ดินสร้ำงทำงรถไฟ ก ำหนดให้ที่ดินบริเวณเขำกระโดง จ.บุรีรัมย์ เป็นแหล่งผลิตศิลำ เพ่ือน ำไปสร้ำงทำงรถไฟ
สำยตะวันออกเฉียงเหนือ   
 ด้วยเหตุนี้ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย จึงเป็นเจ้ำของที่ดินสองข้ำงทำงรถไฟสำยเขำกระโดง ซึ่งระยะหลังๆ มี
ประชำชนบุกรุกที่ดินบ่อยครั้ง และพ้ืนที่บำงส่วนกำรรถไฟได้เปิดให้ประชำชนเช่ำใช้ ที่ดินของกำรรถไฟสำยเขำกระโดง 
อยู่ในเขตกำรปกครองของ ต.อิสำณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งปัจจุบัน เป็นเขตเทศบำลต ำบลอิสำณ 60 ปีที่แล้ว ชัย ชิดชอบ 
โยกย้ำยครอบครัวจำกสุรินทร์ มำตั้งรกรำกที่เมืองบุรีรัมย์ ได้รับเลือกเป็นก ำนัน ต.อิสำณ อยู่หลำยปี ก่อนจะลำออกไป
เล่นกำรเมือง ต่อมำ ก ำนันชัยขอประทำนบัตรระเบิดหินในเขตเขำกระโดง ป้อนโรงโม่หินศิลำชัย 1991 อันเป็นธุรกิจใน
ครอบครัว เมื่อก ำนันชัย เป็น ส.ส.บุรีรัมย์ ก็มักเจอคู่แข่งทำงกำรเมือง น ำประเด็นที่ดินกำรรถไฟฯ เขำกระโดงมำโจมตี
อยู่เป็นระยะๆ  
การเมืองเขากระโดง 
 เลือกตั้งทั่วไป 2535/1 ก ำนันปั้นลูกชำย เนวิน ชิดชอบ เป็น ส.ส.สมัยแรก และเป็น ส.ส.อีก 2-3 สมัย เนวินก็
เปลี่ยนจำก ส.ส.บ้ำนนอก เป็น “ดำวสภำ” และขยับเป็นรัฐมนตรี  
 ปี 2544 สมัยรัฐบำลทักษิณ ภำคแรก เนวินยังสังกัดพรรคชำติไทย ส่ง นที ขลิบทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ 
แทนตัวเอง และช่วงปลำยรัฐบำล มีข่ำวเนวินจะกลับมำนั่งเก้ำอ้ี รมช.เกษตรฯแทนนที ก็เจอกำรตรวจสอบแบบเข้มข้น 
มีภำคประชำชนบุรีรัมย์เริ่มคุ้ยปมกำรครอบครองที่ดินของกำรรถไฟฯ ซึ่งเวลำต่อมำ เนวินย้ำยมำสังกัดพรรคไทยรักไทย 
และกลำยเป็นมือท ำงำนให้ทักษิณ เรื่องท่ีดินเขำกระโดงก็เงียบหำยไป  
  ถัดมำ ยุครัฐบำลพลังประชำชน อลงกรณ์ พลบุตร สมัยเป็นประธำนคณะท ำงำนตรวจสอบทุจริตของพรรค
ประชำธิปัตย์ ได้เกำะติดเรื่องนักกำรเมืองบุกรุกที่ดินของกำรรถไฟฯ บริเวณเขำกระโดง  จนมีเรื่องฟ้องร้องกับเนวิน  
ชิดชอบ อยู่หลำยปี 
 วันที่ 24 ส.ค.2554 ส ำนักข่ำวออนไลน์หัวเขียว พำดหัวข่ำว “เนวิน ชิดชอบ รอดอีก คดีฮุบที่ สำธำรณะเขำ
กระโดง จ.บุรีรัมย์ ป.ป.ช.ชี้ มีควำมผิดฐำนสนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่รัฐออก น.ส.3 ก.โดยมิชอบ แต่ ไม่มีอ ำนำจเอำผิด 
เพรำะคดีหมดอำยุควำม” 
 ในวันที่ทีมงำนภูมิใจไทย และข้ำรำชกำรกระทรวงคมนำคม ออกมำแถลงชี้แจงประเด็นที่ดินกำรรถไฟฯ ซึ่งถูก
น ำไปอภิปรำยในสภำฯ ศุภชัย ใจสมุทร ที่รับเป็นทนำยควำมคดีหมิ่นประมำทให้เนวิน ชิดชอบ  กรณีพิพำทเขำกระโดง
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ช่วงปี 2550 จึงขมวดไปท่ีประเด็น “ที่ดินของประชำชนตรงนั้นหลำยร้อยครอบครัว มีกำรออกเอกสำรสิทธิโดยชอบด้วย
กฎหมำย และมีหลักฐำน รฟท.รับรองแนวเขต ดังนั้น อย่ำพยำยำมท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดว่ำที่ดินทุกแปลงที่นั่นเป็น
ที่ดินของ รฟท.และครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย” 
 ส ำหรับกรณี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง และคณะฝ่ำยค้ำน ยื่นค ำร้องขอให้ ป.ป.ช. ไต่สวนและด ำเนินคดี ศักดิ์สยำม 
ชิดชอบ รัฐมนตรีคมนำคม เรื่องจะจบแบบเนวิน ชิดชอบ หรือไม?่ ก็ต้องติดตำมกันต่อไป  
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/461845  
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มี.ค. 2564-22:40 น. 
เลือกตั้งเทศบาล : นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น 23 ยก 2 "ธนาธร" ถอดบทเรียนความปราชัยเลือกตั้ง อบจ. 
 

 
 
 “เจ็บปวด” และ “ผิดหวัง” เป็นควำมรู้สึกที่ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ มีต่อควำมพ่ำยแพ้ของคณะก้ำวหน้ำในศึก
เลือกตั้งองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) เมื่อเดือน ธ.ค. ที่ผ่ำนมำ ซึ่งผู้สมัครนำยก อบจ. ในสังกัดไม่สำมำรถเอำชนะ
ได้เลยแม้แต่จังหวัดเดียว 
 ยังไม่มีใครรู้ว่ำธนำธรและทีมงำนของเขำจะพบกับควำมเจ็บปวดและผิดหวังอีกหรือไม่ในกำรเลือกตั้ง
นำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลในวันอำทิตย์ที่ 28 มี.ค. นี้ แต่ประธำนคณะก้ำวหน้ำก็ยังเชื่อว่ำ คะแนนนิยมที่
รักษำไว้ได้นับตั้งแต่กำรเลือกตั้งทั่วไปปี 2652 และบทเรียนที่ได้จำกควำมปรำชัยในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกจะเปิด
ประตูให้คณะก้ำวหน้ำปักธงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 โค้งสุดท้ำยของกำรหำเสียง บรรดำผู้สมัครซึ่งมีทั้งสังกัดกลุ่มกำรเมืองที่เชื่อมโยงกับพรรคกำรเมืองใหญ่ กลุ่ม
กำรเมืองอิสระ ผู้สมัครอิสระ รวมทั้งบุคคลในตระกูลกำรเมืองดังของท้องถิ่นที่กุมอ ำนำจบริหำรในเทศบำลมำเนิ่นนำน
ต่ำงหำเสียงกันอย่ำงคึกคัก โดยเฉพำะในเทศบำลนครใหญ่ ๆ อย่ำงเชียงใหม่ หำดใหญ่ นครรำชสีมำ เป็นต้น 
 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) สรุปยอดผู้รับสมัครเลือกตั้งเทศบำลทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศว่ำมีทั้งหมด 
73,390 คน แบ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 5,771 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล 67,619 
คน ซึ่งมีพิจำรณำจำกจ ำนวนผู้ลงสมัครแล้ว นำยฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประเมินว่ำ กำรเลือกตั้ง
เทศบำลครั้งนี้ “เป็นกำรแข่งขันที่สูงอย่ำงแน่นอน” 
 คณะก้ำวหน้ำของนำยธนำธรเป็นกลุ่มกำรเมืองที่ถูกจับตำมำกอีกครั้งหนึ่ง ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะเป็นกลุ่มที่
ประกำศต่อสู้ในสนำมเลือกตั้งท้องถิ่นอย่ำงชัดเจน ส่วนพรรคพลังประชำรัฐที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้ำ
พรรคนั้นมีมติไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น หรือสนับสนุนกลุ่มกำรเมือง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นตัวแทนในนำมของพรรค ซึ่งเป็นมติเดิมตั้งแต่กำรเลือกตั้ง อบจ. เมื่อเดือน ธ.ค. 2563 
ผิดหวัง แต่เดินหน้าต่อ 
 นำยธนำธรให้สัมภำษณ์พิเศษบีบีซีไทยช่วงต้นปี 2564 -ไม่นำนหลังกำรเลือกตั้ง อบจ. เมื่อ 20 ธ.ค. 2563 ว่ำ
ควำมพ่ำยแพ้อย่ ำงรำบคำบจำกกำร เลื อกตั้ ง  อบจ .  คือควำมผิดหวั งที่ ต้ องยอมรับของคณะก้ ำ วหน้ ำ  

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/03/117672814_a2baa363-c7ee-48a4-b157-1c8bf53fde53.jpg
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แต่อย่ำงน้อยพวกเขำก็ได้รับบทเรียนในกำรเดินหน้ำสู้ศึกกำรเลือกตั้งในปีนี้ซึ่ง กกต.เรียกว่ำเป็น “ปีแห่งกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่น” 
 “เรำไม่ได้รับเลือกในต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลยสักจังหวัดหนึ่ง แน่นอนที่สุด นี่คือควำมผิด
หวังของพวกเรำ พวกเรำเจ็บปวด เพรำะเรำส่ง 42 จังหวัด แม้ว่ำตอนนั้นจะไม่ได้คำดหวังว่ำจะได้ทั้งหมด แต่อย่ำงน้อย
เรำก็คิดว่ำ 5 จังหวัด พอเป็นไปได้” นำยธนำธรกล่ำว 
 ประธำนคณะก้ำวหน้ำวิเครำะห์ถึงปัจจัยควำมพ่ำยแพ้ของกำรเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค. ว่ำน่ำจะมำจำกสอง
ปัจจัยใหญ่ คือ ปัจจัยภำยในของทีมงำนคือกำรท ำงำนกับคนในพ้ืนที่ยังไม่มำกพอ และปัจจัยภำยนอกคือ องคำพยพของ
รัฐอยู่ตรงข้ำมกับคณะก้ำวหน้ำทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เพ่ือหยุดยั้งจำกแรง
กดดันกำรเมืองระดับชำติ และวำทกรรม “ล้มเจ้ำ”  
 แต่นำยธนำธรมองว่ำอย่ำงน้อยที่สุดคณะก้ำวหน้ำก็ได้บทเรียน 3 อย่ำงจำกกำรเลือกตั้ง อบจ. นั่นคือ 
ได้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) 57 คน ใน 20 จังหวัด ได้ทีมงำนเพิ่มขึ้น กำรลงพ้ืนที่ในระดับจังหวัด
ท ำให้ได้เครือข่ำยที่ใหญ่ขึ้น อย่ำงน้อยท่ีสุดใน 42 จังหวัดที่ส่งผู้สมัคร ได้ทดสอบตัวเองภำยใต้ภำวะที่ถูกดันทำงกำรเมือง
ด้วยข้อหำ “ล้มเจ้ำ” อย่ำงหนักหน่วง แต่ว่ำยังมีประชำชนจ ำนวนหนึ่งยังมั่นคงกับคณะก้ำวหน้ำ โดยในกำรเลือกตั้ง
ทั่วไปเมื่อ มี.ค. 2562 ใน 42 จังหวัดนี้ คณะก้ำวหน้ำมีคะแนนนิยม (popularity) อยู่ที่ 16.2% ในกำรเลือกตั้งองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดในวันที่ 20 ธ.ค. 2563 ในพ้ืนที่เดียวกันนี้ ก็มีคะแนนนิยมเพ่ิมเป็น 17% 
 “แม้ว่ำโดนโจมตีว่ำล้มเจ้ำขนำดนี้ เรำยังรักษำควำมนิยมไว้ได้ ไม่ได้น้อยกว่ำ 16.2% แน่นอนว่ำมีภูมิภำคที่
เสียหำยเยอะอย่ำงภำคใต้ พบว่ำคะแนนนิยมลดลงเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นพังงำ แต่ภำคเหนือ ภำคกลำง จังหวัดใหญ่
คะแนนนิยมเพ่ิมข้ึนทั้งหมด โครำชเกือบเท่ำตัวเลย” เขำกล่ำว 
 นำยธนำธรกล่ำวว่ำสิ่งเหล่ำนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่ำ กำรเมืองที่สื่อสำรกับสังคมแบบตรงไปตรงมำในวำระที่
ก้ำวหน้ำ และกำรเมืองที่ไม่ซื้อสิทธิ์ขำยเสียง ก็เป็นไปได้ คนยังมีควำมเชื่อม่ันในกำรเมืองแบบนี้ 
 
เชื่อมการเมืองระดับชาติสู่ท้องถิ่น 
 อดีตนักธุรกิจวัย 42 ปี ผู้ผันตัวมำท ำงำนกำรเมืองยืนยันว่ำคณะก้ำวหน้ำจะยังท ำงำนกำรเมืองระดับท้องถิ่นต่อ 
เพรำะเห็นว่ำกำรเมืองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ส ำคัญ และส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนโดยตรง ในต่ำงประเทศ
กำรเมืองท้องถิ่นและกำรเมืองระดับชำติมีควำมส ำคัญเท่ำ ๆ กัน 
 หนึ่งในประเด็นหลักที่คณะก้ำวหน้ำใช้หำเสียงในกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งระดับ อบจ. และระดับเทศบำลคือ
นโยบำยกำรศึกษำ นำยธนำธรอธิบำยว่ำนโยบำยควำมเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำดูแลโดยกระทรวงศึกษำธิกำร แต่หำก
พิจำรณำถึงส่วนย่อยในระดับจังหวัดหรือท้องถิ่น กลับพบว่ำมีโรงเรียนหลำยแห่งไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร แต่
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น 
 นำยธนำธรหวังว่ำกำรได้ที่นั่งในองค์กรส่วนท้องถิ่นจะท ำให้คณะก้ำวหน้ำมีโอกำสได้เข้ำไปแสดงบทบำทแสดง
ฝีมือในฐำนะฝ่ำยบริหำรและจะได้แสดงให้ประชำชนเห็นว่ำ ถ้ำกำรเมืองดี ถ้ำมีคนที่มีเจตจ ำนงทำงกำรเมืองที่เด่นชัด ไม่
เอ้ือผลประโยชน์ให้ตัวเอง ประเทศไทยจะไปได้ไกลกว่ำนี้ 
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 “เรำท ำในระดับประเทศไทยไม่ได้ เรำจะต้องท ำในระดับท้องถิ่นให้เห็น เพ่ือให้ประชำชนเห็นถึงควำมตั้งใจ เห็น
ฝีไม้ลำยมือ นี่คือวัตถุประสงค์แรก” เขำกล่ำว 
 ส่วนวัตถุประสงค์ต่อมำคือ เขำอยำกใช้เรื่องนี้เป็นกำรรณรงค์เพ่ือสะท้อนปัญหำที่ส ำคัญที่สุดของประเทศคือ 
“รัฐรำชกำรรวมศูนย์” เขำต้องกำรให้ท้องถิ่นมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรมำกขึ้น มีส่วนแบ่งอย่ำงเป็นธรรมในเรื่องของ
ภำษี และผลักดันกำรกระจำยอ ำนำจ 
 ส ำหรับแนวทำงกำรคัดเลือกผู้สมัคร คณะก้ำวหน้ำระบุว่ำต้องเป็นบุคคลที่มี “คุณค่ำพ้ืนฐำน” ร่วมกันคือ มี
จุดยืนที่หนักแน่นด้ำนประชำธิปไตย ต่อต้ำนเผด็จกำร , ยึดแนวทำงกำรท ำงำนของพรรคอนำคตใหม่เดิม คือไม่ซื้อสิทธิ
ซื้อเสียง, ไม่มีกำรทุจริตคอร์รัปชัน งบประมำณที่มำจำกภำษีของประชำชนต้องถูกใช้อย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่
เกี่ยวข้องกับกำรค้ำยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ หรือกำรท ำตัวเป็นนักเลงผู้มีอิทธิพล 
 
ส ารวจแนวรบสนามเลือกตั้งเทศบาล 
 ในจ ำนวนผู้สมัครรับสมัครเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีเกือบ 6,000 คน และสมำชิกสภำเทศบำลอีกกว่ำ 67,000 
คนที่ลงชิงชัยเพ่ือเข้ำมำบริหำรงำนในเทศบำล ซึ่งมีทั้งหมด 3 ขนำด เรียงจำกเล็กไปหำใหญ่ คือ เทศบำลต ำบล (2,247 
แห่งทั่วประเทศ) เทศบำลเมือง (195 แห่ง) และเทศบำลนครนั้น มีทั้งผู้สมัครที่สังกัดกลุ่มกำรเมืองที่เชื่อมโยงกับพรรค
กำรเมืองใหญ่ชัดเจน กลุ่มกำรเมืองท้องถิ่น กลุ่มภำคประชำสังคม ผู้สมัครอิสระ รวมทั้งคนในตระกูลกำรเมือง อย่ำงเช่น 
“อัศวเหม” แห่ง จ.สมุทรปรำกำร 
 กลุ่มกำรเมืองที่เชื่อมโยงกับพรรคกำรเมืองใหญ่ เช่น ทีมโครำชชำติพัฒนำ ที่หำเสียงด้วยนโยบำย “เรำจะสร้ำง
โครำชเป็นเมืองหลวงของอีสำน” และกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ ที่ขำย “นโยบำยควำมสุขทีย่ั่งยืนเพื่อคนเชียงใหม่” 
 ส่วนกลุ่มกำรเมืองท้องถิ่น เช่น กลุ่มเพ่ือนเนวิน แห่ง จ.บุรีรัมย์ ที่มำพร้อมสโลแกน “พัฒนำเมือง พัฒนำด้วยใจ 
พัฒนำไปด้วยกัน” 
 กลุ่มกำรเมืองที่ส่งผู้สมัครลงสนำมเลือกตั้งเทศบำลมักจะรณรงค์หำเสียงให้ประชำชนเลือกนำยกเทศมนตรีและ
ผู้สมัครสมำชิกสภำเทศบำลในสังกัดแบบ “ยกทีม” ซึ่งหมำยถึงเลือกผู้สมัครของกลุ่มทั้ง 6 คน เนื่องจำกกฎหมำย
ก ำหนดให้เทศบำลแต่ละแห่งมีสมำชิกสภำเทศบำลได้เขตเลือกตั้งละ 6 คน 
 จำกฐำนข้อมูลกำรเลือกตั้งเทศบำล 28 มี.ค. ของ กกต. จังหวัดที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและ
นำยกเทศมนตรีสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เชียงใหม่ (4,048 คน) นครรำชสีมำ (2,703 คน)ขอนแก่น (2,473 คน) 
เชียงรำย (2,396 คน) และอุดรธำนี (2,317 คน) ตำมล ำดับ “ธนำธร” ถอดบทเรียนควำมพ่ำยแพ้เลือกตั้ง อบจ. สู้ศึก
เลือกตั้งเทศบำล 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6189295  
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วันอังคำรที่ 23 มีนำคม พ.ศ.2564 
ประชามติ : แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์?  
 

 
  
 ค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญที่ว่ำ รัฐสภำมีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรจัดท ำรัฐธรรมนูญใหม่ได้แต่ต้องไปท ำ
ประชำมติสอบถำมประชำชนก่อนว่ำมีควำมประสงค์จะให้ด ำเนินกำรหรือไม่ ท ำให้ค ำว่ำ “ประชำมติ” กลำยเป็น
ควำมหวังและเครื่องมือส ำคัญในกำรน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง เปรียบเสมือนแสงสว่ำงที่ปลำยอุโมงค์ 
ในขณะที่ฝ่ำยที่ได้ประโยชน์จำกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ก็ปรีดำปรำโมทย์ในค ำวินิจฉัย ด้วยเหตุที่สำมำรถใช้เหตุผล
ดังกล่ำวหยุดยั้งกระบวนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่เตะถ่วงเนิ่นช้ำมำเป็นปีแล้วให้กลับไปนับหนึ่งใหม่ ด้วยเหตุผลว่ำ
ต้องท ำประชำมติก่อนจึงจะเริ่มต้นจัดท ำรัฐธรรมนูญใหม่ได้ แล้ว “ประชำมติ” จะเป็นพระเอกหรือผู้ร้ำยในกรณีนี้กันแน ่
 
 ไม่มีทางหลีกพ้นการท าประชามติ 
 ในปีนี้ อย่ำงไรประเทศไทยก็หลีกไม่พ้นกำรท ำประชำมติอย่ำงน้อยหนึ่งครั้ง เนื่องด้วยควำมขัดแย้งที่มีอยู่ใน
บ้ำนเมืองอันสืบเนื่องจำกควำมไม่พอใจในกำรออกแบบรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่น ำไปสู่ควำมได้เปรียบเสียเปรียบในทำง
กำรเมือง น่ำจะไม่มีทำงเลือกอ่ืนนอกจำกกำรจบด้วยกำรประชำมติเพ่ือถำมคนทั้งประเทศว่ำคิดเห็นไปในทำงใด 
 เป็นประชำมติเพ่ือหำข้อยุติของควำมขัดแย้ง ซึ่งหมำยควำมว่ำทุกฝ่ำยต้องยอมรับผลของกำรลงประชำมติ ไม่ว่ำ
ผลจะออกมำในทิศทำงใด และเชื่อว่ำจะเป็นกำรท ำประชำมติที่ดุเดือดเข้มข้น มีกำรรณรงค์ให้ข้อมูลและควำมคิดเห็น
อย่ำงมำกมำยที่สุดในประวัติศำสตร์ 
 ทั้งนี้เพรำะเง่ือนไขที่ระบุในกฎหมำย พ.ร.บ.ประชำมติ ที่เรียกว่ำเสียงข้ำงมำกสองรอบ (Double majority) คือ 
จะต้องมีผู้ออกมำใช้สิทธิเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง และประเด็นที่ได้ข้อยุติต้องเป็นประเด็นที่ได้รับเสียง
เกินกว่ำกึ่งหนึ่งของผู้มำใช้สิทธิ 
 เพียงเงื่อนไขดังกล่ำวก็ลุกเป็นไฟ เพรำะทุกฝ่ำยย่อมหวังผลในกำรรณรงค์ให้ประชำชนออกมำลงคะแนนเสียง
เพ่ือสนับสนุนในแนวทำงท่ีตนสนับสนุน 
 งสื่อทำงสังคมต่ำงๆ ที่มีในรูปแบบต่ำงๆ มำกมำย เวทีกำรอภิปรำยถกเถียงแบบคลับเฮำส์อำจเกิดขึ้นทุกค่ ำคืน 
กำรถกเถียงแลกเปลี่ยนร้อยเวทีพันเวทีจะเกิดข้ึนก่อนหน้ำวันลงประชำมติ 
 
 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D-2.jpg
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 ถามหาบรรยากาศที่เสรี เสมอภาค 
 ปัญหำของกำรท ำประชำมติเมื่อ 7 สิงหำคม 2557 ที่อยู่ใต้บรรยำกำศกำรปกครองของคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ซึ่งมีค ำสั่งของหัวหน้ำ คสช.ในกำรควบคุมกำรชุมนุมทำงเมือง คือ เป็นกำรท ำประชำมติที่ขำดเสรี ไร้ควำม
เสมอภำคเท่ำเทียม โดยฝ่ำยผู้มีอ ำนำจรัฐสำมำรถใช้กลไกในกำรจัดกำรกับผู้เห็นต่ำง จึงท ำให้หลำยฝ่ำยมิอำจยอมรับได้
ว่ำเป็นกำรท ำประชำมติท่ีดีได้ 
 กำรลงประชำมติที่เสรีเป็นธรรม ปรำศจำกกำรชี้น ำบังคับข่มขู่ ให้ฝ่ำยที่เห็นด้วยและเห็นต่ำงมีโอกำสในกำรใน
น ำเสนอข้อมูลสู่สำธำรณะอย่ำงมีเหตุผล เป็นจริง ด้วยควำมเท่ำเทียมกัน 
 กติกำดังกล่ำวนอกจำกจะบัญญัติไว้ในกฎหมำยประชำมติแล้ว คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้ด ำเนินกำร
จัดกำรออกเสียงประชำมติ ยังต้องคอยก ำกับดูแลมิให้ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งใช้กลไกของตนที่มีอยู่เพ่ือสร้ำงควำมได้เปรียบ
ให้แก่ฝ่ำยตนเอง ซึ่งที่ผ่ำนมำมักปรำกฏว่ำ ฝ่ำยรัฐเองมักจะเป็นฝ่ำยใช้กลไกอ ำนำจรัฐต่ำงๆ เอำเปรียบฝ่ำยตรงข้ำม  จึง
เป็นเรื่อง ที่ กกต.ต้องทันสถำนกำรณ์ และมีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรมที่จะจัดกำรกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
 
 ถามหาการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจ 
 กำรก ำหนดให้กำรออกเสียงประชำมติ ต้องมีข้ึนในช่วงไม่น้อยกว่ำ 90 วันและไม่เกิน 120 วันนับแต่วันที่เหตุให้
ลงประชำมติ ด้ำนหนึ่งเพ่ือเป็นกรอบเวลำให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีเวลำในกำรเตรียมกำรในเรื่องต่ำงๆ เช่น กำร
จัดพิมพ์บัตร กำรจัดเตรียมอุปกรณ์ กำรจัดกำรลงคะแนนทั้งในและนอกรำชอำณำจักร แต่อีกด้ำนหนึ่งเป็นกำรให้มีเงื่อน
เวลำที่เพียงพอส ำหรับกำรให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ประชำชน และเปิดโอกำสให้มีกำรถกแถลงแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นในหมู่ประชำชนด้วยเหตุและผลต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง 
 ดังนั้น สิ่งที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งต้องด ำเนินกำร คือ กำรเผยแพร่เอกสำรข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ประเด็นที่จะออกเสียงประชำมติถึงผู้มีสิทธิในกำรออกเสียงอย่ำงน้อยทุกครัวเรือนไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนวันลงคะแนน
เสียง และอำจมีกำรเผยแพร่ทำงช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ โดยพิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงผู้มีสิทธิออก
เสียงโดยสะดวก 
 สื่อมวลชน สถำบันกำรศึกษำควรเป็นตัวช่วยในกำรสรุปข้อมูลให้ง่ำยต่อควำมเข้ำใจ โดยอำจใช้ infographic 
หรือคลิปวิดีโอ เพ่ือกำรสื่อสำรที่ง่ำยต่อควำมเข้ำใจ กำรจัดเวทีอภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมเห็น เวทีดีเบตเพ่ือให้ฝ่ำยที่
เห็นด้วยกับฝ่ำยที่เห็นต่ำงๆ ได้มีโอกำสมำประชันแนวคิดควรมีทั่วไปและด ำเนินกำรด้วยควำมเป็นกลำงอย่ำงเท่ำเทียม  
กำรลงประชำมติของประชำชนจึงจะเป็นกำรลงประชำมติท่ีมีคุณภำพบนพื้นฐำนของควำมรู้จริง มิใช่พวกมำกลำกไป 
  
ถามหาความจริงใจของผู้มีอ านาจ 
 ในอดีตที่ผ่ำนมำ ประชำมติถูกใช้เป็นเครื่องมือรับรองควำมชอบธรรมของผู้มีอ ำนำจบนพ้ืนฐำนควำมไม่รู้หรือไม่
มีทำงเลือกของประชำชน อย่ำงเช่น ประชำมติรัฐธรรมนูญ 2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2559 อยู่บนเงื่อนไขกำรข่มขู่
แบบกลำยๆ ว่ำ หำกไม่รับก็ยังไม่มีกำรเลือกตั้ง หำกไม่รับ หัวหน้ำ คสช.ก็มีอ ำนำจไปหยิบเอำรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับ
หนึ่งในอดีตมำใช้ตำมใจชอบ 
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 เงื่อนไขแบบนี้ ท ำให้คนจ ำนวนหนึ่งอำจเห็นคล้อยไปในทำงให้ควำมเห็นชอบ เพรำะไม่เหลือทำงเลือกอะไร 
และเห็นว่ำกำรลงประชำมติรับไปก่อนยังอำจดีกว่ำข้อข่มขู่ของผู้มีอ ำนำจในขณะนั้น 
 แต่พอประชำชนลงประชำมติรับรัฐธรรมนูญ ก็เอำตัวเลข 16 ล้ำนเสียงมำเป็นข้ออ้ำงตลอดว่ำ รัฐธรรมนูญผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกประชำชนโดยผ่ำนกระบวนกำรประชำมติมำแล้ว 
 ดังนั้น หำกจะมีประชำมติใหม่ ฝ่ำยผู้มีอ ำนำจควรวำงใจเป็นกลำงและให้ประชำชนเป็นฝ่ำยตัดสินอนำคตของ
เขำไม่ใช้อ ำนำจที่มีเพ่ือข่มขู่ บิดเบือน ให้ร้ำย หรือโน้มน้ำวจูงใจให้ประชำชนคล้อยตำม รวมถึงต้องยอมรับผลของกำรท ำ
ประชำมติไม่ว่ำจะออกมำในทิศทำงใดนั่นคือเจตนำที่แท้ของประชำชนและยอมปฏิบัติตำม 
 ประชำมติจึงจะเป็นเครื่องมือที่ดีในกำรลดควำมขัดแย้ง ควำมเห็นต่ำงของคนในสังคม เพ่ือหำค ำตอบว่ำ
ประชำชนส่วนใหญ่ในประเทศนั้นมุ่งหวังหรือประสงค์ให้รัฐด ำเนินกำรไปในทิศทำงใด  แต่หำกประชำมติเป็นเพียง
เครื่องมือที่ผู้มีอ ำนำจมุ่งใช้เพียงเพ่ือรับรองควำมชอบธรรมในอ ำนำจ และพยำยำมบิดเบือนหำวิธีกำรให้ประชำชนคล้อย
ตำมในทุกรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรตั้งค ำถำมประชำมติที่ยำกต่อควำมเข้ำใจ มีลักษณะทั้งก ำกวม ทั้งเป็นค ำถำมน ำ 
จ ำกัดกระบวนกำรส่งข่ำวสำรข้อมูลถึงประชำชน กีดกันกำรแสดงควำมเห็นของผู้เห็นต่ำง และใช้อ ำนำจรัฐที่ตนมีในกำร
ข่มขู่คุกคำมทั้งผู้รณรงค์และผู้ออกเสียงประชำมติ ประชำมติก็ไม่แตกต่ำงอะไรกับพิธีกรรมที่มีค่ำใช้จ่ำยอันแพงลิ่วเพ่ือ
เป็นตรำยำงประทับควำมชอบธรรมให้แก่ผู้ฉ้อฉลเท่ำนั้น 
 สิ่งที่เห็นเป็นแสงสว่ำงในปลำยอุโมงค์ จึงอำจไม่ใช่ทำงออก แต่คงเป็นเพียงภำพลวงตำเพ่ือหลอกเข้ำไปติดกับ
ดักท่ีเลวร้ำยอีกครั้งหนึ่งก็ได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_409857  
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24 มี.ค. 2564 05:01 น. 
ไม่ให้เหลือตอ 
 

 
 

ควันหลงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐของ “ลุงป้อม” และ ส.ว.ลากตั้งของ “ลุงตู่” รวมหัว
กันโหวตคว่ ากลางสภาฯ ยังแตกหน่อแยกกอไป อีกหลากหลายประเด็น...ยังส่งแรงกระเพื่อมเป็น คลื่นใต้น้ า
การเมืองต่อไป อีกยาว!! 
 ล่ำสุด นำยศรีสุวรรณ จรรยำ สุดยอดนักร้องเรียน อันดับหนึ่งของประเทศ ไทย ผู้ท ำลำยสถิติโลกด้ำน 
ขยันยื่นเรื่องร้องเรียนมำกกว่ำ 3,000 เรื่อง ในรอบ 10 ปี 
 นำยศรีสุวรรณ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ไปยื่นค ำร้อง ป.ป.ช.ให้ไต่สวนวินิจฉัย
ลงโทษ ส.ส. 206 คน และ ส.ว.ลำกตั้งอีก 2 คน ที่ลงมติเห็นชอบร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญวำระ 3 ในควำมผิดฐำนเจตนำฝ่ำ
ฝืนค ำสั่งศำลรัฐธรรมนูญ?? นำยศรีสุวรรณ ซึ่งไม่ได้เป็นญำติกับ “พระอภัยมณี” อ้ำงค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่ำ 
หำกรัฐสภำต้องกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องให้ประชำชนผู้มีอ ำนำจสถำปนำรัฐธรรมนูญ ลงประชำมติเห็นชอบ
ก่อนด ำเนินกำร แต่ปรำกฏว่ำมี ส.ส. และ ส.ว. 208 คน จำก 8 พรรคกำรเมือง บังอำจลงมติเห็นชอบร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญในวำระ 3 อย่ำงหน้ำตำเฉย พฤติกำรณ์ของ ส.ส.-ส.ว.ทั้ง 208 คน จึงเข้ำข่ำยเจตนำขัดค ำสั่งศำลรัฐธรรมนูญ? 
เข้ำข่ำยทุจริตต่อหน้ำที่? และ ฝ่ำฝืนมำตรฐำนจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง?? จึงขอให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช.ยื่นฟ้อง ส.ส.-ส.ว. 
208 คนต่อศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่ง ทำงกำรเมืองให้พ้นจำกต ำแหน่ง ส.ส.-ส.ว. และให้ยุบพรรค
กำรเมือง 8 พรรค แถมเป็นโบนัสอีกกระทง!! “แม่ลูกจันทร์” มองว่ำข้อกล่ำวหำ ของ “นำยศรีสุวรรณ จรรยำ” ที่ให้ 
ป.ป.ช.เช็กบิล ส.ส.-ส.ว. 208 คน ลงโทษ ยุบพรรค 8 พรรค (รวมทั้งพรรคประชำธิปัตย์ และพรรคเพ่ือไทย) ยังขำด
เหตุผลส ำคัญอยู่ 4 ประเด็น!! 
ข้อ 1, ศำลรัฐธรรมนูญย ้ำว่ำรัฐสภำมีอ ำนำจแก้ไขรัฐธรรมนูญ กำรโหวตเห็นชอบร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ วำระ 3 จึงเป็น
กำรใช้อ ำนำจโดยชอบของสมำชิกรัฐสภำ 
ข้อ 2, ค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญ ไม่ได้สั่งห้ำม ส.ส.-ส.ว. ลงมติเห็นชอบ วำระ 3 แม้แต่ประโยคเดียว 
ข้อ 3, ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่โดน คว ่ำในสภำฯเป็นกำร “แก้ไขรำยมำตรำ” ยังไม่ก้ำวไปถึงขั้นยกร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ทั้ง
ฉบับแต่อย่ำงใด!! 
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ข้อ 4, หำกผ่ำนควำมเห็นชอบวำระ 3 แล้วค่อยไปท ำประชำมติถำมควำมเห็นประชำชนภำยหลัง ก็ไม่ฝ่ำฝืนค ำสั่งศำล
รัฐธรรมนูญ 
สรุปว่ำงำนนี้  นำยศรีสุ วรรณ  ยิงกระสุนพลำดเป้ำไป 4 กิโล  อย่ำงไรก็ดี  “แม่ลูกจันทร์”  ขอสนับสนุนให้   
“นำยศรีสุวรรณ” ขยันหำประเด็นไปยื่นร้องเรียน ป.ป.ช. กกต. ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ศำลปกครอง ศำล อำญำ ศำล
รัฐธรรมนูญ และหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงสถิติโลกต่อไป ถือเป็นหน่วยตรวจสอบภำคประชำชน เพ่ือถ่วงดุลกำร
ตรวจสอบภำครัฐที่ไม่เป็นสับปะรดแมว ร้องได้เรื่องบ้ำง ร้องไม่ได้เรื่องบ้ำง ก็ไม่เป็นไร ร้อง 100 เรื่อง ฝีหัวช้ำงแตกสัก 3 
เรื่องก็คุ้มแล้วโยม. 
          "แม่ลูกจันทร์" 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2055527  
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พุธที่ 24 มีนำคม 2564 เวลำ 07.00 น. 
พิสูจน์ความจริงใจแก้ไข รธน.  
การที่พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคยึดนโยบายแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว “หักหลัง” พปชร. โดยการไปจับมือกับพรรค
ร่วมฝ่ายค้าน มันก็ต้องบอกว่า “อะไรก็เกิดขึ้นได้”  
 

 
 
 จริงๆ มันก็ไม่น่ำจะใช่เรื่องที่เหลือควำมคำดหมำยเท่ำไรกับค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งก็สรุปได้ง่ำยๆ ว่ำ 
กำรจะยกร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่โดยใช้สมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ  ( ส.ส.ร.) ต้องท ำประชำมติถำมประชำชนก่อน ท ำให้ไอ้
ที่ผ่ำนมำก็ถือว่ำตกไป ดังนั้น ก็เริ่มกระบวนกำรแก้ใหม่เป็นรำยมำตรำ 
 แต่ละพรรคมีท่ำทีอย่ำงไร ในช่วงอำทิตย์ที่ผ่ำนมำหลังค ำวินิจฉัยศำล  นำยนิกร จ ำนง ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
พรรคชำติไทยพัฒนำ   ไปคุยกับ นำยบัญญัติ บรรทัดฐำน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธิปัตย์ นำยชินวรณ์ บุณย
เกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ และนำยศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคภูมิใจไทยแล้ว ซึ่งสำม
พรรคก็เห็นตรงกันว่ำ  ในกำรเปิดสมัยประชุมสภำฯ เดือนพ.ค.นี้ จะพิจำรณำเสนอญัตติขอแก้รัฐธรรมนูญ ในมำตรำ 
256  คือ ปรับเงื่อนไขกำรใช้เสียงรับหลักกำรวำระแรก และเสียงเห็นชอบวำระสำมในกำรแก้รัฐธรรมนูญ โดยเสียง 3 ใน 
5 โดยตัดเกณฑ์เสียง ส.ว. 1 ใน 3  และเสียงพรรคฝ่ำยค้ำนร้อยละ 20 ออก 
 นอกจำกนั้นยังมีประเด็นที่เห็นว่ำควรเสนอแก้ไข เช่น สิทธิของประชำชน กำรกระจำยอ ำนำจ กำรเลือกตั้ง ที่
ต้องแก้ไขวิธีนับคะแนนและระบบไพรมำรี่โหวต ( ซึ่งส่วนหนึ่งที่เป็นควำมต้องกำรของทุกพรรค คือกำรแก้ระบบบัตร
เลือกตั้ง ให้เป็นสองใบเหมือนเดิม )  แต่ต้องไม่แตะหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหำกษัตริย์ 
 ขณะที่กลุ่มรีโซลูชั่น ( Resolution ) น ำโดยนำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ  ระบุว่ำ น่ำจะ
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่ำสิ่งที่ก ำลังท ำกันอยู่ในสภำตอนนี้ คือกระบวนกำรขัดขวำงกำรแก้รัฐธรรมนูญ โดยคนกลุ่มเดิมที่ได้
ประโยชน์จำกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เช่น ส.ว. และ ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำลบำงส่วน หลำยคนเคยอยู่ในกระบวนกำรขัดขวำงกำรแก้
รัฐธรรมนูญ 
 ในเชิงสถำบันกำรเมือง เรำก ำลังมีสององค์กรใหญ่ๆที่เป็นอุปสรรคต่อกำรแก้รัฐธรรมนูญ นั่นคือศำลรัฐธรรมนูญ
และวุฒิสภำ ที่พร้อมจะขัดขวำงทุกวิถีทำงไม่ให้เกิดกำรแก้รัฐธรรมนูญ โดยเฉพำะในเรื่องที่ตัวเองเสียประโยชน์ และจะ
อนุญำตให้แก้ในเฉพำะเรื่องท่ีตัวเองได้ประโยชน์เท่ำนั้น 
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 ทำงกลุ่มรีโซลูชั่นเขำก็ว่ำ ในเมื่อท ำใหม่ทั้งฉบับไม่ได้ เรำก็จะรณรงค์แก้รำยมำตรำ โดยเนื้อหำส ำคัญคือกำรยุบ
ศำลรัฐธรรมนูญชุดนี้ เปลี่ยนองค์ประกอบ อ ำนำจหน้ำที่ และที่มำของศำลรัฐธรรมนูญใหม่เสีย  ยุบ ส.ว.ชุดนี้ หรือแก้ให้
ไม่ต้องมีวุฒิสภำไปเลยเป็นสภำเดี่ยว เพรำะพวกท่ีมำจำกกำรแต่งตั้งล้วนแต่สืบทอดอ ำนำจทั้งนั้น 
 นำยปิยบุตรยังเชิญชวนให้ประชำชนร่วมท ำประชำมติ “เพ่ือแสดงออกถึงอ ำนำจกำรสถำปนำรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชำชน”ยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2560 ทิ้งทั้งฉบับแล้วท ำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ยกเลิกยุทธศำสตร์ชำติ โดยทำงกลุ่มจะ
มีกำรเคลื่อนไหวเปิดตัวกิจกรรมประมำณต้นเดือน เม.ย.นี้ หวังให้ได้คนเป็นแสนเป็นล้ำนมำร่วม 
 ข้ำงฝ่ำยพรรคพลังประชำรัฐ ( พปชร.) ก็เห็นนำยไพบูลย์ นิติตะวัน  รองหัวหน้ำพรรค พปชร.ออกมำพูดใน
ท ำนองว่ำจะต้องแก้ไขเรื่องบัตรเลือกตั้ง แก้ไขเรื่องที่ให้ ส.ว.มีอ ำนำจควบคุมยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ิมสิทธิเสรีภำพให้
ประชำชน ..ซึ่งไม่ว่ำจะพูดอย่ำงไรก็ตำม ก็ปฏิเสธไม่ ได้ว่ำ กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นวำระที่รัฐบำล  “สัญญำ”กับ
ประชำชนแล้ว 
 ถ้ำเกิดควำมขัดแย้งขึ้นมำ อำทิ กำรที่พรรคร่วมรัฐบำลบำงพรรคยึดนโยบำยแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว  “หัก
หลัง” พปชร. โดยกำรไปจับมือกับพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน มันก็ต้องบอกว่ำ “อะไรก็เกิดขึ้นได้” เพ่ือป้องกันกำรโดนตรำหน้ำ
ว่ำนักกำรเมืองตระบัดสัตย์ และหวังผลต่อกำรเลือกตั้งในครั้งหน้ำโดยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนี้ก็เป็นจุดขำยได้ 
นี่แค่เริ่มก้ำวแรกใหม่ ไม่แน่ว่ำ ถ้ำขัดแย้งกันมำก กลิ่นกำรยุบสภำฯ ก็โชยมำ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/article/832815  
 
  

https://www.dailynews.co.th/article/832815
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24 Mar 2021 09:00 น. 
ล้ม ‘พรบ. ประชามติ’ ส.ว. เดินเกม ย่ืนศาล รธน. ตีความ 

 

 
 

“ร่างพรบ.ประชามติ” ส่อล้ม ส.ว. “สมชาย-วันชัย-ค านูณ” ชี้มีปัญหา เล็งยื่นศาลรธน.ตีความขัด ม.166 ปมเพิ่ม
อ านาจรัฐสภา-ภาคประชาชนเสนอเรื่องประชามติได้ เชื่อผ่านวาระ 3 ยาก 
 กรณีที่ประชุมรัฐสภำมีมติให้แก้ไขเนื้อหำมำตรำ 9 ร่ำง พ.ร.บ.กำรออกเสียงประชำมติ โดยเพ่ิมอ ำนำจรัฐสภำ
และภำคประชำชนสำมำรถส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) จัดท ำประชำมติได้ จำกเดิมให้เป็นดุลยพินิจของ ครม.ฝ่ำย
เดียวนั้น ก ำลังมีควำมเคลื่อนไหวของสมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) ที่จะส่งให้ “ศำลรัฐธรรมนูญ” วินิจฉัยว่ำขัดกับรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ และอำจท ำให้ “ร่ำงพ.ร.บ.ประชำมติ” ต้องถูกคว ่ำลงไปหรือไม่? 
อ้างขัดรธน.มาตรา 166 
 นำยสมชำย แสวงกำร สมำชิกวุฒิสภำ กล่ำวถึงเรื่องนี้โดยมองว่ำ อำจขัดกับมำตรำ 166 ของรัฐธรรมนูญ เพรำะ
เป็นกำรเพ่ิมอ ำนำจให้ฝ่ำยนิติบัญญัติมีอ ำนำจเหนือฝ่ำยบริหำร ยิ่งถ้ำให้ต้องท ำประชำมติทุกเรื่องตำมที่ภำคประชำชน
เข้ำชื่อเสนอมำ ก็อำจยิ่งมีปัญหำ ถ้ำต้องท ำประชำมติในทุกเรื่อง ก็ยิ่งไปกันใหญ่  
 “ก ำลังรอดูว่ำ ผลกำรแก้ไขเนื้อหำมำตรำ 9 ของกมธ.วิสำมัญพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.ประชำมติ จะไปกระทบกับ
เนื้อหำมำตรำอ่ืนๆ เช่น มำตรำ 10-11 และมำตรำอื่นๆ ถ้ำแก้แล้วมีเนื้อหำไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ก็อำจไม่ต้องยื่นตีควำม แต่
ถ้ำแก้แล้วมีเนื้อหำไปขัดต่อรัฐธรรมนูญ ก็จ ำเป็นต้องยื่นศำลรัฐธรรมนูญตีควำมร่ำง พ.ร.บ.ประชำมติ ดูแนวโน้มแล้ วคิด
ว่ำอำจขัดรัฐธรรมนูญ” นำยสมชำย ระบุ 
 เมื่อถำมว่ำหำกแก้ไขเนื้อหำมำตรำ 9 แล้ว ยังเห็นว่ำขัดรัฐธรรมนูญ ส.ว.จะโหวตคว ่ำร่ำง พ.ร.บ.ประชำมติ วำระ 
3 ใช่หรือไม่ นำยสมชำย ตอบว่ำ ยังมั่นใจว่ำร่ำง พ.ร.บ.ประชำมติ จะผ่ำนวำระ 3 แต่ถ้ำไม่ผ่ำนก็สำมำรถใช้ร่ำง พ.ร.บ.
ประชำมติฉบับเดิมในกำรท ำประชำมติเรื่องกำรแก้รัฐธรรมนูญได้ 
 ส ำหรับรัฐธรรมนูญ มำตรำ 166 บัญญัติว่ำ “ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรีจะขอให้มีกำรออกเสียง
ประชำมติในเรื่องใดอันมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ไ ด้ ทั้งนี้
ตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติ” 
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แก้ไขเกินกรอบรธน. 
 เช่นเดียวกับ นำยวันชัย สอนศิริ สมำชิกวุฒิสภำ ในฐำนะโฆษกคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.กำรออก
เสียงประชำมติ ที่ยอมรับว่ำ มีควำมเป็นไปได้ว่ำจะมีสมำชิกรัฐสภำยื่นศำลรัฐธรรมนูญตีควำมบทบัญญัติที่ถูกเพิ่มเติมเข้ำ
มำในมำตรำ 9 ของร่ำง พ.ร.บ.กำรออกเสียงประชำมติที่รัฐสภำมีมติให้แก้ไขเพ่ิมสิทธิให้ รัฐสภำและภำคประชำชน 
สำมำรถเข้ำชื่อร้องขอให้จัดท ำประชำมติได้  
 “เกรงว่ำจะเป็นกำรแก้ไขเกินกรอบรัฐธรรมนูญ และหลักกำรร่ำงกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ หำกรัฐสภำเห็นชอบให้
บัญญัติเนื้อหำดังกล่ำว อำจมีผลกระทบ ในชั้นนี้ได้พิจำรณำรำยละเอียดแล้ว เชื่อว่ำจะมีผู้ยื่นศำลรัฐธรรมนูญให้ตีควำม” 
นำยวันชัย ระบุ 
 ค านูณชี้ผ่านวาระ 3 ยาก 
 ด้ำน นำยค ำนูณ สิทธิสมำน สมำชิกวุฒิสภำอีกคน ชี้ว่ำ กำรแก้ไขมำตรำ 9 ร่ำง พ.ร.บ.ประชำมติ นั้น สมำชิก
รัฐสภำบำงส่วนและรัฐบำลเห็นว่ำ มีควำมขัดหลักกำรตรวจสอบถ่วงดุลอ ำนำจและขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ มำตรำ 166 
แม้เนื้อควำมในมำตรำ 166 ตอนท้ำยเขียนว่ำ ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยบัญญัติ แต่กฎหมำยที่ออกมำควรท ำหน้ำที่เพียง
ขยำยควำม ก ำหนดขั้นตอนรำยละเอียดในกำรปฏิบัติให้ชัดเจน ไม่ควรบัญญัติหลักกำรเกินกรอบรัฐธรรมนูญ  
 กรณีนี้รัฐธรรมนูญก ำหนดหลักกำรให้ ครม.มีอ ำนำจพิจำรณำใช้ดุลพินิจตัดสินใจกำรจัดท ำประชำมติ แต่หำก
เนื้อหำที่แก้ไขไปบัญญัติให้รัฐสภำหรือประชำชนเข้ำชื่อกันให้ครม.จัดกำรออกเสียงประชำมติได้ อำจเป็นบทบัญญัติที่ขัด
หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ ขณะนี้ส ำนักงำนกฤษฎีกำอยู่ระหว่ำงปรับแก้มำตรำต่อเนื่องจำกมำตรำ 9 ให้มีกรอบที่ไม่มัด
มือ ครม.เกินไป กมธ.จะนัดพิจำรณำวันที่ 1-2 เม.ย.นี้ เชื่อว่ำนอกจำกจะพิจำรณำเนื้อหำที่กฤษฎีกำเสนอแล้ว อำจมี
ข้อเสนอจำก กมธ.อำทิ ให้ชะลอกำรบังคับใช้มำตรำ 9 
 “ส่วนตัวเชื่อว่ำร่ำง พ.ร.บ. ประชำมติ ผ่ำนวำระ 3 ยำก อำจเกิดกรณีถำมหำควำมรับผิดชอบด้วยกำรยุบสภำ 
ซึ่ง ส.ส.ไม่ต้องกำร ดังนั้น รัฐบำลจึงต้องมีทำงออกหลำยวิธี เช่น เสนอร่ำงกฎหมำยเพ่ือแก้ไขมำตรำ 9 เป็นต้น” นำย
ค ำนูณ ระบุ 
 ชูศักดิ์ยันม.9 ไม่ขัดรธน. 
 ขณะที่ นำยชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย ในฐำนะที่ปรึกษำคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.ว่ำด้วกำรออกเสียงประชำมติ พ.ศ. ... รัฐสภำเห็นแตกต่ำงกับ ส.ว. โดยมั่นใจว่ำ สิ่งที่เสนอนั้นไม่เกิน
กรอบหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพรำะมำตรำ 166 มีควำมตอนท้ำยระบุว่ำ “ทั้งนี้ตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติ” ดังนั้น กำรเขียน
เนื้อหำไว้ในร่ำงพ.ร.บ.ประชำมติ จึงไม่เกินกรอบรัฐธรรมนูญ   
 อย่ำงไรก็ดี ตำมเนื้อหำที่ตนเสนอนั้นน สุดท้ำยต้องเป็นไปตำมมติ ครม. ไม่ใช่กำรให้อ ำนำจบุคคล หรือ คณะ
บุคคลไปด ำเนินกำรโดยสิทธิเด็ดขำด 
 “เมื่อรัฐสภำมีมติ หรือ ประชำชนเสนอ ต้องไปสู่ครม.เมื่อไปถึงครม. เป็นสิทธิของครม.จะพิจำรณำ ซึ่งผมไม่เห็น
ว่ำจะขัดแย้งกันยังไง ทั้งนี้เนื้อหำที่ผมเสนอนั้นเพ่ือแก้ปัญหำที่ผ่ำนมำไม่มีกฎหมำยให้ใช้ อย่ำง กฎหมำยประชำมติ ปี 
2552 ใช้ไม่ได”้  
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 นำยชูศักดิ์ ยังย ้ำว่ำ ตนได้ศึกษำและท ำกำรบ้ำนไว้เช่นเดียวกัน เพรำะเนื้อหำร่ำงมำตรำ 9 อยู่ในกรอบ ทั้ง 1. 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ และ 2. มติคณะรัฐมนตรี กรณีที่เสนอให้รัฐสภำ และประชำชนเสนอได้นั้น เพ่ือแก้ปัญหำ 
เดดล็อกทำงกฎหมำย  
 “ส่วนตัวไม่กังวลอะไรต่อกรณีที่มีข่ำวว่ำกฤษฎีกำจะเสนอเงื่อนไข กำรบังคับใช้ ส่วนกรณีท่ีกรรมำธิกำรขอเวลำ
พิจำรณำเนื้อหำและปรับแก้ไขนั้น ผมไม่ติดใจและเห็นว่ำมีเหตุมีผล” 
 แก้ม.9 กระทบหลายมาตรา 
 ด้ำน นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวถึงร่ำง พ.ร.บ. ประชำมติ จะท ำให้ ส.ว.ไม่เห็นด้วยส่งผลให้
กำรพิจำรณำวำระ 3 ตกไปหรือไม่ ว่ำ ขออย่ำให้คิดไปถึงขั้นนั้นล่วงหน้ำ เพรำะกำรท ำงำนนั้นจะขึ้นอยู่กับกฤษฎีกำและ
กรรมำธิกำร และยังมองว่ำ กรณีของมำตรำ 9 นั้น ไม่เป็นปัญหำมำกนัก แต่ปัญหำต่อจำกนั้น คือ กำรขอแก้มำตรำ 9 
จะไปผูกกับมำตรำ 10, 11, 12, 13 และบทก ำหนดโทษ  
 ทั้งนี้ มองว่ำที่สุดแล้วกำรพิจำรณำในวำระ 3 ไม่ควรจะมีปัญหำ แต่ก็ต้องติดตำมเพรำะยังคงมีอีก หลำยมำตรำ 
ที่อำจจะเป็นปัญหำได้ ในจ ำนวนทั้งหมด 17 มำตรำ เช่น มำตรำที่ว่ำจะต้องมีประชำชน มำออกเสียงเท่ำไหร่ถึงจะเป็น
ประชำมติ เพรำะต้องมองว่ำจะเลือกให้เป็นเสียงกึ่งหนึ่ง หรือ 1 ใน 5 และ 2 
ใน 3 กำรเป็นประชำมติจะ ต้องใช้เสียงข้ำงมำก หรือจะต้องมีเสียง เท่ำใด ซึ่งมำตรำเหล่ำนี้มีควำมส ำคัญ  
 อย่ำงไรก็ดี ร่ำงกฎหมำยประชำมติเป็นร่ำงกฎหมำยส ำคัญ ที่เป็นกฎหมำยปฏิรูป และเป็นร่ำงของรัฐบำล ซึ่งร่ำง
จะผ่ำนหรือไม่ผ่ำน ไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 “ถ้ำรัฐบำลเสนอวำระ 1 ไม่ผ่ำน จะมีผู้กระทบ เช่น ต้องลำออก หรือยุบสภำ เพรำะนั่นแปลว่ำสภำไม่ไว้วำงใจ 
แต่กำรที่ร่ำงประชำมติผ่ำนวำระที่ 1 ไปแล้ว และมีกำรแก้ไขถือเป็นเรื่องของกรรมำธิกำร ไม่ใช่เรื่องของรัฐบำล ผลจึง
แตกต่ำงกัน ไม่ใช่เรื่องของกำรไม่ผ่ำน” รองนำยกรัฐมนตรี ระบุ  
 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/473256  
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/473256
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24 มีนำคม 2564 
โยนหิน ‘ยุบสภา’ ‘ไพ่รัฐบาล’ มีแต่ได้กับได้ 
 

 
 

ไม่ว่าจะเป็นการโยนหินถามทาง หรือจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรก็แล้วแต่ แต่การ "ยุบสภา" ณ เวลานี้รัฐบาลและ
พรรคพลังประชารัฐมีแต่ได้กับได้ 
 ดูเหมือนจะมีควำมพยำยำมในกำรโยนหินถำมทำงเกี่ยวกับประเด็นกำร  “ยุบสภำ” เพ่ือล้ำงไพ่กำรเมือง หลัง
เกิดแรงกระเพ่ือมทั้งกรณีคว่ ำร่ำงรัฐธรรมนูญกลำงดึกของวันที่17มี.ค. ท ำให้กระบวนกำรต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่
วำระแรกด้วยกำรแก้ไขรำยมำตรำ  ต่อเนื่องเนื่องมำจนช่วงค่ ำของวันที่18มี.ค.ที่รัฐสภำมีกำรเลื่อนกำรพิจำรณำร่ำง
พ.ร.บ.ประชำมติ หลังภูมิใจไทย และประชำธิปัตย์ ผนึกเสียงจำกฝ่ำยค้ำนเปิดเกมดัดหลังโหวตค่ ำร่ำงพ.ร.บ.มำตรำ9 
ตำมที่รัฐบำลเสนอ ไม่เว้นแม้แต่ “วันชัย สอนศิริ”  ส.ว. ฐำนะโฆษก คณะกรรมำธิกำร (กมธ.) พิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติที่ยก“ธรรมเนียมปฏิบัติ”  ยุครัฐบำลของพล.อ.เปรม ติณสูลำ
นนท์ เปรียบเทียบในกรณีของร่ำงพ.ร.บ.ประชำมติ ที่มีกำรประเมินว่ำสุ่มเสี่ยงที่จะมีกำรโหวตคว่ ำในวำระ3 ที่อำจถึงขั้น
ที่รัฐบำลต้อง “ยุบสภำ” หรือ “ลำออก” 
 กำรโยนหิน “ยุบสภำ” ครั้งนี้มีกำรวิเครำะห์ไปถึงสำเหตุ ไม่ว่ำจะเป็นแรงกระเพ่ือมภำยในขั้วรัฐบำล รวมไปถึง
กำร “ขู่ถอนตัว” ของพรรคภูมิใจไทยและประชำธิปัตย์หลังศึกโหวตรัฐธรรมนูญ ซึ่งถูกมองว่ำเป็นเกมหักหลัง ตรงนี้เองที่
อำจท ำให้ “รัฐบำล” และ “พลังประชำรัฐ”  หยิบไพ่ยุบสภำมำแแก้เกมบรรดำพรรคร่วมเพ่ือให้สงบปำกสงบค ำ เพรำะ
พรรคเหล่ำนั้นย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่ำ หำกมีกำรยุบสภำและเลือกตั้งใหม่ ณ เวลำนี้ทั้งยังไม่มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ กลับจะยิ่ง
ไปเข้ำทำงพลังประชำรัฐในกำรช่วงชิงควำมได้เปรียบจำกกติกำที่มีอยู่ ดังที่มีคนเคยกล่ำวไว้ว่ำเป็นกติกำ “เพ่ือพวก
เขำ” เพ่ือเปิดทำงให้รัฐบำลพล.อ.ประยุทธ์อยู่ยำวอีก1สมัย  
 ไม่ต่ำงไปจำก “ฝ่ำยค้ำน”  โดยเฉพำะพรรคเพ่ือไทย ซึ่งเสียประโยชน์จำกระบบเลือกตั้ง  “จัดสรรปัน
ส่วนผสม” แบบเต็มๆชนิดไร้ส.ส.ปำร์ตี้ลิสต์ในสภำ เวลำนี้พยำยำมปัดฝุ่นร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เคยถูกสภำคว่ ำในวำระ
แรก เพ่ือกลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบซึ่งพรรคตัวเองได้ประโยชน์  ดังนั้นหำกยุบสภำ ณ เวลำนี้ก็ไม่ต่ำงอะไรกับกำร“ปิด
ประตูตำย” ในกำรแก้ไขกติกำเพ่ือให้พรรคได้กลับเข้ำสู่สภำในฐำนะรัฐบำลอีกครั้ง แม้แต่“พรรคก้ำวไกล” ซึ่งเป็นพรรค
ที่ได้ประโยชน์จำกระบบเลือกตั้ง ณ ปัจจุบัน เวลำนี้กลับต้องเผชิญปัญหำเสถียรภำพภำยในพรรค จำกปัญหำงูเห่ำ 
รวมถึงกระแสพรรค  
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ดังนั้นแม้จะมีกำรยุบสภำเลือกตั้งใหม่ตำมกติกำเก่ำที่พรรคได้ประโยชน์  ก็ไม่ต่ำงอะไรกับกำร “เตะหมูเข้ำปำก
หมำ” ส่งส.ส.พรรคไปให้พรรคร่วมรัฐบำลได้สมใจ ดังนั้นเกมโยนหิน “ยุบสภำ”เวลำนี้จึงไม่ต่ำงอะไรกับเกมขู่ไปยังพรรคร่วม
รัฐบำลกระทบชิ่งไปยังพรรคฝ่ำยค้ำน  
 หำกย้อนกลับไปในอดีต ตลอด8ทศวรรษที่ผ่ำนมำนับตั้งแต่ปี2481 ประเทศไทยมีกำรยุบสภำมำแล้วถึง13ครั้ง 
จ ำนวนนี้มีสำเหตุมำจำก ควำมขัดแย้งระหว่ำงรัฐบำลและรัฐสภำ 2 ครั้ง , เป็นรัฐบำลเฉพำะกิจหรือเสร็จสิ้นภำรกิจ
เฉพำะกิจ 3ครั้ง ,ควำมขัดแย้งภำยในรัฐบำล 4ครั้ง,ควำมขัดแย้งระหว่ำงสภำด้วยกัน1ครั้ง, เกิดวิกฤติกำรเมือง 3 ครั้ง 
 ส่วนจะมีกำรยุบสภำครั้งที่14 เกิดขึ้นหรือไม่ คงต้องไปเดำใจ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯและ
รมว.กลำโหมซึ่งมีอ ำนำจเต็มในเรื่องนี้ ในอนำคตอะไรก็เกิดขึ้นได้จำกที่เป็นเพียงเกมขู่ สุดท้ำยกำรยุบสภำอำจกลำยเป็น
ไพ่ในสุดท้ำยที่ถูกน ำมำใช้  
 กำรออกมำพูดถึงเรื่องนี้ในช่วงนี้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรโยนหินถำมทำง หรือจะเป็นกำรส่งสัญญำณอะไรก็แล้วแต่ แต่
ที่แน่ๆกำร "ยุบสภำ" ณ เวลำนี้รัฐบำลและพรรคพลังประชำรัฐมีแต่ได้กับได้! 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/928935  
 
 

 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/928935
https://thaibestoffer.com/click.php?key=oprtt02wjvi0w5338zst&cost=0.09506&c1=1815754&c2=261665
https://thaibestoffer.com/click.php?key=oprtt02wjvi0w5338zst&cost=0.09506&c1=1815754&c2=261665
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24 มีนำคม 2564 00:10 น.    
"รวมใจไทยสร้างชาติ" ฐานอ านาจใหม่ "3ป." !? 
 

 
 

 แม้จะรบรำกับ มวลชนที่ประกำศระดมพลถี่ขึ้นเพ่ือเปิดเกมรุกไล่ รัฐบำล แต่ขณะเดียวกันกลับพบว่ำ ในห้วง
เวลำนี้ ข่ำวผุดพรรคใหม่ โดยมี "บิ๊กมหำดไทย" แขนขำของ "บิ๊กป๊อก"พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย เข้ำไปเกี่ยวข้องในฐำนะ "ผู้ด ำเนินกำร" เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แม้ทั้ง "3 ป." จะประสำนเสียงปฏิเสธ
อย่ำงแข็งขัน ก็กลับสวนทำงกับ "ควำมสงสัย" จำกทั้ง "คนใน"ของพรรคพลังประชำรัฐเอง ไปจนถึง "คนนอก" ทั้งฝ่ำย
ค้ำนและฝ่ำยรัฐบำลด้วยกันเอง เพรำะหลำยสิ่งหลำยอย่ำงเหมือนจะ "เข้ำเค้ำ" 
 ล่ำสุดกำรออกมำปฏิเสธจำก บิ๊กป๊อก ต่อกระแสข่ำวดังกล่ำว กลับยังไม่สำมำรถดับข่ำวลือที่ว่ำนั้นลงได้ แต่กลับ
ท ำให้เกิดค ำถำม ตำมมำว่ำ "บิ๊กมหำดไทย" ที่ถูกระบุถึงนั้น ก ำลังจะกลำยเป็น ผู้มีบทบำทในทำงกำรเมือง ในกำร
เลือกตั้งรอบหน้ำปี 2566 ด้วยใช่หรือไม่ แน่นอนว่ำ "บิ๊กมหำดไทย" ที่ก ำลังถูกเพ่งเล็ง ย่อมไม่ใช่ใครอ่ืน หำกแต่เป็น "บิ๊
กฉ่ิง" ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหำดไทย บิ๊กข้ำรำชกำร ซึ่งถือเป็นมือท ำงำนของพล.อ.อนุพงษ์ นั่นเอง อย่ำงไร
ก็ดี หำกย้อนกลับไปก่อนหน้ำนี้ ก่อนเลือกตั้งเมื่อปี 2562 กระแสข่ำวที่ว่ำ "พ่ีน้อง3ป." เตรียมตั้งพรรคกำรเมืองขึ้นมำ
เพ่ือแต่งตัวลงสนำมเลือกตั้งส.ส. เคยปรำกฎมำแล้ว ท่ำมกลำงเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงหนัก โดยเฉพำะจำกพรรค
กำรเมืองฝั่งตรงข้ำมกับคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) แต่แล้ว ทุกอย่ำงก็กลำยเป็นเพียง "ข่ำวลือ" ที่ไม่เกิดขึ้นจริง 
ต่อมำในช่วงหลังๆพบว่ำ กระแสเรื่องกำรตั้งพรรคส ำรอง ของ "3ป." กลับมำเขย่ำสังเวียนกำรเมืองรอบใหม่ เมื่อกระแส
ข่ำวเริ่มหนำหูมำกข้ึน 
 และที่ส ำคัญไปกว่ำนั้น เมื่อปรำกฏภำพควำมเคลื่อนไหวของ "บิ๊กฉิ่ง" ฉัตรชัย ยกคณะไปอวยพรวันเกิด 
" เตือนใจ จรัสเสถียร" มำรดำ ของ "โจ้ "  ยุทธพงศ์  จรัสเสถียร ส.ส.จั งหวัดมหำสำรคำม พรรคเ พ่ือไทย  
กันถึงที่งำนโดยมีกำรท ำบุญเลี้ยงพระ ที่วัดบ้ำนสะเดำหวำน ต.นำภู อ.ยำงสีสุรำช จ.มหำสำรคำม พร้อมกันนี้ฉัตรชัย ยัง
อวยพรให้คุณแม่เตือนใจ มีสุขภำพแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของพ่ีน้องประชำชนคนจังหวัดมหำสำรคำม ตลอดไป 
แน่นอนว่ำกำรไปปรำกฎตัวในงำนวันเกิดของคุณแม่เตือนใจ แม่ของยุทธพงศ์ ยิ่งตอกย้ ำบทบำทของฉัตรชัย ในมิติแห่ง
กำรเมืองให้ชัดเจน มำกขึ้น และสอดคล้องไปกับข่ำวกำรตั้งพรรคกำรเมืองส ำรองของ พ่ีน้อง 3ป.มำกขึ้นทุกที  

https://siamrath.co.th/n/229844
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โดยเฉพำะกำรเปิดชื่อพรรคใหม่ "รวมใจไทยสร้ำงชำติ" ที่พ้องไปกับ สโลแกนที่พล.อ.ประยุทธ์ ชูมำโดยตลอด แต่ก็
ยังถูกปฏิเสธจำกพล.อ.ประยุทธ์ อีกเช่นกันว่ำยังไม่มีควำมคิดที่จะตั้งพรรคส ำรอง 
  " ส ำหรับผมไม่ได้สงวนสิทธิ์ ใครก็ได้รวมไทยสร้ำงชำติเป็นคนไทยหรือเปล่ำ ถ้ำเป็นคนไทยจะตั้งชื่อไทยสร้ำง
ชำติหรือรวมไทยอะไรก็แล้วแต่ ก็ตั้งมำเถอะ" และ " ยืนยันว่ำส่วนตัวไม่มีแนวคิดที่จะตั้งพรรคกำรเมืองส ำรอง เรื่องนี้ไม่
มีอะไร มันไม่ใช่เรื่องของผม ผมขอท ำงำนรัฐบำลนี้ให้รอดไปก่อน ท ำให้ประเทศชำติหลุดพ้นจำกกับดักต่ำงๆให้ได้ก่อน" 
ข่ำวกำรตั้งพรรคกำรเมืองส ำรองเพ่ือรองรับอ ำนำจของพ่ีน้อง 3ป. ที่สะพัดอย่ำงต่อเนื่อง ยังถูกข่ำวลือที่ว่ำด้วย "กำรยุบ
สภำ" ผุดขึ้นตำมมำติดๆ แต่อย่ำลืมว่ำอ ำนำจกำรยุบสภำฯนั้นเป็นของนำยกฯ และมีขึ้นเมื่อรัฐบำลเป็ นฝ่ำย "กุมควำม
ได้เปรียบ" เท่ำนั้น แต่ที่แน่ๆ ทั้งกำรยุบสภำฯ และกำรตั้งพรรคใหม่ ล้วนแล้วแต่เป็น "ข่ำวร้ำย" ส ำหรับ "ฝั่งตรงข้ำม" 
ทั้งสิ้น ! 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/229844  
  

https://siamrath.co.th/n/229844
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วันอังคำรที่ 23 มีนำคม พ.ศ.2564 
ลึกแต่ไม่ลับ : “สามมิตร” กับ “สาม ช.” 2 ก๊วนใน พปชร. ที่มีอ านาจต่อรองสูง ? 
 

 
 

“ลุงแน่มาก” … “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ชิงลงมือปรับคณะรัฐมนตรี ทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ผลสืบเนื่องมาจาก “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์” 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม “นายถาวร เสนเนียม” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม แกนน า กปปส.เก่า เจอ “ลูกหลง” 
 ถูก “ศำลรัฐธรรมนูญ” พิพำกษำจ ำคุก ท ำให้ต้องหลุดจำกต ำแหน่งรัฐมนตรี เข้ำข่ำยขำดคุณสมบัติ ตำม
ช่ องทำงแห่ ง มำตรำ  160 ของรั ฐ ธ รรมนูญ  2560 หั ส เดิ ม  พรรคพลั งประชำรั ฐท ำท่ ำจะ เป็ นตลำดผั ก  
ตลำดปลำ “พวกตูดหมึก” พำกันน้ ำลำยสอ วิ่งเต้นหวังหยิบชิ้นปลำมันกันอุตลุด แต่สุดท้ำยพำกันฝันสลำยในบัดดล เมื่อ 
“บิ๊กตู”่ ตีเนียน เลือกใช้บริกำรสูตร “ปรับเล็ก” 
 แต่งตั้ง “คนใหม”่ ดัน “ชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์” นั่งรัฐมนตรีว่ำกำรดีอีเอส “ตรีนุช เทียนทอง” ขี่จรวดขึ้นแป้น
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ใหญ่บะละฮ่ึม 
 สงครำมใน พปชร.ที่ก ำลังคุกรุ่น ฝุ่นฟุ้ง จบเร็วและเวิร์กมำกๆ “2 ลุง” ประสบชัยชนะอย่ำงใสสะอำด 
สกัดจุดกลุ่ม มุ้งต่ำงๆ ที่ก ำลังวิ่งเต้นได้อยู่หมัด ไม่มีใครกล้ำ “เม้งแตก” ออกมำวีน เอะอะพำโวย อำรมณ์บ่จอยกันนิดๆ 
หน่อยๆ 
 ปฐมเหตุที่ท ำให้ศึกใน พปชร.สยบรวดเร็ว มีเงื่อนไขหลำยประกำร “หนึ่งคือ” ตัวบุคคลที่มำรับต ำแหน่งใหม่ 
แทน “ณัฏฐพล-พุทธิพงษ์” เป็นแบรนด์ดีมีชำติตระกูล มำทดแทนส่วนที่ช ำรุด เสียงสะท้อนต่อว่ำต่อขำนจึงเงียบสนิท 
 “ตรีนุช เทียนทอง” เป็น ส.ส.สระแก้วมำ 5 สมัย เป็นหลำนเสนำะ เทียนทอง ตระกูลมีควำมผูกพันใกล้ชิดกัน
ทั้ง “3 ป.” แห่งบูรพำพยัคฆ์ เมื่อครั้งรับรำชกำรอยู่ในกองทัพ ล้วนอยู่ค่ำยปรำจีนบุรีมำทั้ง “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ-
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ” ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และปริญญำโทจำกเวสเทิร์น 
สหรัฐอเมริกำ 
 ขณะที่ “ชัยวุฒิ” ว่ำที่รัฐมนตรีดีอีเอสคนใหม่ ก็ครือๆ กัน เป็น ส.ส.สิงห์บุรีมำหลำยสมัย เคยสังกัดพรรค
ประชำธิปัตย์และชำติไทย ก่อนโยกมำสวมปลอกแขน พปชร.ร่วมกับ “ณัฏฐพล-พุทธิพงษ์” ในฐำนะก๊วน กปปส.เก่ำ
ด้วยกัน ด ำรงต ำแหน่งรองเลขำธิกำรพรรค “บัญชีรำยชื่อ” ล ำดับที่ 10 ปริญญำตีวิศวกรรมบัณฑิต จุฬำลงกรณ์

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/05/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3.jpg
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มหำวิทยำลัย ปริญญำโทวิศวะ จำกเซำเธิร์น แคลิฟอร์เนีย โปรไฟล์พอส่งเข้ำประกวดได้ไม่อำยใคร ทั้ง 2 คนที่ก้ำวสู่
ท ำเนียบนำมรัฐมนตรีใหม่ 
 พลันที่ โผ  “ตู่  2/3” ปรำกฏ จึ ง ไม่มี เสี ยง เย้ยหยันปรำมำสถำกถำง หมำกกระดำนนี้ ยอมซูฮกว่ำ  
“พล.อ.ประยุทธ์” ปรับอย่ำงชำญฉลำด ลดแรงกระเพ่ือมได้ทั้ง “ภำยนอก-ภำยใน” กระนั้นก็ตำม ใน พปชร.เสมือน 
“ป่ำใหญ่” เต็มไปด้วยเสือ สิงห์ กระทิง แรด ควำมขัดแย้งย่อมด ำรงอยู่ กำรหลุดวงโคจรอย่ำงกะทันทันแบบไม่ทันตั้งตัว
ของ “ณัฏฐพล-พุทธิพงษ์” กล่ำวได้ว่ำ ประวัติศำสตร์ซ้ ำรอย ส ำหรับผู้ก่อตั้งพรรค ที่มีอันเป็นไป 
 ก่อนหน้ำที่ “กลุ่มสี่กุมำร” ซึ่งประกอบด้วย “อุตตม สำวนำยน” หัวหน้ำพรรค “สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” 
เลขำธิกำรพรรค “สุวิทย์ เมษินทรีย์” และ “กอบศักดิ์ ภูตระกูล” ซึ่งถือว่ำเป็นห้องเครื่องเริ่มต้นของกำรก่อตั้งพรรค ปั้น
มำเองด้วยกันทั้ง “ตัวบุคคล” และ “นโยบำย” จนเป็นคู่ต่อกรส ำคัญของ “เพ่ือไทย” 
แต่สุดท้ำย “สี่กุมำร” ถูกปฏิบัติกำรยึดอ ำนำจไปแบบน่ำเศร้ำใจ ไม่ใช่ถูกแซะตกเก้ำอ้ี แต่ถูก “ถีบทิ้ง” ยกยวง 
 ขณะที่ก๊วน กปปส.ที่ร่วมลงเรือล ำเดียวกันมำแต่เบื้องต้น โดนบุญเก่ำ จนต้องหลุดวงโคจรตำมหลังไปติดๆ  
เท่ำกับว่ำ ใน พปชร.ผู้บุกเบิกแผ้วถำงทำงมำตั้งแต่เบื้องต้น พำกันม้วนเสื่อ ทุกกลุ่มท่ีก้ำวเข้ำมำมีบทบำทแทนควรนับถือ
ในคุณธรรมน้ ำมิตร ทั้ง “สี่กุมำร-กปปส.” เวลำเท่ำกับว่ำ พปชร.มีมุ้งใหญ่-มุ้งเล็ก เกำะกลุ่มพอจ ำแนกแยกแยะได้ดังต่อไปนี้ 

1. “กลุ่มสำมมิตร” ยังเหนียวแน่น สงบเยือกเย็นดุจภูผำ “แกนน ำ” ล้วนมีต ำแหน่งบริหำรใหญ่โตกันถ้วนหน้ำ 
ทั้ง “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม “สมศักดิ์ เทพสุทิน” รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม 
“อนุชำ นำคำศัย” เลขำฯ พรรค รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ล่ำสุดได้แนวร่วมถำวรเพิ่มขึ้นมำอีกคนคือ “สุชำติ 
ชมกลิ่น” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน มียอด ส.ส.ในสังกัดรำว 30-40 คน แต่ด้วยประสบกำรณ์อันโชกโชน เหลี่ยม
คูทำงกำรเมืองสูง ไมโ่ฉ่งฉ่ำง “สำมมิตร” เห็นบันไดท่ีคุ้นเคยมำมำกต่อมำกรู้ว่ำควรก้ำวขึ้นหรือก้ำวลง 

2. “กลุ่มสำม ช.” อันประกอบด้วย “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ” รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ “สันติ  
พร้อมพัฒน์” รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และ “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
 ถือว่ำเป็นดำวรุ่งพุ่งแรงแซงทำงโค้งมำกในช่วงนี้ เพรำะมีควำมใกล้ชิดกับ “บิ๊กป้อม” ศูนย์อ ำนำจใหญ่ของพรรค 
มีขุมก ำลังมำกที่สุด เห็นว่ำรำว 50 ชีวิต นอกจำกฐำนที่มั่นใหญ่ ส.ส.ภำคเหนือ ที่อยู่ในอำณัติของ “ผู้กองมนัส” และ 
“สันติ” ในฐำนะที่เป็นเจ้ำของสถำนที่ พปชร. ตัวแปรส ำคัญของกลุ่มสำม ช. คือ “13 ส.ส.” จำก 14 จังหวัดภำคใต้ 
บำงส่วน-บำงกรณี สังกัดกลุ่ม 3 ช. 

3. “กลุ่มภำคอีสำน” ภำยใต้กำรกุมบังเหงียนของ “วิรัช รัตนเศษฐ” ส.ส.บัญชีรำยชื่อ มีเครือข่ำยสังกัดอยู่
แน่นอนคือคนในตระกูลเดียวกัน ยกทีมเข้ำมำสภำได้หลำยคน และมีในจังหวัดใกล้เคียงกับโครำชอีกบำงส่วน 
“เสี่ยยักษ์” เมื่อก่อนค่อนข้ำงจะมีพลังไฮเพำเวอร์มำกไม่น้อย เพรำะท ำงำนกำรเมืองภำยในและภำยนอกพรรคคู่ขนำน
กับ “กลุ่ม กปปส.เก่ำ” โดยใกล้ชิดกับ “เสี่ยโอ๋ ชัยวุฒิ” แต่ระยะหลังๆ ค่อนข้ำงจะต่ำงคนต่ำงอยู่ ไม่ค่อยกอดคอสำมัคคี
ญำติดีกันมำกเหมือนเมื่อก่อน ท ำให้ “วิรัช” ไม่ค่อยจะมีฐำนก ำลังภำยใน พปชร.สักเท่ำไหร่ในเวลำนี้ 
 ภำพรวมโดยสรุป กำรที่ “กลุ่มสี่กุมำร” และ “กปปส.เก่ำ” หำยไป กลุ่มหรือมุ้งใน พปชร.เวลำนี้ เหลือฐำน
ก ำลังค่อนข้ำงจะสูสีกันแค่ 2 ค่ำยใหญ่คือ “สำมมิตร” กับ “สำม ช.” เทำ่นั้น 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_410341  
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