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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 9 ตุลาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 News 1 ออนไลน์ ชาวเขาเหลืออดแล้ว! รวมตัวประกาศตั้งพรรคพลังชาติพันธุ์  

ลุยการเมืองเองทั้ง ส.ส.-ท้องถิ่น 
7 

2 แนวหน้าออนไลน์ ชาวเขาเหลืออด! รวมตัวตั้งพรรค'พลังชาติพันธุ์' ลุยการเมืองทั้ง'ส.ส.-ท้องถิ่น' 9 
3 บ้านเมืองออนไลน์ ชาวเขารวมตัวตั้งพรรคพลังชาตพัินธุ์ ลุยเลือกตั้ง "ส.ส.-ท้องถิ่น" 11 
4 PP tv ออนไลน์ เปิดตัว "พรรคพลังชาติพันธุ์" พร้อมสู้ระดับชาติ-ท้องถิ่น 13 
5 ไทยรัฐออนไลน์ ชาวเขารวมตัวตั้ง "พรรคพลังชาติพันธ์ุ" ลุยการเมือง "ชาญยุทธ" หัวหน้า 14 
6 Nation tv ออนไลน์ ตั้งพรรคชาติพันธุ-์ช"ูลดความเหลื่อมล้้า" 15 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ "สันต"ิเมิน"ก้าวหน้า" เปิดแคมเปญสู้ศึกท้องถิ่น 17 
8 แนวหน้าออนไลน์ "สันติ"เมิน"ก้าวหน้า" เปิดแคมเปญสู้ศึกท้องถิ่น 18 
9 สยามรัฐออนไลน์ พปชร.คึกคักเปิดโรงแรมถกหัวหน้าภาคเตรียมศึกเลือกตั้งท้องถิ่น  19 
10 ไทยรัฐออนไลน์ พปชร. เตรียมศึกเลือกตั้ง อบจ. "สนัติ" เมิน "ก้าวหน้า" ชงิเปิดตัวผู้สมัคร 20 
11 มติชนออนไลน์ พปชร. วางแนวทางลงสนามเลือกตั้ง อบจ. ชี้ละเอียดอ่อนต้องคุยให้รอบคอบ 21 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์   ฮือฮา 'ตู่ นันทิดา' เตรียมลงชิง นายก อบจ.สมุทรปราการ 22 
13 แนวหน้าออนไลน์ 'ตู่ นันทิดา'ลงชงิ'นายก อบจ. สมุทรปราการ' ได้ 'พปชร.' สนับสนุน 23 
14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ตู่ นันทิดา 'ลงชิง' นายก อบจ.สมุทรปราการ' ได้ 'พปชร.' หนุน 24 
15 สยามรัฐออนไลน์ "เลขาฯเพ่ือไทย" ให้ ส.ส. แต่ละจังหวัดถกหาผู้สมัครนายก อบจ. 25 
16 ข่าวสดออนไลน์ เพ่ือไทยให้อิสระ ส.ส .ในพ้ืนที่ตกลงกัน ก่อนส่งผู้สมัครเลือกตั้ง‘อบจ.’ 26 
17 มติชนออนไลน์ ‘เลขาเพ่ือไทย’ ให้อิสระ ส.ส.คุยกัน สู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละจังหวัด 27 
18 มติชนสุดสัดปดาห์ออนไลน์ ‘เลขาเพ่ือไทย’ ให้อิสระ ส.ส.คุยกัน สู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละจังหวัด 28 
19 INN ออนไลน์ ปชป.หนุน ลต.ท้องถิ่น-18ต.ค.เคาะส่งนายกฯ อบจ. 29 
20 ส้านักข่าวไทยออนไลน์ ปชป.หนุน ลต.ท้องถิ่น-18ต.ค.เคาะส่งนายกฯ อบจ. 30 
21 สยามรัฐออนไลน์ ปชป. ชวนสมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่น "ราเมศ" ดักคอขอให้มีเลือกตั้งจริง 31 
22 INN ออนไลน์ “ธนาธร” เปิดตัวผู้สมัครนายกฯ อบจ.32 ทีมก้าวหน้า 32 
23 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ธนาธร' ประกาศใช้อุดมการณ์ 'อนาคตใหม่' ลงเลือกตั้งท้องถิ่น 33 
24 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ธนาธร"แถลงเปิด 32 รายชื่อชิงเก้าอ้ีนายก อบจ. 34 
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รวมข่าว กกต. 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
25 ไทยโพสต์ออนไลน์ คึกคัก! 'ทอน' นา้คณะก้าวหน้าเปดิตัว ผูส้มัครนายก อบจ. 32 จงัหวัด 35 
26 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สมชัย'อัด กกต.บริหารราชการแผ่นดินแบบนี้สมควรแล้วให้เด็กเดินขบวนไล่ 36 
27 สยามรัฐออนไลน์ "สมชัย" จับผิดไทม์ไลน์หนังสือเลือกตั้ง อบจ.จาก ครม.ถึง กกต. ใช้

เวลาเดินทางก่ีวัน 
37 

28 แนวหนา้ออนไลน ์ 'สมชัย' ซัด กกต. บริหารราชการแผ่นดินแบบนี้ สมควรให้เด็กเดินขบวนไล่ 38 
29 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ บริหารแบบนี้ สมควรแล้วให้เด็กเดินขบวนไล่ 39 
30 ข่าวสดออนไลน์ ด่วน! เข้าแจ้งความ "ธนาธร" ฐานผิด ม.111 - ม.112 โพสต์เฟซบุ๊กหนุนม็อบ 40 
31 INN ออนไลน์ “สนธิญา”แจ้งจับ”ธนาธร”โพสต์สนับสนุนม็อบ 41 
32 มติชนออนไลน์ ‘สนธิญา สวัสดี’ยื่นหนังสือเอาผิด’ธนาธร’ ม.111  42 
33 มติชนออนไลน์ “วิษณ-ุไพบูลย์” เคลยีร์ปมลดอ้านาจ กมธ. ชี้ศาล รธน.ให้ค้าสั่งเรยีกเป็นโมฆะ 43 
34 เดลินิวส์ออนไลน์ "อนุทิน" ย้้าแก้ รธน.ไม่แตะหมวดกษัตริย์   44 
35 INN ออนไลน์ อนุ กมธ.ยันแก้ รธน.ไม่ขัด รธน. 45 
36 INN ออนไลน์ “สงคราม” จี้รัฐตรงไปตรงมาอย่าเล่นเกมซื้อเวลา 47 
37 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ “สุดารัตน์” เฮ ศาล สั่ง ป.ป.ช. เปิดข้อมูลทุจริตจัดซื้อคอมพ์ ใน 30 วัน 48 
38 สยามรัฐออนไลน์ ศาลปกครองสูงสุดสั่ง "ปปช."เปิดข้อมูลไต่สวนคดีจัดซื้อคอมพ์ฯ  50 
39 ส้านักข่าวไทยออนไลน์ เตรียมฟ้องคนท้าหลักฐานเท็จคดีจัดซื้อคอมฯ สธ. 51 
40 สยามรัฐออนไลน์ "สุดารัตน์"ขอบคุณค้าสั่งศาลปกครองสูงสุด สั่ง ปปช. เปิดข้อมูลซื้อคอมฯ สธ. 52 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยพีบีเอสออนไลน์ เลือกตั้ง อบจ. "ระเบิดเวลา" ลูกใหม่ในพรรคพลังประชารัฐ 54 
2 คมชัดลึกออนไลน์ หนูเอาไง "ป้อ-หมอแหยง" ชิงนครโคราช 56 
3 ไทยรัฐออนไลน์ ฟ้อง ป.ป.ช. เป็นคดีตัวอย่าง 58 
4 ไทยรัฐออนไลน์ พายเรือแก้ รธน.ในอ่าง 60 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ ถอดบทเรียน ก่อนปิดสวิตช์ ส.ว. 61 
6 มติขนออนไลน์ กระแส เรียกร้อง กดดันการเมือง ต่อ 3 พรรคการเมือง ร่วมรัฐบาล 63 
7 ข่าวสดออนไลน์ ฐานะ การเมือง ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันที่ 14 ตุลาคม 64 
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วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกิจกรรมสาระสังสรรค์ “กกต.” ร่วมใจ 
รวมพลังสร้างค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กร ตามหลักสูตรการศึกษาอบรมการน้าค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสร้าง
ความส้าเร็จ (Core Value Go to Success of Organization) โดยมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ นายแสวง บุญมี นายกฤช เอ้ือวงศ์ นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียง
ประชามติ 1 รักษาการในต าแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วยผู้บริหารของส้านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง Grand Hall 2 โรงแรมรามา การเ์ด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
รว่มกจิกรรมสาระสงัสรรค ์“กกต.” รว่มใจรวมพลงัสรา้งคา่นยิมสู่วฒันธรรมองคก์ร 
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วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ และ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เชิญสื่อมวลชนประจ้า
ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพบปะเพ่ือสานสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีผู้บริหารและพนักงานของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วม
พบปะพูดคุย ณ ห้องรับรองกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 9 ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
พบปะสือ่มวลชนประจ าส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
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วันที่ 9 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธิปิดการศึกษา
อบรมการน้าค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสร้างความส้าเร็จ  (Core Value Go to Success of Organization)   
โดยมี นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ นายแสวง บุญมี นายกฤช เอ้ือวงศ์ นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ผู้อ้านวยการส้านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 รักษาการใน
ต้าแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ผู้บริหารของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เข้าร่วมพิธีปิดการศึกษาอบรม ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
เปน็ประธานในพธิปิดิการศกึษาอบรมการน าคา่นยิม 

สู่วฒันธรรมองคก์รเพือ่สรา้งความส าเรจ็ 
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ข่าวอ้างอิง 
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8 ต.ค. 2563 13:18 

ชาวเขาเหลืออดแล้ว! รวมตัวประกาศตั้งพรรคพลังชาติพันธุ์ ลุยการเมืองเองทั้ง ส.ส.-ท้องถิ่น 
 

 
 
เชียงราย - เครือข่ายชาวเขาเหลืออดนักการเมืองไทยเข้าสภาฯแล้วหายเข้ากลีบเมฆ..รวมตัวประกาศตั้งพรรคพลัง
ชาติพันธุ์ ลุยการเมืองเองทั้งสนาม ส.ส.-อบจ. เชื่อม่ันมีเลือกตั้งเม่ือไหร่ได้ไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่งแน่ 

วันนี้ (8 ต.ค.) นายสุพจน์ หลี่จา นายกสมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ นางรุจิรา ใจจักร์ นายก
สมาคมเพ่ือการศึกษาและวัฒนธรรมชาวอาข่าเชียงราย นายวุฒิพงษ์ สวรรค์โชติ นายกสมาคมลาหู่ในประเทศไทย ฯลฯ 
พร้อมด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ในเชียงราย ประมาณ 700 คน ได้ร่วมกันจัดประชุมขึ้นที่ห้องแกรนด์ราชพฤกษ์ โรงแรมทีค การ์
เด้น รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย เพ่ือประกาศจัดตั้ง “พรรคพลังชาติพันธุ์” 

ภายในงานมีการจัดแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เพ่ือแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และประเพณีพ้ืน เมือง 
ก่อนที่ ดร.บัณฑิต แสงเสรีธรรม จะท้าหน้าที่ในการประชุมเพ่ือการจัดตั้งพรรคอย่างเป็นทางการ โดยมีตัวแทนจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จ.เชียงราย เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย 

โอกาสนี้ ดร.บัณฑิต และคณะได้น้าเสนอเรื่องพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยพรรค
การเมืองปี 2560 และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมือง โดยเฉพาะการด้าเนินการให้มีสมาชิก
พรรคจ้านวน 500 คน จึงจัดประชุมรวมพลังกลุ่มชาติพันธุ์ทุกชนเผ่า เพ่ือจะร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา พัฒนาและ
ผลักดันเรื่องต่างๆ 

จากนั้นได้จัดให้มีการเสนอชื่อและเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและผู้ที่จะเข้าด้ารงต้าแหน่งต่างๆ ภายในพรรค ปรากฎ
ว่าที่ประชุมเลือกนายชาญยุทธ เฮงตระกูล เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และมีรองหัวหน้าพรรคจ้านวน 8 คน ที่มาจากกลุ่ม
ชาติพันธุ์เผ่าต่างๆ คละเคล้ากันไป เช่น อาข่า ม้ง ปกาเกอะญอ เมี่ยน ลาหู่ ฯลฯ และบางส่วนเป็นคนไทยพ้ืนราบ ขณะที่
นายบัณฑิต แสงเสรีธรรม ได้รับการเลือกเป็นเลขาธิการพรรค นายสุพจน์ หลี่จา เป็นโฆษกพรรค 

นายชาญยุทธกล่าวว่า การรวมตัวกันครั้งนี้เพราะต่างมีอุดมการณ์ร่วมกัน โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่ทั่ว
ประเทศกว่า 10 ล้านคน เป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 7 ล้านคน ต่างต้องการให้มีการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น สิทธิที่ดิน
ท้ากิน ฯลฯ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการแก้ไขปัญหา ดังนั้นพวกเราจึงต้องมีตัวแทนเพ่ือให้เข้าไปผลักดันเรื่องต่างๆ เหล่านี้เอง 
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพรรคการเมืองต้องท้างานให้แก่ทุกจังหวัดทั่ วประเทศ ดังนั้น หากได้รับเลือกตั้งก็จะ
ผลักดันการพัฒนาด้านอื่นๆ ไปพร้อมๆ กัน 

ทั้งนี้ หลังจัดตั้งพรรคแล้วจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้ง 250 
เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ หากมีการเลือกตั้ง ส.ส.คาดว่าพรรคจะได้ที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ก็เพียงพอที่จะเป็นตัวแทนในการ
ผลักดันการเสนอกฎหมายต่างๆ ได้ต่อไป กรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก็จะพิจารณาบุคคลที่มีความ
สนใจในนโยบายของพรรคซึ่งก็เปิดกว้างให้เข้ามาร่วมกันได้ 

ด้านนายวุฒิพงศ์ สวรรค์โชติ รองหัวหน้าพรรค กล่าวว่า ในอดีตนักการเมืองที่ไปหาเสียงกับชาวบ้านโดยเฉพาะ
บนพ้ืนที่สูงที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์มักอ้างว่าจะรับใช้ประชาชน แต่เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วก็หายเข้ากลีบเมฆ เมื่อมองย้อน
ไปที่กลุ่มชาติพันธุ์ในปัจจุบันก็พบว่ามีศักยภาพมากขึ้น การศึกษาของแต่ละคนก็ดี จึงถึงเวลาที่จะจัดตั้ งเป็นพรรค
การเมืองเพ่ือผลักดันการพัฒนาด้านต่างๆ ล้าดับต้นๆ คือการแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้้า เช่น ขณะที่พ้ืนราบมีการ
พัฒนาสาธารณูปโภค แต่บนภูเขากลับมีปัญหาทั้งถนน ประปา ไฟฟ้า สิทธิที่ดินท้ากิน การประกาศเขตป่าต่างๆ ฯลฯ ซึ่ง
ที่ผ่านมาเราไม่มีตัวแทนที่เข้าใจปัญหาพ้ืนที่มากที่สุดมาก่อน ดังนั้นเมื่อมีพรรคการเมืองจะท้าให้มีตัวกลางที่ท้าให้
โครงการพัฒนาต่างๆ คล่องตัวมากข้ึน 

โดยเฉพาะ จ.เชียงราย ที่มีประชากร 1.2 ล้านคน พบว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 30-40% หากว่าไม่ได้รับเลือกตั้งก็
ยังสามารถท้ากิจกรรมนอกสภาได้ด้วย ส่วนกรณีท่ีจะมีพรรคการเมืองอ่ืนๆ เข้าแทรกแซงนั้นตนมีความกังวลอยู่บ้าง แต่
เนื่องจากเราเน้นการสร้างสรรค์ ไม่พยายามขัดแย้ง ไม่พยายามบอกว่าใครไม่ดี จึงเชื่อว่าจะสามารถก้าวหน้าไปได้ 
 
อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000102789 
  

https://news1live.com/detail/9630000102789
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วันพฤหัสบดี ท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 14.27 น. 

ชาวเขาเหลืออด! รวมตัวตั้งพรรค'พลังชาติพันธุ์' ลุยการเมืองทั้ง'ส.ส.-ท้องถิ่น' 
 

 
 

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องแกรนต์ราชพฤกษ์ โรงแรมทีค การ์เด้น รีสอร์ท อ.เมืองจ.
เชียงราย กลุ่มชาติพันธุ์จากหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือ  ภาคใต้  กว่า 700 คน ได้ร่วมกันจัดประชุมขึ้นเพ่ือจัดตั้ง
เป็น "พรรคพลังชาติพันธุ์" โดยผู้ที่จัดต่างเป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์หรือชาวเขาในแต่ละจังหวัดที่มีบทบาทในการ
เคลื่อนไหวด้านต่างๆ  เช่น นายสุพจน์ หลี่จา นายกสมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ นางรุจิรา ใจจักร์ นายก
สมาคมเพ่ือการศึกษาและวัฒนธรรมชาวอ่าข่าเชียงราย นายวุฒิพงษ์สวรรค์โชติ นายกสมาคมลาหู่ในประเทศไทย ฯลฯ  

ส้าหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เพ่ือแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และประเพณี
พ้ืนเมือง ก่อนที่ ดร.บัณฑิต แสงเสรีธรรม จะท้าหน้าที่ในการประชุมเพ่ือการจัดตั้งพรรคอย่างเป็นทางการโดยมีตัวแทน
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จ.เชียงราย เข้าร่วมสังเกตุการณ์ด้วย 

ซึ่งทาง ดร.บิณฑิต และคณะได้น้าเสนอเรื่องพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
ปี 2560 และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมืองดังกล่าว โดยเฉพาะการด้าเนินการให้มีสมาชิก
พรรคจ้านวน 500 คน ดังนั้นจึงมีการจัดประชุมในครั้งนี้โดยเป็นการรวมพลังกันของกลุ่มชาติพันธุ์ทุกชนเผ่าเพ่ือจะร่วม
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา พัฒนาและผลักดันเรื่องต่างๆจากนั้นได้มีการจัดให้มีการจัดให้มีการเสนอชื่อและเลือกตั้ง
หัวหน้าพรรคและผู้ที่จะเข้าด้ารงต้าแหน่งต่างๆ ภายในพรรค  

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เลือกนายชาญยุทธ เฮงตระกูล เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และมีรองหัวหน้าพรรคจ้านวน 
8 คน มีนายบัณฑิต แสงเสรีธรรม เป็นเลขาธิการพรรค นายสุพจน์ หลี่จา เป็นโฆษกพรรค เป็นต้น ซึ่งพบว่าแต่ละคน
ต่างมาจากกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าต่างๆ เช่น อาข่า ม้ง ปกาเกอะญอ เมี่ยน ลาหู่ ฯลฯ และบางส่วนเป็นคนไทยพ้ืนราบที่มีการ
รวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองเป็นครั้งแรก ซึ่งการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการ
จัดตั้งพรรคการเมืองที่ให้มีทุนจดทะเบียนจ้านวน 1 ล้านบาทและมีผู้ร่วมจัดตั้งรายละไม่เกิน 50,000 บาท จึงมีการตั้ง
โต๊ะเพ่ือเปิดให้สมาชิกทั้งหมดระดมทุนด้วย 

โดยนายชาญยุทธ กล่าวว่า ส้าหรับการรวมตัวกันครั้งนี้เพราะต่างมีอุดมการณ์ร่วมกันโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี
อยู่ทั่วประเทศกว่า  10 ล้านคน และมีผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ งประมาณ  7 ล้านคน ซึ่งต้องการให้มีการพัฒนาด้าน
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ต่างๆ เช่น สิทธิที่ดินท้ากิน ฯลฯ และที่ผ่านมายังไม่มีการแก้ไขปัญหาดังนั้นพวกจึงต้องมีตัวแทนเพ่ือให้เข้าไปผลักดัน
แนวทางต่างๆ ให้กระนั้นเนื่องจากเป็นพรรคการเมืองที่ต้องท้างานให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศดังนั้นหากได้รับเลือกตั้งก็
จะผลันดันการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้หลังจัดตั้งพรรคแล้วจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  (ส.ส. )  ลงสมัครรับเลือกตั้ งทั้ ง  250 เขตเลือกตั้ งทั่ วประเทศ  และกรณีนายกองค์การบริหารส่ วน
จังหวัด (อบจ.) นั้นก็จะพิจารณาบุคคลที่มีความสนใจในนโยบายของพรรคซึ่งก็เปิดกว้างให้เข้ามาร่วมมกันได้  ซึ่งหากมี
การเลือกตั้ง ส.ส.ก็คาดว่าพรรคจะได้ที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ซึ่งก็เพียงพอที่จะเป็นตัวแทนในการผลักดันการเสนอกฎหมาย
ต่างๆ ได้ต่อไป 

ทางด้านนายวุฒิพงศ์ สวรรค์โชติ รองหัวหน้าพรรค กล่าวว่า ในอดีตนั้นนักการเมืองที่ไปหาเสียงกับชาวบ้าน
โดยเฉพาะบนพ้ืนที่สูงที่เป็นที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์อ้างว่าจะรับใช้ประชาชนแต่เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วก็หายไป  ดังนั้นเมื่อ
มองย้อนไปที่กลุ่มชาติพันธุ์ในปัจจุบันก็พบว่ามีศักยภาพมากขึ้นและการศึกษาของแต่ละคนก็ดี  ดังนั้นจึงถึงเวลาที่จะ
จัดตั้งเป็นพรรคการเมืองเพ่ือผลักดันการพัฒนาด้านต่างๆ โดยล้าดับต้นๆ คือการแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้้าโดย
ขณะที่พ้ืนที่ราบมีการพัฒนาสาธารณูปโภค แต่บนภูเขากลับมีปัญหา เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า สิทธิที่ดินท้ากิน การ
ประกาศเขตป่าต่างๆ ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมาเราไม่มีตัวแทนที่เข้าใจปัญหาพื้นที่มากท่ีสุดมาก่อน  

นายวุฒิพงศ์ กล่าวด้วยว่า เมื่อมีพรรคการเมืองจะท้าให้มีตัวกลางที่ท้าให้โครงการพัฒนาต่างๆ  คล่องตัวมาก
ขึ้น โดยเฉพาะ จ.เชียงราย ที่มีประชากร 1.2 ล้านคน พบว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 30-40% หากว่าไม่ได้รับเลือกตั้งก็ยัง
สามารถท้ากิจกรรมนอกสภาได้ ส่วนกรณีที่จะมีพรรคการเมืองอ่ืนๆ เข้าแทรกแซงนั้น ตนมีความกังวลอยู่บ้าง แต่เรา
เน้นการสร้างสรรค์ ไม่พยายามขัดแย้ง จึงเชื่อว่าจะสามารถก้าวหน้าไปได้ 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/523659 

  

https://www.naewna.com/local/523659
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วันพฤหัสบดี ท่ี 08 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 15.46 น. 

ชาวเขารวมตัวตั้งพรรคพลังชาติพันธุ์ ลุยเลือกตั้ง "ส.ส.-ท้องถิ่น" 
 

 
 

เมื่อวันที่ 8  ตุลาคม พ.ศ.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องแกรนต์ราชพฤกษ์ โรงแรมทีคการ์เด้นรีสอร์ท  
อ.เมือง จ.เชียงราย กลุ่มชาติพันธุ์จากหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือภาคใต้กว่า 700 คน ได้ร่วมกันจัดประชุมขึ้นเพ่ือจัดตั้ง
เป็น "พรรคพลังชาติพันธุ์" โดยผู้ที่จัดต่างเป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์หรือชาวเขาในแต่ละจังหวัดที่มีบทบาทในการ
เคลื่อนไหวด้านต่างๆเช่นนายสุพจน์หลี่จานายกสมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์นางรุจิราใจจักร์ นายกสมาคม
เพ่ือการศึกษาและวัฒนธรรมชาวอ่าข่าเชียงรายนายวุฒิพงษ์สวรรค์โชตินายกสมาคมลาหู่ในประเทศไทยฯลฯ 

ส้าหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเพ่ือแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และประเพณี
พ้ืนเมืองก่อนที่ดร.บัณฑิตแสงเสรีธรรมจะท้าหน้าที่ในการประชุมเพ่ือการจัดตั้งพรรคอย่างเป็นทางการโดยมีตัวแทนจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)จ.เชียงรายเข้าร่วมสังเกตุการณ์ด้วย 

ทางดร.บิณฑิตและคณะได้น้าเสนอเรื่องพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
ปี2560และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมืองดังกล่าวโดยเฉพาะการด้าเนินการให้มีสมาชิก
พรรคจ้านวน500คนดังนั้นจึงมีการจัดประชุมในครั้งนี้โดยเป็นการรวมพลังกันของกลุ่มชาติพันธุ์ทุกชนเผ่าเพ่ือจะร่วม
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพัฒนาและผลักดันเรื่องต่างๆจากนั้นได้มีการจัดให้มีการจัดให้มีการเสนอชื่อและเลือกตั้ง
หัวหน้าพรรคและผู้ที่จะเข้าด้ารงต้าแหน่งต่างๆภายในพรรค 

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เลือกนายชาญยุทธเฮงตระกูลเป็นหัวหน้าพรรคคนแรกและมีรองหัวหน้าพรรคจ้านวน 8 คน
มีนายบัณฑิต แสงเสรีธรรม เป็นเลขาธิการพรรคนายสุพจน์หลี่จาเป็นโฆษกพรรคเป็นต้นซึ่งพบว่าแต่ละคนต่างมาจาก
กลุ่มชาติพันธุ์เผ่าต่างๆเช่นอาข่าม้งปกาเกอะญอเมี่ยนลาหู่ฯลฯและบางส่วนเป็นคนไทยพ้ืนราบที่มีการรวมตัวกันเป็น
พรรคการเมืองเป็นครั้งแรกซึ่งการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการจัดตั้งพรรค
การเมืองที่ให้มีทุนจดทะเบียนจ้านวน1ล้านบาทและมีผู้ร่วมจัดตั้งรายละไม่เกิน50,000บาทจึงมีการตั้งโต๊ะเพ่ือเปิดให้
สมาชิกท้ังหมดระดมทุนด้วย 

นายชาญยุทธกล่าวว่าส้าหรับการรวมตัวกันครั้งนี้เพราะต่างมีอุดมการณ์ร่วมกันโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่
ทั่วประเทศกว่า10ล้านคนและมีผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ7ล้านคนซึ่งต้องการให้มีการพัฒนาด้านต่างๆเช่นสิทธิที่ดินท้า
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กินฯลฯและที่ผ่านมายังไม่มีการแก้ไขปัญหาดังนั้นพวกจึงต้องมีตัวแทนเพ่ือให้เข้าไปผลักดันแนวทางต่างๆให้กระนั้น
เนื่องจากเป็นพรรคการเมืองที่ต้องท้างานให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศดังนั้นหากได้รับเลือกตั้งก็จะผลันดันการพัฒนาด้าน
อ่ืนๆไปพร้อมๆกันทั้งนี้หลังจัดตั้งพรรคแล้วจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้ง
250เขตเลือกตั้งทั่วประเทศและกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นั้นก็จะพิจารณาบุคคลที่มีความสนใจใน
นโยบายของพรรคซึ่งก็เปิดกว้างให้เข้ามาร่วมมกันได้ซึ่งหากมีการเลือกตั้งส.ส.ก็คาดว่าพรรคจะได้ที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งซึ่งก็
เพียงพอที่จะเป็นตัวแทนในการผลักดันการเสนอกฎหมายต่างๆได้ต่อไป 

ด้านนายวุฒิพงศ์ สวรรค์โชติ รองหัวหน้าพรรคกล่าวว่าในอดีตนั้นนักการเมืองที่ไปหาเสียงกับชาวบ้าน
โดยเฉพาะบนพ้ืนที่สูงที่เป็นที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์อ้างว่าจะรับใช้ประชาชนแต่เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วก็หายไปดังนั้นเมื่อ
มองย้อนไปที่กลุ่มชาติพันธุ์ในปัจจุบันก็พบว่ามีศักยภาพมากขึ้นและการศึกษาของแต่ละคนก็ดีดังนั้นจึงถึงเวลาที่จะ
จัดตั้งเป็นพรรคการเมืองเพ่ือผลักดันการพัฒนาด้านต่างๆโดยล้าดับต้นๆคือการแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้้าโดย
ขณะที่พ้ืนที่ราบมีการพัฒนาสาธารณูปโภคแต่บนภูเขากลับมีปัญหาเช่นถนนประปาไฟฟ้าสิทธิที่ดินท้ากินการประกาศ
เขตป่าต่างๆฯลฯซึ่งที่ผ่านมาเราไม่มีตัวแทนที่เข้าใจปัญหาพื้นที่มากท่ีสุดมาก่อน 

นายวุฒิพงศ์กล่าวด้วยว่าเมื่อมีพรรคการเมืองจะท้าให้มีตัวกลางที่ท้าให้โครงการพัฒนาต่างๆคล่องตัวมากขึ้น
โดยเฉพาะจ.เชียงรายที่มีประชากร1.2ล้านคนพบว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์30-40%หากว่าไม่ได้รับเลือกตั้งก็ยังสามารถท้า
กิจกรรมนอกสภาได้ส่วนกรณีที่จะมีพรรคการเมืองอ่ืนๆเข้าแทรกแซงนั้นตนมีความกังวลอยู่บ้างแต่เราเน้นการ
สร้างสรรค์ไม่พยายามขัดแย้งจึงเชื่อว่าจะสามารถก้าวหน้าไปได้ 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/208554 
  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/208554
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8 ต.ค. 2563,19:57น. 

เปิดตัว "พรรคพลังชาติพันธุ์" พร้อมสู้ระดับชาติ-ท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มชาติพันธุ์ในจ.เชียงราย ร่วมกันจัดประชุมเพ่ือประกาศจัดตั้ง “พรรคพลังชาติพันธุ์” ในงานมีการแสดงของ
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เพ่ือแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และประเพณีพ้ืนเมือง ก่อนที่ ดร.บัณฑิต แสงเสรีธรรม จะท้า
หน้าที่ในการประชุมเพ่ือการจัดตั้งพรรคอย่างเป็นทางการ โดยมีตัวแทนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จ.
เชียงราย เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย 

ดร.บัณฑิต และคณะได้เสนอเรื่องพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560 
และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมือง โดยเฉพาะการด้าเนินการให้มีสมาชิกพรรคจ้านวน 500 
คน จึงจัดประชุมรวมพลังกลุ่มชาติพันธุ์ทุกชนเผ่า เพ่ือจะร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา พัฒนาและผลักดันเรื่องต่างๆ 

จากนั้นเสนอชื่อและเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและผู้ที่จะเข้าด้ารงต้าแหน่งต่าง ๆ ภายในพรรค ซึ่งที่ประชุมเลือก 
นายชาญยุทธ เฮงตระกูล เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และมีรองหัวหน้าพรรคจ้านวน 8 คน ที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์เผ่า
ต่างๆ ทั้งอาข่า ม้ง ปกาเกอะญอ เมี่ยน ลาหู่ และบางส่วนเป็นคนไทยพื้นราบ 

ขณะที่นายบัณฑิต แสงเสรีธรรม ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรค และนายสุพจน์ หลี่จา เป็นโฆษกพรรค 
นายชาญยุทธ บอกว่า การรวมตัวกันครั้งนี้เพราะต่างมีอุดมการณ์ร่วมกัน โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 
10 ล้านคน เป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 7 ล้านคน ต่างต้องการให้มีการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น สิทธิที่ดินท้ากิน แต่ที่
ผ่านมายังไม่มีการแก้ไขปัญหา ดังนั้นพวกเราจึงต้องมีตัวแทนเพ่ือให้เข้าไปผลักดันเรื่องต่างๆ เหล่านี้ 

หลังจัดตั้งพรรคแล้วจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้ง 250 เขต
เลือกตั้งทั่วประเทศ หากมีการเลือกตั้ง ส.ส.คาดว่าพรรคจะได้ที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ก็เพียงพอที่จะเป็นตัวแทนในการ
ผลักดันการเสนอกฎหมายต่างๆ ได้ต่อไป กรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก็จะพิจารณาบุคคลที่มีความ
สนใจในนโยบายของพรรคซึ่งก็เปิดกว้างให้เข้ามาร่วมกันได้. 
อ้างอิง :  
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94
%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/134617 
  

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/134617
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/134617
https://img.pptvhd36.com/thumbor/2020/10/08/news-ea1dd38493.webp
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8 ต.ค. 2563 23:18 น. 

ชาวเขารวมตัวตั้ง "พรรคพลังชาติพันธ์ุ" ลุยการเมือง "ชาญยุทธ" หัวหน้า 
 

 
 

"กลุ่มชาวเขาเชียงราย" รวมตัวตั้ง "พรรคพลังชาติพันธ์ุ" ลุยการเมือง ชู "ลดเหลื่อมล้ า-สิทธิที่ดินท ากิน" ตั้ง "ชาญ
ยุทธ เฮงตระกูล" น าทัพ ลั่นพร้อมสู้เวทีระดับชาติ-ท้องถิ่น  

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.63 ที่โรงแรมทีค การ์เด้น รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย กลุ่มชาติพันธุ์ในเชียงรายกว่า 700 คน 
ร่วมกันจัดประชุมเพ่ือประกาศจัดตั้งพรรคพลังชาติพันธุ์ โดยมี กกต.เชียงรายเข้าร่วมสังเกตการณ์ ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติ
เลือก นายชาญยุทธ เฮงตระกูล อดีต ส.ส.ชลบุรี อดีตประธานนปช.ภาคตะวันออก เป็นหัวหน้าพรรค และมีรองหัวหน้า
พรรค 8 คน มาจากกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าต่างๆ เช่น อาข่า ม้ง ปกาเกอะญอ เมี่ ยน และลาหู่ บางส่วนเป็นคนไทยพ้ืน
ราบ ขณะที่ นายบัณฑิต แสงเสรีธรรม ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรค นายสุพจน์ หลี่จา เป็นโฆษกพรรค 

โดย ชาญยุทธ กล่าวว่า การรวมตัวกันครั้งนี้ เพราะต่างมีอุดมการณ์ร่วมกัน โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่ทั่ว
ประเทศกว่า 10 ล้านคน เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 7 ล้านคน ต่างต้องการให้มีการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น สิทธิที่ดิน
ท้ากิน ภาวะความเหลื่อมล้้า แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง ดังนั้นพวกเราจึงต้องมีตัวแทน
เพ่ือให้เข้าไปผลักดันเรื่องต่างๆเหล่านี้ หลังจากจัดตั้งพรรคแล้วจะส่งผู้สมัคร ส.ส.ทั่วประเทศ หากได้ ส.ส.เกิน 10 คน ก็
เพียงพอที่จะเป็นตัวแทนผลักดันเสนอกฎหมายต่างๆได้ ส่วนการเลือกตั้งนายกอบจ. ก็จะพิจารณาบุคคลที่มีความสนใจ
ในนโยบายของพรรค ซึ่งก็เปิดกว้างให้เข้ามาร่วมกันได้ 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1948650 
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8 ต.ค. 2563 

ตั้งพรรคชาติพันธุ์-ชู"ลดความเหลื่อมล้ า" 
 

 
 

เชียงราย - "ชาญยุทธ เฮงตระกูล" อดีตส.ส.ชลบุรี พรรคเพื่อไทย นั่งเก้าอ้ีหัวหน้าพรรคพลังชาติพันธุ์คนแรกก่อน
ลุยเลือกตั้งระดับชาติ-ท้องถิ่น ตั้งเป้าส.ส.10 ที่นั่ง ชูนโยบายลดความเหลื่อมล้ า 

วันที่ 8 ต.ค.ที่ห้องแกรนต์ราชพฤกษ์ โรงแรมทีค การ์เด้น รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย ได้มีการจัดประชุมเพ่ือ
จัดตั้งพรรคพลังชาติพันธุ์ โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าต่างๆ ใน จ.เชียงราย และใกล้เคียง กว่ า 700 คน โดยมีนายสุพจน์ หลี่
จา นายกสมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ นางรุจิรา ใจจักร์ นายกสมาคมเพ่ือการศึกษาและวัฒนธรรมชาวอ่า
ข่าเชียงราย นายวุฒิพงษ์ สวรรค์โชติ นายกสมาคมลาหู่ในประเทศไทย และผู้น้าชนเผ่าชาติพันธุ์ ต่างๆ เข้าร่วมประชุม
โดยมีตัวแทนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.เชี ยงรายร่วมสังเกตุการณ์ 

ส้าหรับการจัดประชุมครั้งนี้เพ่ือเป็นการจัดตั้งพรรคการเมือง ซึ่งเป็นพรรคที่รวบรวมชาวเขา หรือชาวชาติพันธุ์
ต่างๆทุกชนเผ่าในประเทศไทย มารวมกันเพ่ือจะร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา พัฒนาและผลักดันเรื่องต่างๆ และจัดตั้ง
หัวหน้าพรรค 

โดยได้มีการเสนอชื่อ นายชาญยุทธ เฮงตระกูล เป็นหัวหน้าพรรค พร้อมกับจัดตั้งคณะกรรมการของพรรค โดย
มาจากชาติพันธุ์เผ่าต่างๆ โดยมีการจัดตั้งพรรคการเมือง มีทุนจดทะเบียนจ้านวน 1 ล้านบาท โดยมีผู้ร่วมจัดตั้งและผู้
ร่วมบริจาคเพ่ือสมทบทุนในกิจการของพรรคด้วย 

นายชาญยุทธ เฮงตระกูล หัวหน้าพรรค กล่าว ว่าการรวมตัวกันครั้งนี้เพราะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 
10 ล้านคน และมีผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 7 ล้านคน ต้องการให้มีการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น สิทธิที่ดินท้ากิน สิทธิ
ประโยชน์ขั้นพื้นฐาน และเรื่องต่างๆที่ชาวชาติพันธุ์ ได้รับผลกระทบ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการแก้ไขปัญหา จึงต้องมีตัวแทน
เพ่ือให้เข้าไปผลักดันแนวทางต่างๆ เป็นพรรคการเมืองที่ต้องท้างานให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ดังนั้นหากได้รับเลือกตั้งจะผลันดันการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ไปพร้อมๆ กันหลังจัดตั้งพรรคแล้วจะส่งผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้ง 250 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ รวมไปถึงการลงสมัครชิง
ต้าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่พิจารณาบุคคลที่มีความสนใจในนโยบายของพรรคซึ่งเปิดกว้างให้
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เข้ามาร่วมกันได้ หากมีการเลือกตั้ง ส.ส.คาดว่าพรรคจะได้ที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ซึ่งเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนในการ
ผลักดันการเสนอกฎหมายต่างๆ ได้ 

นายวุฒิพงศ์ สวรรค์โชติ รองหัวหน้าพรรค กล่าวว่า ในอดีตนั้นนักการเมืองที่ไปหาเสียงกับชาวบ้านโดยเฉพาะ
บนพ้ืนที่สูงที่เป็นที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์อ้างว่าจะรับใช้ประชาชน แต่เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วก็หายไป ดังนั้นเมื่อมองย้อน
ไปที่กลุ่มชาติพันธุ์ในปัจจุบันพบว่ามีศักยภาพมากขึ้นและการศึกษาของแต่ละคนก็ดี ดังนั้นจึงถึงเวลาที่จะจัดตั้งเป็น
พรรคการเมือง เพ่ือผลักดันการพัฒนาด้านต่างๆ โดยล้าดับต้นๆ คือการแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้้า โดยขณะที่
พ้ืนที่ราบมีการพัฒนาสาธารณูปโภค แต่บนภูเขากลับมีปัญหา เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า สิทธิที่ดินท้ากิน การประกาศเขต
ป่าต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาเราไม่มีตัวแทนที่เข้าใจปัญหาพื้นที่มาก่อน 

อย่างไรก็ตามเมื่อมีพรรคการเมืองจะท้าให้มีตัวกลางที่ท้าให้โครงการพัฒนาต่างๆ คล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะ 
จ.เชียงราย ที่มีประชากร 1.2 ล้านคน พบว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 30-40% หากว่าไม่ได้รับเลือกตั้งยังสามารถท้ากิจกรรม
นอกสภาได้ด้วย ส่วนกรณีที่จะมีพรรคการเมืองอ่ืนๆ เข้าแทรกแซงนั้นตนมีความกังวลอยู่บ้างแต่เนื่องจากเราเน้นการ
สร้างสรรค์ ไม่พยายามขัดแย้ง ไม่พยายามบอกว่าใครไม่ดี จึงเชื่อว่าจะสามารถก้าวหน้าไปได้ 

ทั้งนี้ พรรคพลังชาติพันธุ์ มีนายชาญยุทธ เฮงตระกูล เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และมีรองหัวหน้าพรรคจ้านวน 
8 คน มีนายบัณฑิต แสงเสรีธรรม เป็นเลขาธิการพรรค นายสุพจน์ หลี่จา เป็นโฆษกพรรค ซึ่งพบว่าแต่ละคนต่างมาจาก
กลุ่มชาติพันธุ์เผ่าต่างๆ คละเคล้ากันไป เช่น อาข่า ม้ง ปกาเกอะญอ เมี่ยน ลาหู่ 

ส่วนนายชาญยุทธ เฮงตระกูล หัวหน้าพรรคพลังชาติพันธุ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี พรรคเพ่ือไทย และคร่้าหวอดในวง
การเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติมายาวนาน มีต้าแหน่งที่ปรึกษา และเลขานุการรัฐมนตรีหลายกระทรวง แต่ที่ก้าลัง
เป็นกระแสในขณะนี้ คือ มีข้อความในป้าย ชวนให้คนไทยและต่างชาติสงสัยโดยข้อความในป้ายทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เขียนว่า Welcome to Pattaya พวกเราชาวพัทยา อย่า"การ์ดตก" ครับผมWe pattaya 
Do not "Fall card" me.กรุณารักษาระยะห่างSocial Distancingพร้อมภาพและลงชื่อ นายชาญยุทธ เฮงตระกูล 

กระนั้นก็ตาม ในโลกออนไลน์ ต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแปลภาษา "We pattaya Do not "Fall card" me. 
"คาดว่าเป็นการแปล ผ่านเว็บไซต์แปลภาษาอัตโนมัติ เช่น Google translate และมีผู้ให้ความเห็นว่า ค้าว่า "การ์ดตก" 
ควรใช้เป็น Don't drop your guard. 

 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378799784 
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พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 17.04 น. 

"สันติ"เมิน"ก้าวหน้า" เปิดแคมเปญสู้ศึกท้องถ่ิน 
“สันติ” เมิน “คณะก้าวหน้า” เตรียมเปิดแคมเปญสู้ศึกอบจ. 9 ต.ค. กร้าวไม่ศรัทธา ยัน “พปชร.” ชูนโยบายตัวเอง
มากกว่า 

 
 

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. เวลา 16.00 น. ที่โรงแรม เซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียน ย่านประตูน้้า นายสันติ พร้อม
พัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวก่อนประชุมระดับหัวหน้าภาค 9 ภาคของพรรค 
เพ่ือรับฟังแนวทางส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ว่า ขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าการ
เลือกตั้งอบจ. จะอยู่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ เนื่องจากเป็นการรับฟังความคิดเห็นของ ส.ส. ซึ่ งวันนี้อาจยังไม่ได้ข้อ
สรุปว่าพรรคจะส่งผู้สมัครอย่างไรและจะส่งครบทั้ง 76 จังหวัดหรือไม่ โดยต้องรอให้ผู้ใหญ่ของพรรค พปชร.ประชุมหา
ข้อสรุปก่อน ทั้งนี้ การที่พูดคุยกับ ส.ส.เพราะเราให้ความส้าคัญกับเรื่องท้องถิ่น เพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชน รับรู้
ปัญหาในพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะเป็นพรรคแกนน้ารัฐบาล ก็ไม่คิดว่าจะได้เปรียบใคร แต่คิดว่านโยบายของนายกฯ 
ประชาชนให้การยอมรับและต้องให้เครดิตที่ตั้งใจแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งเรื่องเศรษฐกิจในช่วงเกิดสถานการณ์โควิด 

ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคกังวลหรือไม่หากเปิดตัวช้าและไม่ทันคณะก้าวหน้าที่จะเปิดตัวผู้สมัครและนโยบายใน
วันที่ 9 ต.ค.นี้ นายสันติ กล่าวว่า "ไม่อยากจะพูดถึงคณะก้าวหน้าเลย เพราะเราไม่ศรัทธาเลย ไม่อยากจะพูดถึง เราท้า
ของเราอย่างดีที่สุด ส่วนคนอ่ืนจะท้าอย่างไรเราไม่สนใจ" 

 เมื่อถามว่าแสดงว่าพรรคจะให้ความส้าคัญในเรื่องนโยบายมากกว่าจะมองว่าคู่แข่งเป็นใครใช่หรือไม่ นายสันติ 
กล่าวว่า เรามองทุกมิติ. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/799931 
 
 

 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/799931


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

18 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดี ท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 17.13 น. 

 ‘สันติ’กร้าว! ไม่ให้ราคา‘ก้าวหน้า’เปิดตัวสู้ศึก อบจ. ยัน‘พปชร.’มุ่งนโยบายพรรค 
 

 
 

‘สันติ’กร้าว! ไม่ให้ราคา‘ก้าวหน้า’เปิดตัวสู้ศึกอบจ. ยัน‘พปชร.’มุ่งนโยบายพรรค 
เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่โรงแรม เซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียน ย่านประตูน้้า นายสันติ 

พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวก่อนประชุมระดับหัวหน้าภาคทั้ง 9 ภาค
ของพรรค เพ่ือรับฟังแนวทางส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกฯอบจ. ว่า ขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าการเลือกตั้ง อบจ.จะอยู่
ในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ เนื่องจากเป็นการรับฟังความคิดเห็นของ ส.ส. ซึ่งวันนี้อาจยังไม่ได้ข้อสรุปว่าพรรคจะส่ง
ผู้สมัครอย่างไร และจะส่งครบทั้ง76 จังหวัดหรือไม่ โดยต้องรอให้ผู้ใหญ่ของพรรคประชุมหาข้อสรุปก่อน  

“การที่พูดคุยกับ ส.ส. เพราะเราให้ความส้าคัญกับเรื่องท้องถิ่น เพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชน รับรู้ปัญหาใน
พ้ืนที่ ถึงแม้จะเป็นพรรคแกนน้ารัฐบาล ก็ไม่คิดว่าจะได้เปรียบใคร แต่คิดว่านโยบายของนายกฯ ประชาชนให้การ
ยอมรับและต้องให้เครดิตที่ตั้งใจแก้ปัญหา ให้ประชาชนทั้งเรื่องเศรษฐกิจในช่วงเกิดสถานการณ์โควิด” นายสันติ กล่าว 

ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคกังวลหรือไม่หากเปิดตัวช้าและไม่ทันคณะก้าวหน้า ที่จะเปิดตัวผู้สมัครและนโยบายในวันที่ 9 
ตุลาคม นี้ นายสันติ กล่าวว่า “ไม่อยากจะพูดถึงคณะก้าวหน้าเลย เพราะเราไม่ศรัทธาเลย ไม่อยากจะพูดถึง เราท้าของ
เราอย่างดีท่ีสุด ส่วนคนอ่ืนจะท้าอย่างไร เราไม่สนใจ” 

เมื่อถามว่า แสดงว่าพรรคจะให้ความส้าคัญในเรื่องนโยบายมากกว่าจะมองว่าคู่แข่งเป็นใครใช่หรือไม่ นายสันติ 
กล่าวว่า เรามองทุกมิติ 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/523739 
  

https://www.naewna.com/politic/523739
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8 ตุลาคม 2563 17:25 น.   

พปชร.คึกคักเปิดโรงแรมถกหัวหน้าภาคเตรียมศึกเลือกตั้งท้องถิ่น "สันติ ไม่ให้ราคา "คณะ
ก้าวหน้า” 

 
 

เมื่อเวลา 16.00 น.ที่โรงแรม เซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียน ย่านประตูน้้าพรรคประชารัฐ(พปชร.) 10 
หัวหน้าภาค พรรคพลังประชารัฐ เพ่ือเตรียมการรองรับการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่น หลังครม. มีมติให้จัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น โดยเริ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เป็นประเภทแรก ทึ่จะเกิดขึ้นในเดือนธ.ค.โดยมีหัวหน้าพรรคทั้ง 10 
ภาคเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคและฐานะผอ.พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) 
ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่า ขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าการเลือกตั้งอบจ.จะอยู่ในช่วงปลายเดือนธ.ค.เนื่องจากเป็นการ
รับฟังความคิดเห็นของส.ส. ซึ่งวันนี้อาจยังไม่ได้ข้อสรูปว่าพรรคจะส่งผู้สมัครอย่างไร และจะส่งครบทั้ง76 จังหวัดหรือไม ่

โดยต้องรอให้ผู้ใหญ่ของพรรคประชุมหาข้อสรุปก่อน ทั้งนี้ การที่พูดคุยกับ ส.ส.เพราะเราให้ความส้าคัญกับเรื่อง
ท้องถิ่น เพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชน รับรู้ปัญหาในพื้นที่ อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นพรรคแกนน้ารัฐบาล ก็ไม่คิดว่า
จะได้เปรียบใคร แต่คิดว่านโยบายของนายกฯ ประชาชนให้การยอมรับและต้องให้เครดิตที่ตั้งใจแก้ปัญหา ให้ประชาชน
ทั้งเรื่องเศรษฐกิจในช่วงเกิดสถานการณ์โควิด 

ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคกังวลหรือไม่หากเปิดตัวช้าและไม่ทันคณะก้าวหน้าที่จะเปิดตัวผู้สมัครและนโยบายใน
วันที่ 9 ต.ค.นี้ นายสันติ กล่าวว่า 

"ไม่อยากจะพูดถึงคณะก้าวหน้าเลย เพราะเราไม่ศรัทธาเลย ไม่ยากจะพูดถึง เราท้าของเราอย่างดีที่สุด ส่วนคน
อ่ืนจะท้าอย่างไรเราไม่สนใจ" 

เมื่อถามว่า แสดงว่าพรรคจะให้ความส้าคัญในเรื่องนโยบายมากกว่าจะมองว่าคู่แข่งเป็นใครใช่หรือไม่ นายสันติ 
กล่าวว่า เรามองทุกมิติ 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/188104 

 

 

https://siamrath.co.th/n/188104
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201008/fd729e860a32fecb040d4288c3a0aed2217d70d7d4a370735e18757afbed4519.jpeg?itok=lV5np20C
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8 ต.ค. 2563 18:46 น. 

พปชร. เตรียมศึกเลือกตั้ง อบจ. "สันติ" เมิน "ก้าวหน้า" ชิงเปิดตัวผู้สมัคร 
 

 
 

พลังประชารัฐ ขยับเตรียมพร้อมศึกเลือกตั้งท้องถิ่น ด้าน สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะรองหัวหน้าพรรค 
ไม่ให้ราคา "คณะก้าวหน้า" ชิงเปิดผู้สมัคร อบจ.ก่อน ยัน ไม่อยากพูดถึง แต่เราจะท าของเราให้ดีที่สุด  

วันที่ 8 ต.ค. ที่โรงแรม เซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียน ย่านประตูน้้า พรรคประชารัฐ (พปชร.) ประชุม 10 
หัวหน้าภาค เพ่ือเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น หลัง ครม.มีมติ เริ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นประเภท
แรก ในเดือนธ.ค.โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคและฐานะ ผอ.พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน ขณะที่
นายสันติ ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่า เป็นการรับฟังความคิดเห็น เนื่องจาก ส.ส.พรรค สอบถามถึงการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นเข้ามาเยอะ ซึ่งคงยังไม่ได้ข้อสรุปว่า พรรคจะส่งผู้สมัครอย่างไร และจะส่งครบทั้ ง 76 จังหวัด หรือไม่ ต้องรอให้
ผู้ใหญ่ของพรรคประชุมหาข้อสรุปก่อน   

นายสันติ กล่าวว่า ทั้งนี้ พรรคพลังประชารัฐ ให้ความส้าคัญกับเรื่องท้องถิ่น เพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชน 
รับรู้ปัญหาในพ้ืนที่ มากที่สุด ส่วนการที่พลังประชารัฐ เป็นแกนน้ารัฐบาลไม่คิดว่า จะได้เปรียบใคร แต่คิดว่า นโยบาย
ของนายกฯ ประชาชนให้การยอมรับ และต้องให้เครดิตที่ตั้งใจแก้ปัญหา ให้ประชาชนทั้งเรื่องเศรษฐกิจ และโควิด-19 

เมื่อถามว่า พรรคกังวลหรือไม่ หากเปิดตัวช้า และไม่ทันคณะก้าวหน้า ที่จะเปิดตัวผู้สมัครและนโยบายในวันที่ 
9 ต.ค.นี้ นายสันติ กล่าวว่า ไม่อยากจะพูดถึงคณะก้าวหน้า เลย เพราะเราไม่ศรัทธาเลย ไม่ยากจะพูดถึง เราท้าของเรา
อย่างดีที่สุด ส่วนคนอ่ืนจะท้าอย่างไร เราไม่สนใจ" เมื่อถามว่า แสดงว่า พรรคจะให้ความส้าคัญในเรื่องนโยบายมากกว่า
จะมองว่า คู่แข่งเป็นใครใช่หรือไม่ นายสันติ กล่าวว่า เรามองทุกมิติ  
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1948454 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1948454
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วันท่ี 9 ตุลาคม 2563 - 11:52 น. 

พปชร. วางแนวทางลงสนามเลือกตั้ง อบจ. ชี้ละเอียดอ่อนต้องคุยให้รอบคอบ 

 
 
พปชร. วางแนวทางลงสนามเลือกตั้ง อบจ. ชี้ละเอียดอ่อนต้องคุยให้รอบคอบ 

เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่  9 ตุลาคม ที่ท้าเนียบรัฐบาล  นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) สัมภาษณ์ถึงการประชุมหัวหน้าภาคพรรคพปชร. 
เตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ. เม่ือวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่า เป็น
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ต า ม ขั้ น ต อ น ที่  พ ล . อ . ป ร ะ วิ ต ร  ว ง ษ์ สุ ว ร ร ณ  ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ หั ว ห น้ า พ ร ร ค  
พปชร. ได้แจกงานให้รองหัวหน้าไปก้ากับดูแลในแต่ละภาคเพ่ือหารือในแต่ละล้าดับชั้น ซึ่งมีหลายเรื่องหลายประเด็นแต่
เรื่อง อบจ. ยังไม่มีความชัดเจนและยังไม่ได้รับรายงานว่าชัดเจนอย่างไร ความชัดเจนจะเกิดข้ึน 

เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเท่านั้นจึงต้องพูดคุยกับหัวหน้า การเลือกตั้งท้องถิ่นถือเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน เพราะในการเลือกตั้งท้องถิ่นมีผู้ที่ลงสมัครจ้านวนมาก มีหลายกลุ่ มหลายพวกหลายพ้อง หลายความ
คิดเห็นหลายบริบทจึงต้องดูรายละเอียดกันสักพัก และพูดคุยเป็นการภายในระดับแกนน้าของพรรค จากนั้นจึงจะสรุป
รายละเอียด 

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า แนวทางของพรรค พปชร. จะให้อิสระกับส.ส.ในการเสนอบุคคลลงสมัครอบจ.หรือต้องส่งใน
นามของพรรคเท่านั้น นายอนุชากล่าวว่า ยังไม่ได้สรุปเรื่องนี้ เพราะยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ในหลายส่วน การ
เลือกตั้งท้องถิ่นบางคนได้รับการช่วยเหลือจากอีกคนหนึ่ง บางคนได้รับจากคนหนึ่ง จึงต้องลงในรายละเอียดอีกมาก แต่
คงไม่ถึงกับเป็นความขัดแย้งอาจจะคิดเห็นไม่ตรงกันเท่านั้น 

เมื่อถามว่าบางจังหวัด ส.ส.ไปสนับสนุนคนของอีกพักหนึ่ง อาทิ นางสาวปารีณาไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี ประกาศ
สนับสนุนคนของพรรคภูมิใจไทย นายอนุชากล่าวว่า ต้องมาพูดคุยกัน เพราะบางครั้งเป็นเอกสิทธิของส.ส. จะไปก้าหนด
กฎเกณฑ์ตายตัวว่า ใครจะต้องท้าอะไร อย่างไร ในเรื่องการเมืองท้องถิ่น ก็เป็นเรื่องยากในระดับพรรค แต่ท้ายท่ีสุดแล้ว
หัวหน้าพรรคจะตัดสินใจร่วมกับกรรมการบริหารพรรคเพราะเป็นการท้างานในระบบของพรรค และหัวหน้าก็มีความ
ละเอียดอ่อนในเรื่องนี้ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2386535 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2386535
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

22 

 

 
 

09 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:15 น.     

  ฮือฮา 'ตู่ นันทิดา' เตรียมลงชิง นายก อบจ.สมุทรปราการ 
 

 
 

9 ต.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ด้าเนินการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ หลายพรรคการเมืองต่าง
เตรียมพิจารณาคัดเลือกตัวผู้สมัครลงชิงชัยกันอย่างคึกคัก   

โดยความพร้อมในการเลือกตั้งนายกอบจ.สมุทรปราการ นั้น มีการวางตัว "นันทิดา แก้วบัวสาย" หรือตู่ นักร้อง
ชื่อดัง ซึ่งปัจจุบันมีต้าแหน่งเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จะลงสมัครแข่งขันนายกอบจ.
สมุทรปราการ ในนาม "กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า" ที่มี นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัด
สมุทรปราการ เป็นแกนน้าคนส้าคัญ นอกจากนั้น ยังเตรียมความพร้อมในการวางตัวทีมผู้สมัครส.จ.เอาไว้ครบหมดแล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงสมัครนายกอบจ.สมุทรปราการนั้น แม้จะลงในนามกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า แต่
ได้รับการสนับสนุนจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นอย่างดี โดยปัจจุบัน พปชร. มีส.ส.ในพ้ืนที่สมุทรปราการถึง 6 
เขต จากทั้งหมด 7 เขต 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79933 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/79933
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วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 11.31 น. 

'ตู่ นันทิดา'ลงชิง'นายก อบจ. สมุทรปราการ' ได้ 'พปชร.' สนับสนุน 
 

 
 

"ตู่ นันทิดา" เตรียมลงสมัคร ชิง "นายกอบจ.สมุทราปราการ" ในนาม "กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า" โดยมี "พป
ชร." ให้การสนับสนุน  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้าเนินการ
จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ หลายพรรคการเมืองต่างเตรียมพิจารณา
คัดเลือกตัวผู้สมัครลงชิงชัยกันอย่างคึกคัก   

โดยความพร้อมในการเลือกตั้งนายกอบจ.สมุทรปราการ นั้น มีการวางตัว "นันทิดา แก้วบัวสาย" หรือตู่ นักร้อง
ชื่อดัง ซึ่งปัจจุบันมีต้าแหน่งเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จะลงสมัครแข่งขันนายกอบจ.
สมุทรปราการ ในนาม "กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า" ที่มี นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัด
สมุทรปราการ เป็นแกนน้าคนส้าคัญ นอกจากนั้น ยังเตรียมความพร้อมในการวางตัวทีมผู้สมัครส.จ.เอาไว้ครบหมดแล้ว  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงสมัครนายกอบจ.สมุทรปราการนั้น แม้จะลงในนามกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า แต่
ได้รับการสนับสนุนจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นอย่างดี โดยปัจจุบัน พปชร. มีส.ส.ในพ้ืนที่สมุทรปราการถึง 6 
เขต จากทั้งหมด 7 เขต 
 
อ้างอิง : HTTPS://WWW.NAEWNA.COM/POLITIC/523866 
  

https://www.naewna.com/politic/523866
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9 ตุลาคม 2563 

'ตู่ นันทิดา 'ลงชิง' นายก อบจ.สมุทรปราการ' ได้ 'พปชร.' หนุน 
 

 

 
"ตู่ นันทิดา" เตรียมลงสมัคร ชิง "นายกอบจ.สมุทรปราการ" ในนาม "กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า" โดยมี "พปชร." 
ให้การสนับสนุน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ด้าเนินการ
จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ หลายพรรคการเมืองต่างเตรียมพิจารณา
คัดเลือกตัวผู้สมัครลงชิงชัยกันอย่างคึกคัก 

โดยความพร้อมในการเลือกตั้งนายกอบจ.สมุทรปราการ นั้น มีการวางตัว "นันทิดา แก้วบัวสาย" หรือตู่ ศิลปิน
นักร้องชื่อดัง ซึ่งปัจจุบันมีต้าแหน่งเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จะลงสมัครแข่งขันเป็นนายกอบจ.
สมุทรปราการ ในนาม "กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า " ที่มี นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัด
สมุทรปราการ เป็นแกนน้าคนส้าคัญ นอกจากนั้นยังเตรียมความพร้อมในการวางตัวทีมผู้สมัครส.จ.เอาไว้ครบหมดแล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงสมัครนายกอบจ.สมุทรปราการนั้น แม้จะลงในนามกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า แต่
ได้รับการสนับสนุนจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นอย่างดี โดยปัจจุบัน พปชร. มีส.ส.ในพ้ืนที่สมุทรปราการ
ถึง 6 เขต จากทั้งหมด 7 เขต 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901680 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901680
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8 ตุลาคม 2563 18:26 น.   

"เลขาฯเพื่อไทย" ให ้ส.ส. แต่ละจังหวัดถกหาผู้สมัครนายก อบจ. 
 

 
 

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์ถึงหลักการส่งผู้สมัครนายก อบจ. ในนาม
ของพรรคเพ่ือไทย และในนามอิสระว่า เบื้องต้นการจะส่งในนามพรรคหรือไม่ ต้องฟังเสียง ส.ส.ในจังหวัดนั้นๆ ก่อน ว่า
มีความเห็นอย่างไร ถ้า ส.ส.เห็นไปในทิศทางเดียวกันก็ส่งรายชื่อมาให้พรรคพิจารณา แต่ถ้าเห็นแตกต่างกันก็อาจจะส่ง
ในนามอิสระได้โดยให้ ส.ส.ในจังหวัดนั้นๆ ไปคุยกันว่าจะเอาอย่างไร 

เมื่อถามว่า แล้วคนที่ลงอิสระสามารถใช้โลโก้ของพรรคในการหาเสียงได้หรือไม่ นายประเสริฐกล่าวว่า เรื่องนี้
ขึ้นอยู่กับมติพรรค แต่ที่ผ่านมาการลงในนามอิสระไม่เคยมีการใช้โลโก้ของพรรคในการหาเสียง แต่อย่างไรก็ตาม เป็น
เรื่องที่กรรมการจะต้องพิจารณาเพ่ือไม่ให้เกิดความรู้สึกว่ามีที่รักมักที่ชังเกิดขึ้น อีกประการหนึ่งคือต้องดูระเบียบของ 
กกต.ด้วย 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/188121 

  

https://siamrath.co.th/n/188121
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201008/191d5aabb6d034a049d11820b7be773871a044cbcc2184bda7fdd23e7b5b98ef.jpg?itok=_uQ4o0y6
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8 ต.ค. 2563-18:32 น. 

เพื่อไทยให้อิสระ ส.ส .ในพื้นที่ตกลงกัน ก่อนส่งผู้สมัครเลือกตั้ง‘อบจ.’ 
 

 
 

เพื่อไทยให้อิสระส.ส.ในพื้นที่ตกลงกัน ก่อนส่งผู้สมัครเลือกตั้ง‘อบจ.’ เผยถ้าลงแบบอิสระต้องรอพิจารณาว่าจะใช้โล
โก้ของพรรคในการหาเสียงได้หรือไม่ 

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงหลักการส่ง
ผู้สมัครนายกฯ อบจ. ในนามของพรรคพท. และในนามอิสระว่า เบื้องต้นการจะส่งในนามพรรคหรือไม่ ต้องฟังเสียงส.ส.
ในจังหวัดนั้นๆ ก่อนว่ามีความเห็นอย่างไร ถ้าส.ส.เห็นไปในทิศทางเดียวกันก็ส่งรายชื่อมาให้พรรคพิจารณา แต่ถ้าเห็น
แตกต่างกันอาจส่งในนามอิสระได้โดยให้ส.ส.ในจังหวัดนั้นๆ ไปคุยกันว่าจะเอาอย่างไร 

ส่วนคนที่ลงอิสระสามารถใช้โลโก้ของพรรคในการหาเสียงได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับมติพรรค แต่ที่ผ่านมาการลง
ในนามอิสระ ไม่เคยใช้โลโก้ของพรรคในการหาเสียง อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องที่กรรมการจะต้องพิจารณาเพ่ือไม่ให้เกิด
ความรู้สึกว่ามีที่รักมักที่ชังเกิดข้ึน ที่ส้าคัญต้องดูระเบียบของ กกต.ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5076171 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5076171
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-1-1.jpg
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วันท่ี 9 ตุลาคม 2563 - 08:26 น. 

 ‘เลขาเพ่ือไทย’ ให้อิสระ ส.ส.คุยกัน สู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละจังหวัด 
 

 
 
‘เลขาเพื่อไทย’ ให้อิสระ ส.ส.คุยกัน สู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละจังหวัด 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม รายงานข่าวแจ้งว่าปัญหาการคัดเลือกผู้สมัครลงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ. ) ในเดือนธันวาคมในพรรคเพ่ือไทย นายประเสริฐ จันทรวงทอง เลขาธิการพรรคเ พ่ือไทย (พท. )  
ให้สัมภาษณ์ถึงหลักการส่งผู้สมัครนายกฯ อบจ. ในนามของพรรค พท. และในนามอิสระ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมว่า เบื้องต้น
การจะส่งในนามพรรคหรือไม่ ต้องฟังเสียงส.ส.ในจังหวัดนั้นๆก่อน ว่ามีความเห็นอย่างไร ถ้าส.ส.เห็นไปในทิศทาง
เดียวกันก็ส่งรายชื่อมาให้พรรคพิจารณา แต่ถ้าเห็นแตกต่างกันก็อาจจะส่งในนามอิสระได้โดยให้ส.ส.ในจังหวัดนั้นๆ
ไปคุยกันว่าจะเอาอย่างไร 

เมื่อถามว่า แล้วคนลงอิสระสามารถใช้โลโก้ของพรรคในการหาเสียงได้หรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า เรื่องนี้
ขึ้นอยู่กับมติพรรค แต่ที่ผ่านมาการลงในนามอิสระไม่เคยมีการใช้โลโก้ของพรรคในการหาเสียง แต่อย่างไรก็ตาม เป็น
เรื่องกรรมการจะต้องพิจารณา เพ่ือไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเลือกที่รักมักท่ีชังเกิดขึ้น อีกประการหนึ่งคือต้องดูระเบียบของ 
กกต. ด้วย 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2386254 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2386254
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-2.jpg
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วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 

‘เลขาเพ่ือไทย’ ให้อิสระ ส.ส.คุยกัน สู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละจังหวัด 

 

 
 

‘เลขาเพื่อไทย’ ให้อิสระ ส.ส.คุยกัน สู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละจังหวัด 
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม รายงานข่าวแจ้งว่าปัญหาการคัดเลือกผู้สมัครลงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(อบจ.) ในเดือนธันวาคมในพรรคเพ่ือไทย นายประเสริฐ จันทรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึง
หลักการส่งผู้สมัครนายกฯ อบจ. ในนามของพรรค พท. และในนามอิสระ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมว่า เบื้องต้นการจะส่งใน
นามพรรคหรือไม่ ต้องฟังเสียงส.ส.ในจังหวัดนั้นๆก่อน ว่ามีความเห็นอย่างไร ถ้าส.ส.เห็นไปในทิศทางเดียวกันก็ส่ง
รายชื่อมาให้พรรคพิจารณา แต่ถ้าเห็นแตกต่างกันก็อาจจะส่งในนามอิสระได้โดยให้ส.ส.ในจังหวัดนั้นๆไปคุยกันว่า
จะเอาอย่างไร 

เมื่อถามว่า แล้วคนลงอิสระสามารถใช้โลโก้ของพรรคในการหาเสียงได้หรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า เรื่ องนี้
ขึ้นอยู่กับมติพรรค แต่ที่ผ่านมาการลงในนามอิสระไม่เคยมีการใช้โลโก้ของพรรคในการหาเสียง แต่อย่างไรก็ตาม เป็น
เรื่องกรรมการจะต้องพิจารณา เพ่ือไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเลือกที่รักมักท่ีชังเกิดขึ้น อีกประการหนึ่งคือต้องดูระเบียบของ 
กกต. ด้วย 
 

อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_355544 

  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_355544
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-1.jpg
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ปชป.หนุน ลต.ท้องถิ่น-18ต.ค.เคาะส่งนายกฯ อบจ. 
"ราเมศ" ย้ า ปชป. สนับสนุนเลือกตั้งท้องถิ่นเต็มที่ 18 ต.ค. นี้ ประชุม กก.บห.พิจารณาส่งผู้สมัครนายกฯ อบจ. 
 

 
 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะให้มีการจัดการเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ภายใน 60 วัน หรือราวเดือนธันวาคม 2563 ว่า เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น พรรค
พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ การจัดเตรียมและคัดเลือกตัวผู้สมัครมีกระบวนการตามข้อบังคับและระเบียบของพรรคได้
ก้าหนดขั้นตอนไว้ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท้างานการเมืองท้องถิ่น โดยขณะนี้มีผู้ที่แสดงความจ้านง
มายังพรรคหลายคน การจัดเตรียมบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ ท้างานใกล้ชิดกับประชาชนการส่งผู้สมัคร
ในนามพรรคในบางพ้ืนที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องส้าคัญ เมื่อพรรคมีหลักการในการสนับสนุนการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ แม้บางพ้ืนที่จะไม่ได้ส่งลงในนามพรรคแต่การสนับสนุนมีได้หลายรูปแบบ การส่งเสริมให้ คนดีได้เข้า
มาท้างานท้องถิ่นท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ส้าคัญไม่แพ้เรื่องอ่ืนๆ 

ทั้งนี้ หลายฝ่ายเห็นด้วยที่มีการประกาศจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ก็อยากให้มีการเดินหน้าเพ่ือให้เกิดการเลือกตั้ง
จริง อาจจะมีนักการเมืองบางกลุ่มพยายามอ้างสารพัดเหตุเพ่ือไม่ให้มีการเลือกตั้ง ดูแล้วไม่มีเหตุและผลมารองรับ จึงขอ
สนับสนุนให้มีการจัดการเลือกตั้งตามท่ีประกาศต่อไป 

ขณะเดียวกัน ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ จะะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เพ่ือพิจารณาการส่งผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในบางพ้ืนที่ ซึ่งได้ก้าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมไว้แล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_791483/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_791483/
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ราเมศ ย้ า ปชป สนับสนุนเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 

พรรคประชาธิปัตย์ 9 ต.ค.-โฆษกพรรคประชาธิปัตย์เผย 18 ต.ค.จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อ
พิจารณาส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง นายก อบจ. ระบุมีผู้สนใจจะเข้าร่วมท างานการเมืองท้องถิ่นหลายคน 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่จะมีการจัดเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) ภายใน 60 วัน หรือราวเดือนธันวาคม 2563 ว่า เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น พรรคพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ การ
จัดเตรียมและคัดเลือกตัวผู้สมัครมีกระบวนการตามข้อบังคับและระเบียบของพรรคได้ก้าหนดขั้นตอนไว้เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท้างานการเมืองท้องถิ่น 

ขณะนี้มีผู้ที่แสดงความจ้านงมายังพรรคหลายคน การจัดเตรียมบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ 
ท้างานใกล้ชิดกับประชาชน การส่งผู้สมัครในนามพรรคในบางพ้ืนที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องส้าคัญ เมื่อพรรคมี
หลักการในการสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเต็มที่ แม้บางพ้ืนที่จะไม่ได้ส่งลงในนามพรรคแต่การสนับสนุนมีได้
หลายรูปแบบ การส่งเสริมให้คนดีได้เข้ามาท้างานท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ส้าคัญไม่แพ้
เรื่องอ่ืนๆ 

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า หลายฝ่ายเห็นด้วยที่มีการประกาศจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ก็อยากให้มีการ
เดินหน้าเพ่ือให้เกิดการเลือกตั้งจริง อาจจะมีนักการเมืองบางกลุ่มพยายามอ้างสารพัดเหตุเพ่ือไม่ให้มีการเลือกตั้ง ดูแล้ว
ไม่มีเหตุและผลมารองรับ จึงขอสนับสนุนให้มีการจัดการเลือกตั้งตามท่ีประกาศต่อไป และวันที่ 18 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ จะ
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เพ่ือพิจารณาการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน
บางพ้ืนที่ ซึ่งได้ก้าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมไว้แล้ว.-ส้านักข่าวไทย 
 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-558171 

 

 

https://tna.mcot.net/politics-558171
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ปชป. ชวนสมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่น "ราเมศ" ดักคอขอให้มีเลือกตั้งจริง 

 

 
 

เมื่อวันที่ 9 ต .ค.นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์  กล่าวถึงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะให้มี
การจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ภายใน 60 วัน หรือประมาณเดือนธ.ค.63 ว่า พรรคพร้อม
สนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งการจัดเตรียมและคัดเลือกตัวผู้สมัคร ซึ่งมีกระบวนการตามข้อบังคับ และระเบียบของพรรค 
โดยได้ก้าหนดให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท้างานการเมืองท้องถิ่น ขณะนี้มีผู้ที่แสดงความจ้านงมายังพรรค
หลายคน การจัดเตรียมบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ  ท้างานใกล้ชิดกับประชาชน การส่งผู้สมัครในนาม
พรรคในบางพ้ืนที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องส้าคัญ แม้บางพ้ืนที่จะไม่ได้ส่งลงในนามพรรค แต่การสนับสนุนได้
หลายรูปแบบ การส่งเสริมให้คนดีได้เข้ามาท้างานท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ส้าคัญไม่แพ้
เรื่องอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามในวันที่ 18 ต.ค.ที่จะถึงนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เพ่ือพิจารณาการส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในบางพ้ืนที่ ซึ่งได้ก้าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมไว้แล้ว 

"หลายฝ่ายเห็นด้วยที่มีการประกาศจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ก็อยากให้มีการเดินหน้า เพ่ือให้เกิดการเลือกตั้งจริง 
อาจจะมีนักการเมืองบางกลุ่มพยายามอ้างสารพัดเหตุเพ่ือไม่ให้มีการเลือกตั้ง ดูแล้วไม่มีเหตุและผลรองรับ จึงขอ
สนับสนุนให้มีการจัดการเลือกตั้งตามท่ีประกาศต่อไป"นายราเมศ กล่าว 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/188224 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/188224
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201009/ad455386c246e50a3ea2c73d32b1ec3ab44e2203abf90c6ec868cc79c185bbf7.jpg?itok=VEqFK9Lz
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 “ธนาธร” เปิดตัวผู้สมัครนายกฯ อบจ.32 ทีมก้าวหน้า 
"ธนาธร" เปิดตัวผู้สมัคร นายกฯ อบจ. สังกัดก้าวหน้า 32 ทีม ชูธงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศ 
 

 
 

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวเปิดงาน เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. 32 ทีม ลงสนาม
เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญ “เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเรา” ว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นมีความส้าคัญอย่าง 
ประเทศไทยเป็ยประชาธิปไตยที่มีตัวแทนของประชาชนจากการเลือกตั้ง เพ่ือหาตัวแทนเข้ามาท้างานบริหาร ทั้งหมด 5 
ครั้ง ประกอบด้วย การเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร , การเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.), การเลือก
สมาชิกสภาอบจ. , การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เลือกนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล , การเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
ต้าบล ซึ่งทั้งหมดคือการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่มีงบประมาณจากภาษีประชาชนในการท้างาน 8 หมื่นล้านบาท โดยการ
เริ่มต้นหลังจากนี้คือการเลือกตั้ง อบจ. 

ทั้งนี้ จากการที่ตนได้ศึกษาตรวจสอบ พบว่าการบริหาร อบจ. ที่ผ่านมามีปัญหาเยอะมาก ทั้งเรื่องทุจริต เรื่อง
การเอาภาษีของประชาชนไปเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง ซึ่งจากการศึกษานี้ จึงน้ามาสู่สิ่งที่คณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครในการ
เลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีการรณรงค์หาเสียงด้วยนโยบายความคิดไม่ใช่การซื้อเสียง เพราะมองว่าการซื้อเสียงคือจุดเริ่มต้น
ของการทุจริต โดยนโยบายของคณะก้าวหน้า อยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดเดิมของพรรคอนาคตใหม่ คือการแปรนโยบาย
ระดับชาติให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ในท้องถิ่น 

โดย กรอบหลักการท้างานท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าคือจะต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยและพร้อมร่วม
ผลักดันสร้างประชาธิปไตย ไม่ซื้อเสียงเอาชนะด้วยนโยบายและการท้างานอย่างจริงจัง ไม่มีประวัติการค้ามนุษย์หรือค้า
ยาเสพติด ไม่ทุจริตไม่เข้ามามีอ้านาจเพื่อตักตวงผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง 
พร้อมย้้าว่าคณะก้าวหน้าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทย และเชื่อว่าทุกคนเปลี่ยนแปลงประเทศโดยเริ่มต้นที่บ้านเรา 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_791622/ 
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9 ตุลาคม 2563 

'ธนาธร' ประกาศใช้อุดมการณ์ 'อนาคตใหม่' ลงเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 

  
เมือ่วันที่ 9 ต.ค.เวลา 10.30 น.ที่อาคารไทยซัมมิท นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้เปิดตัว

ผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญการหาเสียง "เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเรา" โดยนายธนาธร กล่าวบนเวที
ตอนหนึ่งว่า ในประชาธิปไตยนั้นประชาชนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันและมีสิทธิเสรีภาพทางการเมือง และเป็นเจ้าของ
อ้านาจ เมื่อเป็นเจ้าของอ้านาจแล้วเราจึงมีสิทธิทางการเมืองในการเลือกตั้งตัวแทนของประชาชนไปใช้อ้านาจแทน
ประชาชน แต่เราในฐานะพลเมืองมีสิทธิในการเลือกตั้งของเรากี่ครั้ง ซึ่งเรามีสิทธิในการเลือกตัวแทนของประชาชน  5 
ครั้ง ได้แก่ 1.เลือกตั้งส.ส. 2.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4.นายเทศมนตรี
หรือนายองค์การบริการส่วนต้าบล และ 5.สมาชิกสภาเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต้าบล  

นายธนาธร กล่าวว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นมีความส้าคัญ เพราะเป็นการเลือกตัวแทนเข้าไปจัดสรรทรัพยากร
จ้านวน 8 แสนล้านบาทตามงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2564 ท้องถิ่นเอาเงินส่วนนี้ไปให้บริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานกับประชาชน เป็นการเมืองที่มีระดับใกล้ชิกับประชาชนมากที่สุด มากยิ่งกว่าส.ส. อย่างไรก็ตาม 
การบริหารของท้องถิ่นถูกครหาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการน้าประโยชน์สาธารณะไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว เช่น จังหวัด
บึงกาฬ สมุทรปราการ พังงา บุรีรัมย์ เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงการไม่ตอบสนองความเป็นอยู่ของประชาชน เพราะเป็น
การเอาภาษีของประชาชนไปเอ้ือประโยชน์ จึงเป็นสิ่งที่คณะก้าวหน้าต้องการการเปลี่ยนแปลงและเข้ามาในการเมือง
ท้องถิ่น เพ่ือให้การเมืองท้องถิ่นรับใช้ประชาชน   

"คณะก้าวหน้าลงแข่งขันสนามเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยยึดแนวทางของพรรคอนาคตใหม่เดิม คือ การหาเสียง
ด้วยนโยบาย ไม่ใช่การซื้อเสียง เพราะการซื้อเสียงเป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริต ถ้าเราเข้าสู่อ านาจด้วยการใช้เงิน
ย่อมต้องมีการถอนทุนคืน เราจะไม่ท าอย่างนั้น ดังนั้น เราจะใช้นโยบายในการแข่งขัน ซึ่งที่มาจากกรอบแนวคิดเดิม
ของพรรคอนาคตใหม่ ที่เขื่อว่าคนเท่าเทียมกัน และผลักดันให้ประเทศไทยเท่าทันโลก และกลายเป็นเสาหลัก
นโยบายของพรรคอนาคตใหม่ โดยภายหลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบและมุ่งหน้าท างานในนามคณะก้าวหน้า เราแปร
นโยบายระดับชาติมาเป็นระดับท้องถิ่นที่ประชาชนจับต้องได้" 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901717 
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วันท่ี 09 ต.ค. 2563 เวลา 11:25 น. 

"ธนาธร"แถลงเปิด 32 รายชื่อชิงเก้าอี้นายก อบจ. 
 

 
 

ประธานคณะก้าวหน้า แถลงเปิดตัวผู้สมัครนายกฯอบจ.ของคณะก้าวหน้า ใน 32 จังหวัด 
เมื่อวันที่ 9 ตค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แถลงเปิดตัว ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด(อบจ.) เบื้องต้น ใน 32 จังหวัด ดังนี้ 
รายชื่อว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. สังกัด คณะก้าวหน้า ใน 32 จังหวัด จ.ฉะเชิงเทรา นายยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ,พะเยา นาย
ชัยประพันธ์ สิงห์ชัย , นครราชสีมา นายสาธิต ปีติวรา ,นครสวรรค์ นายศรัญ ฤกษ์อัตกร,สุรินทร์ นายมานพ แสงด้า ,
นครพนม นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ, แพร่ นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ, ร้อยเอ็ด นายสถาพร ว่องสันธพง์, สิงห์บุรี นายสุรชัย 
บุญลือ, ลพบุรี นายฤทธิ์ พัวพันธ์ ,สมุทรสงคราม นายอานุภาพ ลิขิตอ้านวยชัย ,สระบุรี นายวิทูลย์ แก้วสุวรรณ , 
สมุทรสาคร นายอวยชัย จาตุรพันธ์, สุราษฏ์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครุประเสริฐ, อุบลราชธานี นายเชษฐา ไชยสัตย์, 
หนองคาย นายกฤศภณ หล้าวงศา,หนองบัวล้าภู นายสมเกียรติ เชษฐสุมน, อยุธยา นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา, อ่างทอง นาย
โยธิน เปาอินทร์, อุดรธานี นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์, อุตรดิตถ์ นายปัณณวัฒน์ นาคมูล,  
ราชบุรี นางภรมน นรการกุมพล ,ตาก นายคริษฐ์ ปานเนียม , นครปฐม นายชัชวาล นันทะสาร 

นนทบุรี นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ ,ระยอง นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ ,บึงกาฬ นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น
,พิษณุโลก นายณชพล พลอาสา,ปราจีนบุรี นางกฤษณ์กมล แพงศรี, พังงา นายสุทธิโชค ทองชุมนุม,สกลนคร นายณรงค์
เดช อุฬารกุล ,มุกดาหาร นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ 
 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/635072 
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09 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:53 น.       

คึกคัก! 'ทอน' น าคณะก้าวหน้าเปิดตัว ผู้สมัครนายก อบจ. 32 จังหวัด 
 

 
 

9 ต.ค.63 - นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แถลงแนะน้าตัวผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) โดยเบื้องต้น 32 จังหวัด มีรายชื่อดังนี้ 
ฉะเชิงเทรา  นายยศสิงห์    เหลี่ยมเลิศ , พะเยา  นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ,นครราชสีมา นายสาธิต ปีติวรา, 
นครสวรรค์     นายศรัญ ฤกษ์อัตกร , สุรินทร์   นายมานพ แสงด้า , นครพนม  นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ , 
แพร่        นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ,ร้อยเอ็ด    นายสถาพร ว่องสันธพง ,สิงห์บุรี        นายสุรชัย บุญลือ ,ลพบุรี  นายฤทธิ์ 
พัวพันธ์ ,สมุทรสงคราม  นายอานุภาพ ลิขิตอ้านวยชัย  

สระบุรี นายวิทูลย์ แก้วสุวรรณ,สมุทรสาคร นายอวยชัย จาตุรพันธ์ ,สุราษฏ์ธานี  นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครุ
ประเสริฐ ,อุบลราชธานี  นายเชษฐา ไชยสัตย์ ,หนองคาย นายกฤศภณ หล้าวงศา ,หนองบัวล้าภู นายสมเกียรติ เชษฐ
สุมน ,อยุธยา  นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา ,อ่างทอง นายโยธิน เปาอินทร์ 

อุดรธานี  นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ ,อุตรดิตถ์  นายปัณณวัฒน์ นาคมูล ,ราชบุรี  นางภรมน นรการกุมพล 
,ตาก นายคริษฐ์ ปานเนียม ,นครปฐม   นายชัชวาล นันทะสาร,นนทบุรี  นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ ,ระยอง นางสว่างจิตต์ 
เลาหะโรจนพันธ์,บึงกาฬ นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น ,พิษณุโลก  นายณชพล พลอาสา ,ปราจีนบุรี  นางกฤษณ์กมล แพงศรี 
,พั ง ง า  น า ย สุ ท ธิ โ ช ค  ท อ ง ชุ ม นุ ม  ,ส ก ล น ค ร   น า ย ณ ร ง ค์ เ ด ช  อุ ฬ า ร กุ ล , มุ ก ด า ห า ร   น า ย สุ พ จ น ์
 สุอริยพงษ์ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79946 
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  'สมชัย'อัด กกต.บริหารราชการแผ่นดินแบบน้ีสมควรแล้วให้เด็กเดินขบวนไล่ 
 

 
 
9 ต.ค.63 - นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กมีเนื้อหา
ดังนั้นหนังสือจาก ครม.ถึง กกต. ใช้เวลาเดินทางกี่วัน 

การบริหารราชการแผ่นดินยุค 4.0 เมื่อ ครม. มีมติอะไรสักอย่าง  ควรส่งถึงหน่วยรับปฏิบัติโดยมิชักช้า เพ่ือให้
เกิดผลที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้โดยทันควัน ในขณะเดียวกัน  หน่วยรับปฏิบัติ  ควร
ใส่ใจการลงมติของ ครม.และเตรียมการรองรับปฏิบัติอย่างทันที  มิใช่สักแต่ว่าหนังสือราชการแจ้งมติยังมาไม่ถึง เลยยัง
ไม่ท้าอะไร ครม. มีมติให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น อบจ. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563  และอ้าง บทเฉพาะกาลโดยตีความ
ว่ า   ใ ห้  ก ก ต . เ ป็ น ค น ก้ า ห น ด วั น เ ลื อ ก ตั้ ง ภ า ย ใ น  60 วั น นั บ แ ต่ ไ ด้ รั บ ห นั ง สื อ แ จ้ ง จ า ก  ค ร ม . 
แปลว่า ส่งเร็ว ก็เลือกตั้งเร็ว  ส่งช้า ก็เลือกตั้งช้า  หากไปรษณีย์อ้อมโลก คงได้เลือกกันปีหน้า  

เลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์ล่วงหน้าว่า น่าจะเลือกวันที่ 20 ธันวาคม 2563  ราวกับจะรู้ว่า หนังสือจาก ครม.
จะมาถึง กกต. หลังวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ไปแล้ว ถึงจะนับ 60 วันได้พอดี ลงมติ 6 ตุลา ส่งหนังสือราชการจากท้าเนียบ
รัฐบาลถึงศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ใช้เวลามากกว่า 2 สัปดาห์  หนังสือจึงจะถึง บริหารราชการแผ่นดินแบบนี้  สมควร
แล้วให้เด็กเดินขบวนไล่ 

  

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79925 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/79925


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

37 

 

 
 
9 ตุลาคม 2563 09:33 น.    

"สมชัย" จับผิดไทม์ไลน์หนังสือเลือกตั้ง อบจ.จาก ครม.ถึง กกต. ใช้เวลาเดินทางก่ีวัน 

 

 
 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Somchai 
Srisutthiyakorn ระบุ ว่า 
หนังสือจาก ครม.ถึง กกต. ใช้เวลาเดินทางก่ีวัน 

การบริหารราชการแผ่นดินยุค 4.0 เมื่อ ครม. มีมติอะไรสักอย่าง ควรส่งถึงหน่วยรับปฏิบัติโดยมิชักช้า เพ่ือให้
เกิดผลที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้โดยทันควัน ในขณะเดียวกัน หน่วยรับปฏิบัติ  ควรใส่
ใจการลงมติของ ครม.และเตรียมการรองรับปฏิบัติอย่างทันที มิใช่สักแต่ว่าหนังสือราชการแจ้งมติยังมาไม่ถึง เลยยังไม่
ท้าอะไร 

ครม. มีมติให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น อบจ. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 และอ้างบทเฉพาะกาลโดยตีความว่า ให้ 
กกต.เป็นคนก้าหนดวันเลือกตั้งภายใน 60 วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ครม. แปลว่า ส่งเร็ว ก็เลือกตั้งเร็ว ส่งช้า ก็
เลือกตั้งช้า หากไปรษณีย์อ้อมโลก คงได้เลือกกันปีหน้า 

เลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์ล่วงหน้าว่า น่าจะเลือกวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ราวกับจะรู้ว่า หนังสือจาก ครม.
จะมาถึง กกต. หลังวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ไปแล้ว ถึงจะนับ 60 วันได้พอดี ลงมติ 6 ตุลา ส่งหนังสือราชการจากท้าเนียบ
รัฐบาลถึงศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ใช้เวลามากกว่า 2 สัปดาห์ หนังสือจึงจะถึง 
บริหารราชการแผ่นดินแบบนี้ สมควรแล้วให้เด็กเดินขบวนไล่ 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/188200 

  

https://siamrath.co.th/n/188200
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201009/92d85754f587fc803458d653ed5ca1b76d9347082797fcc6633fcdefbf790e93.jpg?itok=04Ic9UNR
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วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 09.58 น. 

'สมชัย' ซัด กกต. บริหารราชการแผ่นดินแบบน้ี สมควรให้เด็กเดินขบวนไล่ 
 

 
 

9 ตุลาคม 2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุ
ว่า หนังสือจาก ครม.ถึง กกต. ใช้เวลาเดินทางก่ีวัน 

การบริหารราชการแผ่นดินยุค 4.0 เมื่อ ครม. มีมติอะไรสักอย่าง  ควรส่งถึงหน่วยรับปฏิบัติโดยมิชักช้า เพื่อให้
เกิดผลที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้โดยทันควัน 

ในขณะเดียวกัน  หน่วยรับปฏิบัติ  ควรใส่ใจการลงมติของ ครม.และเตรียมการรองรับปฏิบัติอย่างทันที  มิใช่สักแต่
ว่าหนังสือราชการแจ้งมติยังมาไม่ถึง เลยยังไม่ท้าอะไร ครม. มีมติให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น อบจ. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 
2563  และอ้าง บทเฉพาะกาลโดยตีความว่า  ให้ กกต.เป็นคนก้าหนดวันเลือกตั้งภายใน 60 วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง
จาก ครม. 
แปลว่า ส่งเร็ว ก็เลือกตั้งเร็ว  ส่งช้า ก็เลือกตั้งช้า  หากไปรษณีย์อ้อมโลก คงได้เลือกกันปีหน้า 

เลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์ล่วงหน้าว่า น่าจะเลือกวันที่ 20 ธันวาคม 2563  ราวกับจะรู้ว่า หนังสือจาก ครม.จะ
มาถึง กกต. หลังวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ไปแล้ว ถึงจะนับ 60 วันได้พอดี ลงมติ 6 ตุลา ส่งหนังสือราชการจากท้าเนียบ
รัฐบาลถึงศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ใช้เวลามากกว่า 2 สัปดาห์  หนังสือจึงจะถึง บริหารราชการแผ่นดินแบบนี้  สมควร
แล้วให้เด็กเดินขบวนไล่ 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/523848 
  

https://www.naewna.com/politic/523848
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9 ตุลาคม 2563 

บริหารแบบนี้ สมควรแล้วให้เด็กเดินขบวนไล่ 
 

 

  
"สมชัย" จับตา กกต.เคาะวันเลือกตั้ง นายกฯอบจ. เย้ยหากไปรษณีย์อ้อมโลก คงได้เลือกปีหน้า 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คระบุว่า หนังสือ
จาก ครม.ถึง กกต.ใช้เวลาเดินทางกี่วัน การบริหารราชการแผ่นดินยุค 4.0 เมื่อ ครม.มีมติอะไรสักอย่าง ควรส่งถึงหน่วย
รับปฏิบัติโดยมิชักช้า เพ่ือให้เกิดผลที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้โดยทันควัน ใน
ขณะเดียวกันหน่วยรับปฏิบัติควรใส่ใจการลงมติของครม .และเตรียมการรองรับปฏิบัติอย่างทันที มิใช่สักแต่ว่าหนังสือ
ราชการแจ้งมติยังมาไม่ถึง เลยยังไม่ท้าอะไร 

ครม.มีมติให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น  อบจ.เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 และอ้างบทเฉพาะกาลโดยตีความ
ว่า ให้ กกต.เป็นคนก้าหนดวันเลือกตั้งภายใน 60 วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ครม.แปลว่า ส่งเร็ว ก็เลือกตั้งเร็ว ส่ง
ช้า ก็เลือกตั้งช้า หากไปรษณีย์อ้อมโลก คงได้เลือกกันปีหน้า 

เลขาธิการ กกต.ให้สัมภาษณ์ล่วงหน้าว่า น่าจะเลือกวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ราวกับจะรู้ว่า หนังสือจาก ครม.
จะมาถึง กกต.หลังวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ไปแล้ว ถึงจะนับ 60 วันได้พอดี ลงมติ 6 ตุลา ส่งหนังสือราชการจากท้าเนียบ
รัฐบาลถึงศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ใช้เวลามากกว่า 2 สัปดาห์ หนังสือจึงจะถึง บริหารราชการแผ่นดินแบบนี้ สมควร
แล้วให้เด็กเดินขบวนไล่ 
 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901688 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901688
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9 ต.ค. 2563-11:57 น. 

ด่วน! เข้าแจ้งความ "ธนาธร" ฐานผิด ม.111 - ม.112 โพสตเ์ฟซบุ๊กหนุนม็อบ 
 

 
 

ด่วน! "สนธิญา สวัสดี" โร่ บช.น. เข้าแจ้งความ "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" แกนน า คณะก้าวหน้า ฐานผิด ม.111 - ม.
112 โพสต์เฟซบุ๊กหนุนม็อบ 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 ต.ค. ที่กองบัญชาการต้ารวจนครบาล (บช.น.) นายสนธิญา สวัสดี อดีตผู้สมัคร
พรรคพลังประชารัฐ น้าหลักฐานเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการกระท้าต่างๆ ในต่างสถานการณ์ที่ เป็นการสนับสนุนการ
กระท้าผิดตาม ม.111 พร้อมหนังสือร้องเรียน เพ่ือให้พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. รับไว้พิจารณาในการ
ด้าเนินคดีกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โดยมีพ.ต.ท.อัครพล มณีวรรณ รองผกก.สส.2 บก.สส. บช.น. เป็นตัวแทนรับมอบ
หนังสือร้องเรียนดังกล่าว 

นายสนธิญา กล่าวว่า นายธนาธร มีส่วนสนับสนุนในการกระท้าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.111 
และพิจารณาว่าเข้าข่ายผิด ม.112 ด้วยหรือไม่ เนื่องจากพบว่า การชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มเยาวชนปลด
แอก เมื่อวันที่  10 ส.ค. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต มีการปราศรัยเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบัน
พระมหากษัตริย์  ซึ่งส่วนตัวมองว่า เนื้อหาการปราศรัยมีลักษณะจาบจ้วงสถาบันฯ และไม่เป็นไปตามระบอบ
ประชาธิปไตย อีกท้ัง ยังเป็นการชุมนุมท่ีผิดกฎหมาย 

นายสนธิญา กล่าวอีกว่า จากการติดตามข้อมูล พบว่า นายธนาธร โพสต์ข้อความผ่าน เฟซบุ๊กส่วนตัว หลายครั้ง
ในลักษณะสนับสนุนให้มีการชุมนุมฯ และสนับสนุนการปฏิรูปสถาบันฯ รวมทั้ง นายธนาธร ยังเข้าร่วมการชุมนุมที่
สนามหลวง เมื่อวันที่ 19 ก.ย.อีกด้วย ดังนั้น จึงต้องการให้พนักงานสอบสวน บช.น. รวบรวมเรื่องนี้ไว้ เพ่ือพิจารณาตาม
ขั้นตอน เนื่องจากก่อนหน้านี้ เคยยื่นพยานหลักฐานแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ในพ้ืนที่ บช.น. หลายคดีแล้วเช่นกัน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5080112 
 

 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5080112
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3.jpg
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 9 ตุลาคม 2020 - 12:21 

 “สนธิญา”แจ้งจับ”ธนาธร”โพสต์สนับสนุนม็อบ 
"สนธิญา" แจ้งจับ ธนาธร ผิด ม.111 และ 112 โพสต์สนับสนุนม็อบ 
 

 
 

นายสนธิญา สวัสดี อดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ น้าหลักฐานพร้อมหนังสือร้องเรียน มอบให้ พล.ต.ท.ภัค
พงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการต้ารวจนครบาล รับไว้พิจารณาในการด้าเนินคดีกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิ จ ในความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และมาตรา 111 หลังพบว่า นายธนาธร แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ใน
ลักษณะสนับสนุนให้มีการชุมนุมฯ 

นายสนธิญา เปิดเผยว่า ที่ตนเองน้าหนังสือเข้ายื่นในวันนี้อ้างว่า นายธนาธร มีส่วนสนับสนุนในการกระท้า
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 111 และมาตรา 112 เนื่องจากในการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต และมีการปราศรัยเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันฯ ซึ่งส่วนตัวมองว่า 
เนื้อหาในการปราศรัยไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย อีกท้ัง ยังเป็นการชุมนุมท่ีผิดกฎหมาย 
นอกจากนี้ ตนเองได้ติดตามข้อมูล พบว่านายธนาธร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลายครั้งในลักษณะสนับสนุนให้
มีการชุมนุมฯ และสนับสนุนการปฏิรูปสถาบันฯ รวมทั้งในลักษณะเชิญชวนให้ประชาชนมาเข้าร่วมการชุมนุม ในวันที่ 
19 ก.ย. ที่สนามหลวง อีกด้วย 

ดังนั้น ในวันนี้ตนเองจึงต้องการให้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการต้ารวจนครบาล รับเรื่องนี้ไว้ เพ่ือพิจารณา
ตามข้ันตอน ประกอบกับก่อนหน้านี้ ตนเองเคยยื่นพยานหลักฐานแจ้งความไว้ในหลายพ้ืนที่ทั้งที่ สภ.ปทุมธานี และ สน.
ชนะสงคราม แล้วเช่นกัน 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_791610/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_791610/
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วันท่ี 9 ตุลาคม 2563 - 12:32 น. 

 ‘สนธิญา สวัสดี’ยื่นหนังสือเอาผิด’ธนาธร’ ม.111 หลังพบโพสต์เฟซหนุนชุมนุม 

 
 
อดีตสมาชิกพปชร. ยื่น ผบช.น.ให้ด าเนินคดีธนาธรในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 111 หลังพบ
แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ในลักษณะสนับสนุนให้มีการชุมนุม 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่กองบัญชาการต้ารวจนครบาล นายสนธิญา สวัสดี อดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ น้า
หลักฐานเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการกระท้าต่างๆ ในต่างสถานการณ์ที่เป็นการสนับสนุนการกระท้าผิดตามมาตรา 111 
พร้อมหนังสือร้องเรียน เพ่ือให้พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการต้ารวจนครบาล รับไว้พิจารณาในการด้าเนินคดี
กับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โดยมีพ.ต.ท.อัครพล มณีวรรณ รองผกก.สส.2 บก.สส. บช.น. เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ
ร้องเรียน 

นายสนธิญา กล่าวว่า นายธนาธร มีส่วนสนับสนุนในการกระท้าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
111 และพิจารณาว่าเข้าข่ายผิดมาตรา 112 ด้วยหรือไม่ เนื่องจากพบว่า การชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า กลุ่ม
เยาวชนปลดแอก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต มีการปราศรัยเนื้ อหาเกี่ยวกับการปฏิรูป
สถาบัน ซึ่งส่วนตัวมองว่า เนื้อหาการปราศรัยมีลักษณะจาบจ้วงสถาบันฯ และไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย อีกท้ัง 
ยังเป็นการชุมนุมท่ีผิดกฎหมาย 

นายสนธิญา กล่าวว่า จากการติดตามข้อมูล พบว่า นายธนาธร โพสต์ข้อความผ่าน เฟซบุ๊กส่วนตัว หลายครั้งใน
ลักษณะสนับสนุนให้มีการชุมนุมฯ และสนับสนุนการปฏิรูปสถาบันฯ รวมทั้ง นายธนาธร ยังเข้าร่วมการชุมนุมที่
สนามหลวง เมื่อวันที่ 19 กันยายน อีกด้วย ดังนั้น จึงต้องการให้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการต้ารวจนครบาล 
รวบรวมเรื่องนี้ไว้ เพ่ือพิจารณาตามขั้นตอน เนื่องจากก่อนหน้านี้ เคยยื่นพยานหลักฐานแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษไว้
ในพ้ืนที่กองบัญชาการต้ารวจนครบาล หลายคดีแล้วเช่นกัน 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2386630 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2386630
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/S__17072437.jpg
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วันท่ี 9 ตุลาคม 2563 - 08:49 น. 

 “วิษณ-ุไพบูลย”์ เคลียร์ปมลดอ านาจ กมธ. ชี้ศาล รธน.ให้ค าสั่งเรียกเป็นโมฆะ-ไร้อาญา 
 

 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม กรณีศาลรัฐธรรนูญวินิจฉัยพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ค้าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 จะท้ากลไกการของรัฐสภาลดน้อยลงหรือไม่ นายวิษณุ เครือ
งาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเมื่อวันที่ 8 ต.ค.ว่า ไม่เกี่ยวเพราะเวลาที่กมธ. เรียกให้ไปชี้แจงรัฐบาลก็ไปทุกครั้ง ไม่เคยไม่
ส่งเลย 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จะเป็นการถูกยึดดาบลดอ้านาจหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ก็ต้องไปถามเขา มาถามอะไร
ตน ยืนยันว่าหากกมธ. เรียกไปชี้แจงก็จะไปทุกครั้ง ยกตัวอย่างตน หากไปได้ก็จะไป หากไปไม่ได้ ก็จะส่งตัวแทนไป 
ค้าตอบของคนอ่ืนก็เหมือนตนนั่นแหละ ตนต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว ไม่เกิดปัญหา เพราะอ้านาจการเรียกของกมธ. เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญ 2560 เพียงแต่พ.ร.บ.ดังกล่าว ก้าหนดโทษทางอาญาส้าหรับคนที่ไม่ไปเท่านั้น ดังนั้น การเรียกบุคคลมา
ชี้แจงยังท้าได้เช่นเดิม แต่ไม่สามารถด้าเนินคดีทางอาญาได้เท่านั้น 

ด้าน นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะผู้ยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
พิจารณา พ.ร.บ.ค้าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 เพ่ือให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่า แม้ศาลจะมีค้าวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่กมธ.ของทั้งส.ส.และส.ว.
ยังคงสามารถเรียกบุคคลเข้ามาชี้แจงได้ โดยประสิทธิภาพการท้างานของกมธ.ไม่ได้ลดลง แต่ การจะไปออกค้าสั่งตาม
พ.ร.บ.ค้าสั่งเรียก ที่ให้อ้านาจไว้ในรัฐธรรมนูญ 2550 ถูกยกเลิกแล้ว เป็นการให้ความร่วมมือ โดยการท้างานของกมธ.ท้า
ได้ตาม มาตรา 129 ไม่ใช้ พ.ร.บ. ค้าสั่งเรียก แต่ที่ผ่านมากมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สภาผู้แทนราษฎร ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธาน จะใช้พ.ร.บ.ค้าสั่งเรียกให้นายกรัฐมนตรีมาชี้แจงปม
ถวายสัตย์ กรณีศาลมีค้าวินิจฉัยท้าให้เกิดความชัดเจน ในอ้านาจหน้าที่ เป็นการป้องกันการลุแก่อ้านาจ ใช้อ้านาจไป
ในทางท่ีมีปัญหากับผู้ที่ถูกเรียก 

“เท่าท่ีตรวจสอบยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่มีใครกล้าใช้พ.ร.บ.ค้าสั่งเรียก เพราะมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ แต่มีความ
พยายามในกมธ.ป.ป.ช.จะท้าหนังสือ แต่ได้ถูกทักท้วง ยังไม่ถึงขั้นลงมติ ให้มีค้าสั่งเรียกตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ.นี้ ทุก
อย่างชัดเจนและจบ ไม่กระทบการท้าหน้าที่ของกมธ. ข่าวที่ปรากฏว่า ต่อไปจะเรียกไม่ได้ คงไม่ใช่ ทุกอย่างเหมือนปกติ 
เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 219 ให้อ้านาจเรียกบุคคลหรือเอกสารได้อยู่แล้ว แต่ไม่มีอ้านาจสอบสวน เป็นการสอบหา
ข้อเท็จจริง และผู้ไม่มาก็จะไม่ได้รับโทษทางอาญา” นายไพบูลย์ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2386265  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2386265
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ศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 11.10 น. 

"อนุทิน" ย้ าแก ้รธน.ไม่แตะหมวดกษตัริย์   
 

 
 

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข 
กล่าวถึงกรณีคณะราษฎร 2563 ประกาศชุมนุมใหญ่ในวันที่ 14 ต.ค.ว่า ส้าหรับข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้น 
อันไหนท้าได้ก็ฟัง อันไหนมีเหตุมีผลก็เอามาพิจารณา อันไหนที่ท้าได้ปฏิบัติได้ อยู่ในกรอบของกฎหมาย เป็นสิ่งที่ต้องท้า
เราก็รับฟังทุกฝ่าย จะท้าวิธีการอะไรก็มีกรอบ มีระเบียบปฏิบัติ อย่างข้อเรียกร้องพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีออกจากต้าแหน่งนั้น มีเหตุมีผลหรือไม่ 

เมื่อถามถึงข้อเรียกร้องให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพ่ือรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับของ
ประชาชน นายอนุทิน กล่าวว่า ขอย้้าว่าพรรคภูมิใจไทย ก็ต้องเห็นชอบกับร่างท่ีพรรคเสนอไป ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล 
ไม่ว่าผลการศึกษาของ กมธ. ของวุฒิสภาออกมาเป็นอย่างไร นั่นก็เป็นส่วนของเขา เราตัดสินใจไปนานแล้ว การที่เรา
เห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาก็ด้วยเหตุด้วยผล เขาบอกว่าอยากจะขอเวลา 30 วัน เราก็เห็นว่าไม่ได้เหลือบ่า
กว่าแรงอะไร แต่ว่าเรามีทิศทางของเราอยู่แล้ว และยืนยันว่าไม่แตะหมวดพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด ก็ให้แก้ไขมาตรา 
256 ซึ่งเป็นไปตามที่เรียกร้องของทุกฝ่าย อย่างนี้เรียกมีเหตุมีผล 

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ส้าหรับการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือรองรับการชุมนุมนั้น ก็มีการเตรียมความพร้อมใน
การดูแลสุขภาพ ช่วงนี้อยากให้เข้มงวดหน่อย เพราะฟ้าฝนก็ไม่ค่อยดี ขออย่างเดียวว่ามาชุมนุมแล้วให้สวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้ากันอย่างเข้มข้น ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้้าสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ เพราะจะเป็นการแสดงความ
ห่วงใยซึ่งกันและกันด้วย เข้าใจว่าเวลาคนเราเจอกันต้องมีการจับไม้ จับมือ มีเหงื่อ มีสารคัดหลั่ง ละอองฝอยอะไรต่างๆ 
เป็นเรื่องส้าคัญมาก เราไม่ได้กันโควิด-19 อย่างเดียว แต่อากาศอย่างนี้มีทั้งไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ ไม่ค่อยโสภา
เท่าไหร่ 

“การสวมหน้ากากจะป้องกันโรคเหล่านี้ได้ เชื่อว่าผู้ชุมนุมท้ังหลายคงให้ความร่วมมือดี ชุมนุมด้วยความสงบ 
เรียบร้อย และแคร์ซึ่งกันและกัน อย่างที่บอกว่าการสวมหน้ากากอนามัย สมมุติเกิดมีใครติดเชื้อมาก็ยังช่วยกรอง ช่วย
ป้องกันบ้างดีกว่าไม่สวมอะไรป้องกันเลย” นายอนุทิน กล่าว. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/800031  

https://www.dailynews.co.th/politics/800031
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 9 ตุลาคม 2020 - 11:55 

อนุ กมธ.ยันแก ้รธน.ไม่ขัด รธน. 
อนุ กมธ.ก่อนรับหลักการแก้ รธน. ยัน ไม่ขัด รธน. ต้องท าประชามติก่อนนายกฯ ทูลเกล้าฯ ขณะรอ กมธ.ชุดใหญ่
สรุป ความเห็นต่าง ส.ว. ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดหรือไม่ 
 

 
 

นายนิกร จ้านง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะโฆษกอนุกรรมาธิการพิจารณาเสนอความเห็น
ประเด็นข้อกฎหมาย ในคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพ่ิมเติม ก่อนรับหลักการ 
รัฐสภา เปิดเผยข้อสรุปของอนุกรรมาธิการต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า อนุกรรมาธิการเสียงข้างมาก ที่เป็น ส.ส. และ
นักวิชาการ ได้ข้อสรุปแล้วว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นไปตามกระบวนการมาตรา 
256 แต่มีเสียงส่วนน้อย ที่เป็น ส.ว.เห็นว่า ยังขัดรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมยังได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับการจัดออกเสียงประชามติว่า กรรมาธิการเสียงข้างมาก เห็นว่าการท้าประชามติให้ท้าหลังผ่านการแก้ไขในวาระ
ที่ 3 ก่อนที่นายกรัฐมนตรี น้าร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ตามกระบวนการในมาตรา 256 วรรค 8 แต่เสียงส่วนน้อยที่
เป็น ส.ว. เห็นว่า ควรท้าประชามติ 2 ครั้ง คือ ก่อนรับหลักการ และก่อนที่นายกรัฐมนตรีน้าขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งนายนิกร 
ยังเห็นแย้งกับความเห็นของวุฒิสภา เพราะหากจะด้าเนินการจัดการออกเสียงประชามติ ก่อนรับหลักการ กระบวนการ
ยังอยู่ในชั้นนิติบัญญัติ ที่ไม่มีอ้านาจจัดการออกเสียงประชามติ และขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายการออกเสียงประชามติด้วย 
รวมถึงกระบวนการจัดการออกเสียงประชามติ ต้องใช้เวลาถึง 3 เดือน ซึ่งกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการ มีเวลา
พิจารณาเพียง 30 วันเท่านั้น ซึ่งกรรมาธิการ ก็จะน้าข้อสรุปความเห็นทั้งหมดเสนอต่อกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่ 14 
ตุลาคมนี ้

นายนิกร ยังกล่าวถึงข้อกังวลที่ห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด 1 และหมวด 2 เกี่ยวข้องกับรูปแบบรัฐ และ
พระมหากษัตริย์ว่า ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อาจมีกรณีที่ไปกระทบต่อพระราชอ้านาจ ซึ่งกรรมาธิการจะหารือกันอีกครั้ง
ว่าหากเกิดกรณีดังกล่าว จะด้าเนินการอย่างไรต่อไป พร้อมยังชี้แจงถึงกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเคยมีค้าวินิจฉัยในปี 2556 
ที่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพ่ือล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับเก่า จะต้องจัดท้าประชามติ เพ่ือขอความเห็นประชาชน 
ในการยกเลิกรัฐธรรมนูญว่าเป็นคนละประเด็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เพราะกรณีดังกล่าว เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ซึ่งไม่ได้ก้าหนดให้ท้าประชามติ แต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ก้าหนดให้ท้าประชามติก่อน ซึ่ง
นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ นักวิชาการด้านกฎหมายมหาชน เห็นว่า สามารถท้าได้ เพราะในรัฐธรรมนูญ ก้าหนดให้ท้า
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ประชามติไว้อยู่แล้ว ขณะเดียวกัน นายนิกร ได้ชี้แจงการตั้ง ส.ส.ร. เพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ว่า จะเป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ซึ่งเป็นฉบับที่ 20 ของประเทศ ไม่ได้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือเป็นฉบับที่ 
21 แต่อย่างใด 

ส่วนข้อสรุปที่ ส.ว. ยังเห็นต่างจาก ส.ส. และนักวิชาการในกรรมาธิการจ้าเป็นจะต้ องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยชี้ขาดหรือไม่นั้น นายนิกร เห็นว่าจะต้องรอกรรมาธิการชุดใหญ่สรุปจากข้อสรุปที่อนุกรรมาธิการ เตรียมเสนอใน
วันที่ 14 ตุลาคมนี ้
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_791600/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_791600/
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 9 ตุลาคม 2020 - 12:34 

 “สงคราม” จี้รัฐตรงไปตรงมาอย่าเล่นเกมซื้อเวลา 
"สงคราม"จี้รัฐบาลตรงไปตรงมา อย่าเล่นเกมซ้ือเวลา แก้ รธน.เพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้า 
 

 
 

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือชาติ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการพิจารณารับหรือไม่รับ
หลักการญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้าน พยายามซื้อเวลาด้วยการอ้างว่าจะต้องท้าประชามติถาม
ประชาชนก่อนว่าจะเห็นด้วยกับการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรือไม่ การกระท้าดังกล่าวเป็นการแสดงให้
เห็นชัดเจนว่า ฝ่ายรัฐบาลต้องการซื้อเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากกว่า อยากให้รัฐบาลท้างานอย่างตรงไปตรงมา 
เพราะญัตติที่ฝ่ายค้านเสนอต่อที่ประชุม มีการเขียนรายละเอียดชัดเจน รวมทั้งขั้นตอนการท้างานการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ทั้งหมด หากอ่านโดยละเอียดจะทราบถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือให้ประเทศเดินไปข้ างหน้า ไม่ได้แก้
เพ่ือประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

ทั้งนี้ ความพยายามซื้อเวลาด้วยการโจมตีพรรคฝ่ายค้าน หวังตีกินทางการเมืองไม่เกิดประโยชน์อะไรกับ
ประเทศ เพราะสถานการณ์ปัจจุบันประเทศประสบปัญหาทุกด้าน ดังนั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกันหาทางออก รัฐบาลไม่ควร
มาโจมตีกันทางการเมืองเพ่ือประโยชน์ของตัวเองและเอาชั่วให้คนอ่ืน ทางออกจากปัญหาที่ดีที่สุดคือ พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องแสดงความจริงใจ และเลิกลอยตัวเหนือปัญหา ลงมาแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เพราะต้นตอ
ของปัญหาคือพลเอกประยุทธ์ ความพยายามซื้อเวลาของรัฐบาลไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศแต่อย่างใด หากทุก
ฝ่ายจริงใจร่วมกันแก้รัฐธรรมนูญจะท้าให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอน 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_791643/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_791643/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

48 

 

 

วันท่ี 8 ตุลาคม 2563 - 18:06 น. 

 “สุดารัตน์” เฮ ศาล สั่ง ป.ป.ช. เปิดข้อมูลทุจริตจัดซื้อคอมพ์ ใน 30 วัน 

 

 
 

ศาลปกครอง แก้ค าพิพากษา เปิดข้อมูลทุจริตการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณะสุขบางรายการ ตามที่ 
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ได้ฟ้องคดี แสดงความโปร่งใส ของ ป.ป.ช.  

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ศาลปกครองสูงสุด มีค้าพิพากษาแก้ค้า
พิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ในคดีหมายเลขด้าที่ 1748/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 2345/2559 ระหว่าง คุณหญิง
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ 1 กับพวก
รวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก้าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

โดยศาลพิพากษาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับส้านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงกร ณี
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะบางรายการ ให้แก่คุณหญิงสุดารัตน์ ตามค้าวินิจฉัย ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย 

โดยให้เปิดเผยเฉพาะรายการที่ 1 ส้าเนาการสอบสวนข้อเท็จจริง รายการที่ 2 สรุปข้อเท็จจริง รายการที่ 3 ผล
การพิจารณาและรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
และรายการท่ี 5 ค้าสั่งและค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 

โดยอาจใช้ดุลพินิจปกปิดชื่อบุคคลและข้อความที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล ทั้งนี้ให้ด้าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีค้าพิพากษา 

“ส่วนรายการที่ 4 ถ้อยค้าพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอบสวนคดี ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใช้ดุลพินิจไม่
เปิดเผยนั้น ศาลเห็นชอบด้วย เพราะการเปิดเผยถ้อยค้าพยานบุคคลย่อมท้าให้พยานเกิดความไม่เชื่อมั่น และอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของพยานผู้มาให้ถ้อยค้าได้” 

ทั้งนี้ เนื่องจากศาล เห็นว่า ข้อมูลข่าวสารในรายการที่ 1 รายการที่ 2 รายการที่ 3 และรายการที่ 5 เป็นข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณา
คดีดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลและแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบแล้ว และคุณหญิงสุดารัตน์ เป็นผู้ถูก



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

49 

 

กล่าวหาในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในข้อมูลข่าวสาร ย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนั้น เพ่ือใช้
ปกป้องส่วนได้เสียของตน 

อีกทั้งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องและโปร่งใสในกระบวนการพิจารณา
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับส้านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงไม่ท้าให้
การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา 15 (2) แห่งพ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-534079 
 
 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-534079


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

50 

 

 
 
8 ตุลาคม 2563 18:38 น.    

ศาลปกครองสูงสุดสั่ง "ปปช."เปิดข้อมูลไต่สวน 
คดีจัดซื้อคอมพ์ฯ สธ.ให้'หญิงหน่อย' 
  

 
วันที่ 8 ต.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงาานว่า ศาลปกครองสูงสุด ได้เผยแพร่ค้าพิพากษาคดีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา

พันธุ์ เมื่อครั้งด้ารงต้าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ฟ้องขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) เปิดเผยข้อมูลการไต่สวนคดีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข ว่า 

ศาลปกครองสูงสุดมีค้าพิพากษาแก้ค้าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับส้านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะบางรายการ 
ให้แก่ คุณหญิงสุดารัตน์ ตามค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้เปิดเผยเฉพาะรายการที่ 1 ส้าเนาการสอบสวนข้อเท็จจริง รายการที่ 2 
สรุปข้อเท็จจริง รายการที่ 3 ผลการพิจารณาและรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช.และคณะอนุกรรมการ 
ป.ป.ช.เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และรายการที่ 5 ค้าสั่งและค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช.และคณะอนุกรรมการ 
ป.ป.ช.เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยอาจใช้ดุลพินิจปกปิดชื่อบุคคลและข้อความที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล ทั้งนี้ให้
ด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีค้าพิพากษา (1 กันยายน 2563) 

ส่วนรายการที่ 4 ถ้อยค้าพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอบสวนคดี ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ใช้ดุลพินิจไม่
เปิดเผยนั้น ศาลเห็นชอบด้วย เพราะการเปิดเผยถ้อยค้าพยานบุคคลย่อมท้าให้พยานเกิดความไม่เชื่อมั่น และอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของพยานผู้มาให้ถ้อยค้าได้ 

ทั้งนี้ เนื่องจากศาลฯเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารในรายการที่ 1 รายการที่ 2 รายการที่ 3 และรายการท่ี 5 เป็นข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.และคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาคดี
ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลและแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบแล้ว และคุณหญิงสุดารัตน์ เป็นผู้ถูก
กล่าวหาในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในข้อมูลข่าวสาร ย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนั้น เพ่ือใช้
ปกป้องส่วนได้เสียของตน อีกทั้งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องและโปร่งใสใน
กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับส้านวนการไต่สวนข้อเท็จจริง
ดังกล่าว จึงไม่ท้าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา 15 (2) 
แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/188127 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_791517/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000102980  

https://siamrath.co.th/n/188127
https://www.innnews.co.th/politics/news_791517/
https://mgronline.com/politics/detail/9630000102980
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201008/9d4baca00e868b9fb68a2d91fb8c534b2526aea66ef7e3c66fe41cc0877f7f13.jpg?itok=27I9CxL8
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9 ตุลาคม 2563 11:05 am 

เตรียมฟ้องคนท าหลักฐานเท็จคดีจัดซื้อคอมฯ สธ. 
 

 
 

กรุงเทพฯ 9 ต.ค.- คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง กรณีศาล
ปกครองสูงสุดมีค้าพิพากษาให้ ป.ป.ช. เปิดข้อมูลคดียกเลิกการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547 
ตามท่ีคุณหญิงสุดารัตน์ฟ้องคดี เพ่ือแสดงความโปร่งใสของ ป.ป.ช. ว่า รู้สึกดีใจและขอบคุณศาลปกครองสูงสุดที่ให้ความ
เป็นธรรม คดีนี้สร้างตราบาปให้กับตนมาร่วม 14 ปี เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 900 ล้าน
บาท  และเงินงบประมาณทั้ง 900 ล้านบาท ได้ส่งคืนกระทรวงการคลังทั้งหมด ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็มีมติเป็น
เอกฉันท์ว่าไม่มีการทุจริต การยกเลิกโครงการเป็นการรักษาประโยชน์ราชการ 

“ดิฉันต่อสู้คดีกับ ป.ป.ช. อยู่ถึง 7 ปี จน ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ ว่าดิฉันและคณะไม่มีความผิด การที่ไปยื่นศาล
ปกครอง เพ่ือขอให้ ป.ป.ช.เปิดหลักฐานในคดี เพราะพบว่ามีการท้าหลักฐานเท็จมาปรักปร้า ภายใน 30 วันนี้ ป.ป.ช. 
จะต้องส่งเอกสารมาให้ดิฉันเกือบทั้งหมด ยกเว้นค้าให้การของพยาน และถ้าพบว่ามีการท้าเอกสารเท็จจากฝ่ายหนึ่งฝ่าย
ใด ก็จะต้องมีการด้าเนินคดีอาญาต่อ” คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว .- ส้านักข่าวไทย  
 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-558232 
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9 ตุลาคม 2563 11:53 น.   

"สุดารัตน์"ขอบคุณค าสั่งศาลปกครองสูงสุด สั่ง ปปช. เปิดข้อมูลซื้อคอมฯ สธ. 
 

 
 

วันที่ 9 ต.ค.63 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนน้าพรรคเพ่ือไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีค้าพิพากษาให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) เปิดข้อมูลคดียกเลิกการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547 ตามที่ได้ฟ้องคดีเพ่ือแสดง
ความโปร่งใสของ ป.ป.ช.ว่า รู้สึกดีใจและขอบคุณศาลปกครองสูงสุดที่ให้ความเป็นธรรม คดีนี้สร้างตราบาปให้ตนเอง
มาร่วม 14 ปี เป็นคดีที่เก่ียวข้องกับการยกเลิกการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 900 ล้านบาท เงินงบประมาณทั้ง 900 ล้านบาทก็
ได้ส่งคือกระทรวงการคลังทั้งหมด ต่อมาคณะกรรมการป.ป.ช. ก็มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ไม่มีการทุจริต การยกเลิกโครงการ
เป็นการรักษาประโยชน์ราชการ 

"เรื่องนี้ เหตุเกิดหลังจากรัฐประหารมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมากล่าวหา ทั้งท่ีไม่มีการประมูล จัดซื้อใดๆเลย และ
เงินทุกบาททุกสตางค์ทั้ง 900 ล้านบาท ได้ส่งคืนกระทรวงการคลังทั้งหมด ได้ต่อสู้คดีกับ ป.ป.ช. อยู่ถึง 7 ปี จน ป.ป.ช. 
มีมติเอกฉันท์ว่าตนและคณะไม่มีความผิด" 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า การที่ยื่นศาลปกครองฟ้อง ป.ป.ช. เพ่ือขอให้ ป.ป.ช. เปิดหลักฐานในคดี ที่พบว่ามี
การท้าหลักฐานเท็จมาปรักปร้าตนเองให้ได้รับผิด จึงต้องการให้เป็นบรรทัดฐานว่าองค์กรอิสระต้องพิจารณาทุกอย่างทุก
เรื่องอย่างเที่ยงธรรมที่แท้จริง ไม่มีธง หรือ 2 มาตรฐาน ตนเคยเป็นคนหนึ่งในการสนับสนุนรัฐธรรมนูญปี 2540 ให้มี 
ป.ป.ช. หวังเห็นการใช้อ้านาจสุจริตและเที่ยงธรรม ในการตรวจสอบนักการเมืองไม่ให้กระท้าทุจริต โดยไม่เป็นเครื่องมือ
ทางการเมืองของฝ่ายมีอ้านาจเพ่ือขจัดคู่แข่ง 

"แต่ในคดี พบว่ามีการออกหลักฐานที่เป็นเท็จหลายชุด ภายใน 30 วันนี้ ป.ป.ช. จะต้องส่งเอกสารมาให้เกือบ
ทั้งหมด ยกเว้นค้าให้การของพยาน และถ้าพบว่ามีการท้าเอกสารเท็จจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็จะต้องมีการด้าเนินคดีอาญา
ต่อ แต่ไม่ได้มีความอาฆาตมาดร้าย ตัวเองอยู่ในระบบการเมือง องค์กรอิสระต้องท้าตนให้เที่ยงธรรม ตรวจสอบและ
ลงโทษนักการเมืองอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช้อ้านาจกลั่นแกล้งหรือไปตามธงตามที่เราได้ยินกันในช่วงหลายปีมานี้ อยาก
ให้กรณีนี้เป็นตัวอย่างเพ่ือท้าให้ระบบยุติธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลง ยึดหลักนิติธรรม และมีความเที่ยงธรรมอย่าง
แท้จริง"คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201009/2760c63765b7487ef6f626e39f4b7c51864495b85cc33de1e47c05842cb3bd59.jpg?itok=26IKQRiX
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คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวอีกว่า ขนาดเราเป็นผู้ที่ท้างานทางการเมือง เคยท้างานในต้าแหน่งต่างๆ มาเรายังโดน
ขนาดนี้ ถ้าเป็นประชาชน เป็นคนทั่วไปที่เขาไม่มีก้าลัง เจอแบบเราเขาจะมีปัญญาไหนไปต่อสู้กับกระบวนการยุติธรรม 
ที่ไม่ได้ให้ความเที่ยงธรรมกับเขา เราสนับสนุนให้ตรวจสอบนักการเมือง แต่ไม่ใช่ตรวจสอบตามธง ฝั่งหนึ่งไม่เคยผิด อีก
ฝั่งผิดตลอด 

เมื่อถามว่า หากมีการร้องต่อศาลแล้วถูกดึงเรื่องไปอีกจะท้าอย่างไร คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่าไม่เป็นอะไร แต่
ความเที่ยงธรรมต้องเกิด รวมทั้งระยะเวลาที่จะได้รับความเป็นธรรมก็ส้าคัญ หลายคนที่ร้องขอความเป็นธรรม แต่กว่า
ความเป็นธรรมจะมาถึง เขาต้องเสียชีวิตไปก่อน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/188245 
ข่าวที่เกี่วข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/445640 
 
 
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/188245
https://www.komchadluek.net/news/politic/445640
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8 ตุลาคม 2563  

เลือกตั้ง อบจ. "ระเบิดเวลา" ลูกใหมใ่นพรรคพลังประชารัฐ 
 

 
 

รอระเบิด! เม่ือกลุ่มก๊วนใน “พลังประชารัฐ” ช่วงชิงพื้นที่ส่ง “ผู้สมัคร นายก อบจ.” จนเป็นศึกภายใน ที่คุกรุ่นยิ่ง
กว่าการแย่งชิงฐานเสียงกับพรรคคู่แข่ง 

ความชัดเจน หลังครม.มีมติ จัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 จังหวัด เป็นสนามแรกของ
การเลือกตั้งท้องถิน่ในช่วงปลายปีนี้ ดูเหมือนโหมดการเมืองจะเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะกับกลุ่มหรือพรรคที่มี
ความพร้อมอย่าง "คณะก้าวหน้า" ที่เตรียมประกาศเปิดตัวผู้สมัครอบจ. เกือบ 40 จังหวัด ในวันที่ 9 ต.ค.นี้ แต่พรรค
ใหญ่ที่เป็นแกนน้ารัฐบาลอย่าง “พรรคพลังประชารัฐ” กลับยังไม่มีความชัดเจน ไร้ทิศทาง ถามแกนน้าคนไหน ก็มีแต่
โยนให้ "ลุงป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค ตัดสินใจ ตามค้าชี้แจงจาก นายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการ
พรรค 
"การส่งผู้สมัครทั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ อบจ. ยังมีเวลา ต้องรอให้ท่ีประชุมพรรคตัดสินใจ คาดว่าในสัปดาห์หน้าคงได้
หารือกัน" 

แม้ท่ีผ่านมามีการมอบ "ภารกิจลับ" แบ่งพื้นที่ ให้ บรรดารองหัวหน้าพรรค อย่าง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.
เกษตรฯ เดินเกมลึกของการเมืองระดับท้องถิ่น ขณะที่ในสนาม กทม. มอบ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลฯ 
และ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ผู้คร่้าควอดในพ้ืนที่ กทม. เป็นผู้เดินเกม ก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้ผู้ใหญ่ใน
พรรค ตัดสินใจ แต่นั่นไม่ได้ท้าให้ ปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่ ซึ่งก้าลังเป็นปัญหาใหญ่ของพรรคลดลง ทั้งนี้เป็นเพราะ
พรรคพลังประชารัฐ เป็นพรรคใหญ่ที่รวมกลุ่มต่างๆ มากมาย ขณะที่แต่ละกลุ่มแต่ละมุ้งก็วางตัวและเตรียมส่งผู้สมัครไว้
บ้างแล้ว ที่เห็นได้ชัดอย่างพ้ืนที่ภาคเหนือและอีสานที่มีหลายกลุ่มใหญ่ ท้าท่าจะเฉือนกันไม่ลง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
ภาคเหนือ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า ,กลุ่มสามมิตรของนาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ,กลุ่ม
เพชรบูรณ์ ของนายสันติ พร้อมพัฒน์ ,กลุ่มนายสุชาติ ตันเจริญ รวมถึงกลุ่ม ก้าแพงเพชร ของนายวราเทพ รัตนากร 

ส่วนอีสานมีกลุ่มโคราช นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ และกลุ่มอุบลของ นายสุพล ฟองงาม ,นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชลบุรี
ใหม่ของ นายสุชาติ ชมกลิ่น ที่ทับซ้อนกับกลุ่มพลังชลของ สนธยา คุณปลิ้ม ส่วนภาคใต้มีกลุ่มด้ามชวานไทยของ นาย 
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นิพนธ์ ศิริธร และกลุ่มสามจังหวัดชายแดนใต้ของนาย สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ เบื้องต้นทางพรรคได้เตรียมแนวทางตัดสินใจใน
การส่งผู้สมัคร อบจ.ครั้ง ไว้ 3 แนวทาง "ที่เตรียมแนวทางไว้คือ บางพื้นที่จะลงรับสมัครในนามพรรค บางพื้นที่ลงใน
นามตัวเอง และกลุ่มของตัวเอง แต่ข้อสรุปแต่พื้นที่จะเป็นอย่างต้องรอการประชุมกรรมการบริหารพรรคอีก
ครั้ง" รายงานข่าวจากแกนน้าพรรคพลังประชารัฐ 

หากเป็นเช่นนั้น การประชุมของกรรมการบริหารพรรค ไม่เพียงแต่เคาะการส่งผู้สมัครแต่ละพ้ืนที่ ยังต้องเคลียร์
กับบรรดากลุ่มต่างๆหากไม่ได้ลงในนามพรรคด้วย ซึ่งเรื่องดังกล่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลฯ ในฐานะรอง
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ระบุว่า เป็นเรื่องที่ทางพรรคจะต้องพิจารณา เพราะการเลือก นายก อบจ. กับ อบจ. มี
วิธีการเลือกที่ไม่เหมือนกัน 

"ดังนั้น ต้องมาดูภาพรวม เราตัดสินใจไม่ได้ว่าจังหวัดไหน เขตไหนเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นต้องให้หัวหน้าพรรค
และกรรมการบริหารพรรคดูให้รอบคอบอีกที และจากนั้นก็คงจะมีความชัดเจนในเรื่องของการจัดทีมไปช่วยผู้สมัครใน
พ้ืนที่ต่างๆ" 

"ขอให้รอดูว่าจะเป็นรูปแบบไหน เพราะบางพ้ืนที่ก็มีเงื่อนไขท่ีไม่สามารถใช้กฎเกณฑ์เดียวกันได้ในทุกพ้ืนที่
เนื่องจากหลายจังหวัดมีส.ส. หลายคน ซึ่งบางคนก็สนับสนุนนายกฯอบจ. คนละคนกัน ซึ่งก็ถือเป็นสิทธิของเขา" 
บทสรุปจะมีการจัดสรรปันส่วนให้แต่ละกลุ่มลงสมัครในนามพรรคประชารัฐมากน้อยเพียงใด คงต้องรอดูกันต่อไป 
แต่แน่ๆ ระเบิดเวลาครั้งนี้เป็นศึกศักดิ์ศรี ที่ไม่มีกลุ่มไหนยอมกันแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/297163 
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8 ตุลาคม 2563  

หนูเอาไง "ป้อ-หมอแหยง" ชิงนครโคราช 
 

 
 
หนูเอาไง "ป้อ-หมอแหยง" ชิงนครโคราช ภูมิใจ "หนู" เมืองย่าโมยังอึมครึม ไม่ฟันธง "หมอแหยง" หรือ "เมียก านัน
ป้อ" ลงสนามชิงเก้าอ้ีนายก อบจ. คอลัมน์... ท่องยุทธภพ โดย... ขุนน้ าหมึก 

สมรภูมิ อบจ.เมืองย่าโม มีสีสันตั้งแต่ก่อนลงสนาม โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย แม้  “หมอแหยง” นพ.ส าเริง 
แหยงกระโทก จะปักธงจองว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา ในสีเสื้อน้้าเงินไว้แล้ว แต่มาถึงวันนี้ อะไรก็เกิดขึ้น
ได้ เมื่อ “แม่หน่อย” ยลดา หวังศุภกิจโกศล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรม TO BE NUMBER ONE เอ่ียมเฮง ออก
งานสังคมคู่กับ ”พรชัย อ้านวยทรัพย์” ส.ส.นครราชสีมา เขต 10 บ่อยข้ึน 

ในแฟนเพจ ““ฮักนะบ่ทิ้งกัน-เสิงสาง” มีภาพการเคลื่อนไหวของ “แม่หน่อย เอ่ียมเฮง” ของชาวไร่มัน
ส้าปะหลังมากจนผิดปกติ ประกอบกับมีข่าวว่า “ก านันป้อ” วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ และประมุข “แป้ง
มันเอ่ียมเฮง” จะส่งคนใกล้ตัว “แม่หน่อย” ลงชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.โคราช เหมือนกัน 
เสี่ยหนูเอาไงดี 

“หมอแหยง” นพ.ส าเริง แหยงกระโทก อดีตนายก อบจ.นครราชสีมา ซึ่งพลาดท่าปราชัยเมื่อสมัยที่แล้ว จึง
วางแผนทวงแชมป์คืน ตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย  นับแต่ก้าวแรกที่ “อนุทิน ชาญวีร
กูล” ชักดาบต่อหน้าย่าโม ประกาศยึดเมืองโคราชช่วงต้นปี 2561 ย้้าชัดว่า “ก้านันป้อ” วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ต้อง
เป็นรัฐมนตรี และ “หมอแหยง” จะกลับมาบริหาร อบจ.โคราช อีกครั้ง   

บังเอิญ “เสี่ยหนู” ดึงตระกูลการเมืองโคราชมาไว้ในค่ายเดียวกัน ทั้งค่ายหมอแหยง ค่ายก้านันป้อ และค่าย 
“สุวรรณฉวี” จึงยึดนโยบายแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง หลังจัดตั้งรัฐบาล “เสี่ยแป้งมันพันล้าน” วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล 
เป็น รมช.พาณิชย์ ส่วน “หมอแหยง” เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจ้ากระทรวงสาธารณสุข 
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พลพีร์ สุวรรณฉวี ลูกชายของ ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกอบจ.โคราช เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย
การเมือง (อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี) แว่วข่าวว่า ระนองรักษ์ จะลงป้องกันแชมป์ อบจ. โดยไม่เกี่ยวข้องกับ
ค่ายภูมิใจหนู 
สายแป้งมัน 

“ก านันป้อ” มีศักยภาพสูงในพ้ืนที่ เขต 9 (อ.หนองบุญมาก) และเขต 10 (อ.ครบุรี-อ.เสิงสาง) เพราะเป็น
เจ้าของโรงงานแป้งมันเอ่ียมเฮงอุตสาหกรรม อ.เสิงสาง และโรงงานแป้งมันเอ่ียมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม อ.หนองบุญ
มาก เลือกตั้งหนที่แล้ว ก้านันป้อโชว์ฟอร์มเข้าตา  

“เนวิน-เสี่ยหนู” ส่ง อภิชา เลิศพัชรกมล เป็น ส.ส.เขต 9 และพรชัย อ้านวยทรัพย์ เป็น ส.ส.เขต 10 ล้าพัง
บทบาทการเป็นก้านัน ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง คงไม่ได้ท้าให้วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ได้เก้าอ้ี รมช.พาณิชย์ หากไม่ได้เป็น
เจ้าของโรงงานแป้งมันพันล้าน 

ว่ากันว่า ก้านันป้อ พยายามพูดคุยกับเสี่ยหนู ขอเสนอชื่อ ยลดา หวังศุภกิจโกศล ภรรยา เป็นว่าที่ผู้สมัคร นายก 
อบจ.โคราช แต่ติดปัญหา “หมอแหยง” ไม่ยอมถอย จึงเป็นเรื่องของ “เสี่ยหนู” ต้องตัดสินใจ หากเคลียร์กันไม่ได้ อาจ
ปล่อยให้แข่งกันเอง ในนามชื่อกลุ่ม ไม่เอาชื่อพรรคไปเก่ียวข้อง 
หมอแหยงมีชื่อกลุ่มรักษ์โคราช ส่วนค่าย “แม่หน่อย เอี่ยมเฮง” รออีกนิด ใกล้เปิดตัวแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/445547 
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9 ต.ค. 2563 05:03 น. 

ฟ้อง ป.ป.ช. เป็นคดีตัวอย่าง 
 

 
 
เรื่องการซื้อรถซ่อมบ้ารุงทางอเนกประสงค์ 2 คัน มูลค่า 51 ล้านบาท ของ อบจ.สงขลา เป็นข่าวมาหลาย 

วันแล้ว กรณีที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด คุณนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย สมัยเป็น นายก อบจ.สงขลา ไม่
อนุมัติงบประมาณจ่ายเงินค่ารถให้กับ บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จ้ากัด คุณนิพนธ์แถลงว่า เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของ
ประเทศโดยสุจริต เนื่องจากพบว่ากระบวนการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างก่อนที่ตนจะมาด้ารงต้าแหน่งนายก อบจ.สงขลา
นั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่มาส่งมอบรถตอนที่ตนไปเป็นนายก อบจ.พอดี 
เรื่องนี้เท่าที่ติดตามข่าวมาก็ไม่มีความซับซ้อนอะไรเลย 

คุณนิพนธ์ แถลงว่า เมื่อตนเข้าไปเป็น นายก อบจ.สงขลา ก็มีผู้ไปร้องผู้ว่าฯ (สมัยนั้น คุณกฤษฎา บุญราช อดีต
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าฯ) ร้อง สตง. และ ป.ป.ช. ว่าการท้าสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการฮ้ัวกัน ผู้ว่าฯ
สงขลา ได้มีหนังสือถึง อบจ.สงขลา ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ระหว่างที่ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จ้ากัด ก็น้าเรื่องไปฟ้องศาลปกครอง ต่อมาผลสอบสวนของกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงระบุ
ว่า การประมูลซื้อรถไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่ อบจ.สงขลาก้าหนด และมีการสมยอมราคากันในการเสนอราคาและ
การจัดซื้อ ผลคือ การประกวดราคาและการจัดซื้อรถตกเป็นโมฆะ 

อบจ.สงขลา จึงรายงาน สตง.ภาค 15 และ จังหวัดสงขลา เพ่ือพิจารณาสั่งการ จังหวัดสงขลาจึงแจ้งมายัง อบจ.
สงขลาว่า เมื่อมีประเด็นร้องเรียนและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองแล้ว  ให้ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ 17 ธันวาคม 2552 กล่าวคือ เมื่อคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ฝ่ายบริหารไม่สามารถท้า
การใดได้ ต้องรอค้าพิพากษาให้เสร็จเด็ดขาดก่อน จึงจะด้าเนินการต่อไปได้ ขณะนี้เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ 
ศาลปกครองสูงสุด ยังไม่มีค้าพิพากษา เงินค่ารถ 51 ล้านบาท ก็ยังเก็บอยู่ที่ อบจ.สงขลา ยังไม่ได้เบิกงบประมาณ เรื่อง
นี้ยังมีผู้ร้องไปที่ ป.ป.ช. ว่ามีการฮ้ัวการซื้อรถ แต่ ป.ป.ช. ไม่สอบเรื่องฮ้ัว กลับมาสอบตน แล้วชี้มูลว่าตนไม่ยอมจ่ายเงิน
ค่ารถ จึงมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งที่ไม่ปรากฏที่ใดว่าตนเองกลั่นแกล้ง การตั้งกรรมการสอบก็ตั้งตาม
หนังสือของผู้ว่าฯ สงขลา 
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คดีนี้ก็แปลกอย่างที่ คุณนิพนธ์ แถลง ป.ป.ช. ไม่สอบเรื่องฮ้ัว แต่ไปสอบเรื่องไม่จ่ายเงินค่ารถ แล้วชี้มูลความผิด
ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถ ทั้งที่ คุณนิพนธ์ สมัยเป็น นายก อบจ.สงขลา ตั้งกรรมการสอบพบว่ามี
การฮ้ัวประมูล ถ้าคุณนิพนธ์จ่ายเงิน ก็มีความผิดตามมาตรา 157 อีก ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ 

ต่อมา คุณนิวัติไชย เกษมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ช. โฆษกส้านักงาน ป.ป.ช. ก็แถลงข่าวในวันพุธว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย ครั้งด้ารง ต้าแหน่ง นายก อบจ.
สงขลา ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา 157 และละเลยไม่ปฏิบัติตามอ้านาจหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.อบจ.สงขลา 
มาตรา 79 พร้อมส่งส้านวนและพยานหลักฐานไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กรณีที่นายนิพนธ์ละเว้นไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถซ่อมบ้ารุงอเนกประสงค์ 2 คัน จ้านวน 50 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท พลวิศว์ 
เทค พลัส จ้ากัด คู่สัญญา 

กรณีที่นายนิพนธ์อ้างว่ามีการฮ้ัวประมูลนั้น นายนิวัติไชยชี้แจงว่าว่า ในการตรวจรับรถครั้งแรกยังไม่ปรากฏ
พฤติกรรมการฮ้ัว ดังนั้นนายนิพนธ์ต้องปฏิบัติตามระเบียบคือเบิกจ่ายช้าระเงิน 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1948090 
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9 ต.ค. 2563 05:04 น. 

พายเรือแก้ รธน.ในอ่าง 

 
ตรงกับพาดหัวตัวเล็ก ของหนังสือพิมพ์ “ไทยรัฐ” ที่ว่า “รัฐบาลพายเรือในอ่างแก้รัฐธรรมนูญ” หลายฝ่าย 

มองว่าเป็นการเตะถ่วง ซื้อเวลา ตั้งคณะกรรมาธิการมาแล้วอย่างน้อย 3 คณะ เริ่มด้วยคณะกรรมาธิการศึกษาแนว
ทางการแก้ไขตามด้วยคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างก่อนรับหลักการ และคณะอนุกรรมาธิการข้อกฎหมาย  พายเรืออยู่
ในอ่างมาแล้วเกือบปี ขณะนี้ เรื่องอยู่ที่คณะอนุกรรมาธิการ มี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เช่นเดียวกับประธาน กมธ.
พิจารณาร่างก่อนรับหลักการอนุ กมธ.ยังไม่มีค้าตอบ ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และเลือกตั้ง ส.ส.ร.จะต้องท้า
ประชามติก่อน หรือหลังการแก้ไข และจะต้องท้าประชามติก่ีครั้ง 

มีบางคนตั้งตัวคล้ายกับเป็น “ศาสดา” บัญญัติเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญใหม่ ว่าการแก้ ม .256 เป็นการรื้อ
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ต้องกลับไปถามประชาชนก่อน ด้วยการท้าประชามติก่อนแก้ไข เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่าน
ประชามติ บางคนที่คัดด้านการแก้ไข อ้างว่าจะต้องท้าประชามติหลายครั้ง ใช้งบ 3.6 หมื่นล้านบาท 

แม้แต่นายอุดม รัฐอมฤต อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการร่าง รธน. 2560 
มากับมือ ก็ยังงงๆมีความเห็นส่วนตัวว่าควรท้าประชามติ หลังจากที่รัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ม.56 ระบุว่าเมื่อ
รัฐสภาเห็นชอบในวาระ 3 แล้ว ให้ท้าประชามติ ก่อนที่จะน้าขึ้นทูลเกล้าฯ แสดงว่าประชาชนออกเสียงประชามติ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ หลังจากที่รัฐสภาแก้ไขแล้ว เป็นการท้าประชามติเพียงครั้งเดียว ถ้าเสียงข้างมากประชาชนไม่
เห็นด้วย ร่างก็ต้องตกไป ถ้าเสียงข้างมากเห็นด้วย ก็ต้องเดินหน้า ด้วยการเลือก ส.ส.ร.หรือการตั้งคณะกรรมาธิการยก
ร่าง หรือกระบวนการอื่นๆ ที่จะตามมา 

รัฐธรรมนูญไม่มีบทบัญญัติ บังคับให้ท้าประชามติอีกครั้ง หลังจากท่ี ส.ส.ร.จัดท้าร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้น แม้แต่
รัฐธรรมนูญ 2540 ที่เรียกกันว่า “ฉบับประชาชน” หรือ “ฉบับปฏิรูปการเมือง” ก็ไม่ต้องท้าประชามติ แต่ขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภา เพราะประชาชนมีส่วนร่วมแล้ว ในการเลือก ส.ส.ร. และมีอ้านาจเพ่ิมขึ้นตามรัฐธรรมนูญใหม่  

ม.256 สมควรอย่างยิ่งที่ต้องแก้ไข เพราะขัดหลักประชาธิปไตยโจ่งแจ้ง ให้เสียงข้างน้อยของ ส.ว.ที่มาจาก
แต่งตั้ง เพียง 84 เสียง มีอ้านาจเหนือ ส.ส.ที่มาจากเลือกตั้ง 500 คนทั้งสภา ทั้งยังเป็น “บทถาวร” ใช้บังคับตลอดกาล 
ตราบเท่าที่รัฐธรรมนูญ 2560 ยังอยู่ อาจ 20–30 ปี ไม่ใช่ “บทเฉพาะกาล” ส.ว. เลือกนายกฯ ได้แค่ 5 ปี. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1948011 
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ศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. 

ถอดบทเรียน ก่อนปิดสวิตช์ ส.ว. 
ส าหรับค าครหาเรื่องใบสั่งต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น “บิ๊กบี้” พูดชัดเจนว่า “เราไม่ใช่หุ่นยนต์ที่มานั่งยกมือเพียง
อย่างเดียว เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมองด้วยเหตุด้วยผล ด้วยข้อเท็จจริง 
 

 
 

ในที่สุด “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ก็ส่งสัญญาณให้รับญัตติร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ โดยปักหมุดที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับคือ ร่างของพรรคร่วมรัฐบาล กับร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพ่ือ
แก้ไขมาตรา 256 เปิดทางตั้ง ส.ส.ร. โดยไม่แตะหมวด 1 และ 2 

แต่แรงกดดันนอกสภาฯ ยังคงบีบต่อเนื่อง ให้มีการ “ปิดสวิตช์ ส.ว.” ให้ได้ ขณะที่ฝ่ายค้านเองก็ถอยออกมา ไม่
ขอแจมกับม็อบด้วย เพราะกลัวว่าจะถูกโยงเข้ากับข้อเรียกร้องอีกหนึ่งความฝัน ที่เก่ียวกับสถาบัน 

ท่าทีของ “เพ่ือไทย” วันนี้ จึงย้้าอยู่แต่เพียงว่า นายกฯ ต้องลาออก ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ท้าลายความเชื่อมั่น
ในตัวนายกฯ โดยอ้างเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ และเป็นรัฐบาลที่มาจากอ้านาจเผด็จการ 

แต่ยิ่งใกล้วันที่ 14 ต.ค. ที่จะมีการชุมนุมใหญ่ในวาระครบรอบ 47 ปี 14 ตุลา 2516 สถานการณ์ก็ยิ่งงวดขึ้น
เรื่อยๆ โดยทุกองคาพยพพุ่งเป้าไปที่การแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งนายกฯ ก็ท้าทีว่าถอย แต่ดูยังไงๆ ก็เห็นได้ชัดว่าถอยไม่สุด 

ขณะที่อีกหนึ่งตัวแปรส้าคัญคือ ผบ.เหล่าทัพที่ถึงวาระเกษียณ เมื่อคนเก่าไป คนใหม่มา โดยผบ.เหล่าทัพต้องนั่ง
ส.ว.ตามโควตา ทุกสายตาจึงต่างโฟกัสไปที่ค้าพูดของบรรดาผู้น้าเหล่าทัพว่า จะประคองสถานการณ์ไปอย่างไรต่อ 

“บิ๊กแก้ว” พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระบุว่า “การรับต้าแหน่งส.ว.เป็นเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ 2560 เราปฏิบัติตามภาระหน้าที่ ส่วนค่าตอบแทน ส.ว.เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคน
ในการพิจารณา แต่ในส่วนของผม ไม่ขอรับเงินเดือนในส่วนนี้” 

ขณะที่ “บิ๊กบี”้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พูดถึงประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลเรื่อง “การ
รัฐประหาร” เสียงดังฟังชัดว่า 

“ที่ถามว่า ในฐานะที่ด้ารงต้าแหน่ง ผบ.ทบ. 3 ปี จะให้ความมั่นใจหรือให้สัญญากับประชาชน รัฐบาล หรือนัก
ลงทุนอย่างไรว่าจะไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้น ค้าถามนี้ถามมาทุก ผบ.ทบ. และทุกคนตอบไปหมดแล้วคือ โอกาสของ
การท้าเรื่องพวกนี้ ทุกอย่างเป็นศูนย์หมด บนพ้ืนฐานที่อย่าให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสร้างเงื่อนไขปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรง 
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และอยากให้ทุกคนร่วมกันขจัดเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ให้หมดไปจากประเทศไทย และติดลบ เพราะศูนย์ก็ไม่พอ แต่การจะ
ติดลบได้ทุกคนต้องช่วยกัน” 

ส้าหรับค้าครหาเรื่องใบสั่งต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น “บิ๊กบี้” พูดชัดเจนว่า “เราไม่ใช่หุ่นยนต์ที่มานั่งยกมือ
เพียงอย่างเดียว เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมองด้วยเหตุด้วยผล ด้วยข้อเท็จจริงต่างๆ” 

เมื่อผู้น้าเหล่าทัพเปลี่ยน อะไรๆ ก็คงไม่ง่ายเหมือนเก่า แรงกดดันนอกสภาฯ ที่ก้าลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วัน
ข้างหน้า จึงมีโจทย์ใหญ่ให้ต้องถอดบทเรียน หากไม่อยากเผชิญกับสภาวะที่เรียกว่า แนวร่วมถดถอย 
 เกมปิดสวิตช์ส.ว.วันนี้ จึงยังคงห้ามกระพริบตา!! 
 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/799924 
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วันท่ี 9 ตุลาคม 2563 - 07:57 น. 

กระแส เรียกร้อง กดดันการเมือง ต่อ 3 พรรคการเมือง ร่วมรัฐบาล 
 

 
 

ถามว่าหากไม่มีการเคลื่อนไหวของ “เยาวชนปลดแอก” ตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ณ อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย เป็นต้นมา จะมีการยื่นญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตอบได้ว่ามี แต่มิใช่ในเดือนสิงหาคม แต่มิใช่
การบรรจุเข้าระเบียบวาระในเดือนกันยายน เพราะไม่เห็นวี่แววอะไรจากพรรคพลังประชารัฐ เห็นก็แต่ความ พยายาม
อย่างเต็มเรี่ยวแรวจากพรรคร่วมฝ่ายค้านที่พยายามผลักดันในทุกวิถีทาง ยิ่งกว่านั้น เมื่อมีการเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติม
ไม่ว่าจะมาจาก พรรคร่วมรัฐบาล ไม่ว่าจะมาจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน ไม่ว่าจะมาจากภาคประชาชนร่วม 1 แสนกว่า
รายชื่อ 

ภาพที่สังคมได้สัมผัสกลับกลายเป็นความพยายามเตะถ่วงหน่วงรั้งมิให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญด้าเนินไปตาม
ครรลองอันชอบหากเกลื่อนไปด้วยกลยุทธ์อันสะท้อนความแน่วแน่เพียงอย่างเดียว 
นั่นก็คือ ท ำอย่ำงไรไม่ให้กำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญด ำเนิน ไปด้วยควำมรำบรื่นตำมควำมต้องกำรของสังคม 

อย่าได้แปลกใจที่ยิ่งผ่านจากเดือนกรกฎาคม เข้าสู่เดือนสิงหาคม เข้าสู่เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม ยิ่งมี
การขยายตัวของการชุมนุมเคลื่อนไหวของเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา เป็นการเคลื่อนไหวท่ามกลางการสกัด
ขัดขวาง ท่ามกลางการเตะถ่วงหน่วงยื้อ ซื้อเวลา โดยเฉพาะการสมคบคิดพรรคพลังประชารัฐกับ 250 ส.ว. 
อันเท่ากับเป็นเงาสะท้อนแห่งเจตจ้านงทางการเมืองของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา และของ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ ที่ไม่ต้อง การการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เสียงเรียกร้องต่อมโนธรรมส้านึกของพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะต่อ
พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒ นา จึงเริ่มดังกระหึ่ม 
หำก 3 พรรคกำรเมืองนี้ไม่ร่วมเดิน “กลยุทธ์” ไปกับพรรคพลังประชำรัฐและ 250 ส.ว.กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง
ย่อมเกิดข้ึน 

เด่นชัดยิ่งว่ายิ่งใกล้ถึงการเคลื่อนไหววันที่ 14 ตุลาคม กระแสกดดัน และเรียกร้องต่อพรรคร่วมรัฐบาลอย่าง
พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิ ใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา จะยิ่งกระหึ่ม 3 พรรคการเมืองนี้ได้กลายเป็นปัจจัยชี้ทิศทาง
ของการเมือง 
ว่ำจะยืนอยู่เคียงข้ำง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ หรือยืนอยู่เคียงข้ำงฝ่ำยประชำธิปไตย ยืนข้ำงอ ำนำจของประชำชน 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2386234 
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ฐานะ การเมอืง ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันที่ 14 ตลุาคม 
 

 
 
ภายในการเคลื่อนไหวเรื่อง “รัฐบาลแห่งชาติ” สะท้อนอะไรทางการเมือง 

ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเห็นจากอดีตประธานสภาหลังยุคเดือนพฤษภาคม 2535 ไม่ว่าจะเป็นการแสดง
ความเห็นจากอดีตนายกรัฐมนตรีที่ประสบวิกฤตต้มย้ากุ้งเดือนพฤศจิกายน 2540 ล้วนสัมพันธ์กับข้อเสนอว่าด้วย 
“รัฐบาลแห่งชาติ” ทั้งสิ้น ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ภายในข้อเสนอและความเรียกร้องต้องการต่อ “รัฐบาลแห่งชาติ” นั้น
ล้วน มองข้ามโอกาสและทางเลือกเดิมไปหมดสิ้น 
นั่นก็คือ ไม่มีชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

เหตุใดชื่อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงถูกมองข้ามไปโดยเจตนา ความน่าสนใจอยู่ตรงที่มีการฉวยโอกาส
จากภาพของ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ มาขยายผลเพ่ือสร้าง มโนภาพในทางการเมืองอย่างค่อนข้างวิลิศมาหรา 
มองเห็นการร่วมมือระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพ่ือไทย แต่ภายในความพยายามต่อจิ๊กซอว์ทางการเมือง ใน
แนวทางเช่นนี้ก็ไม่มีภาพของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้ารงอยู่ในฐานะอันเป็น “นายกรัฐมนตรี” 
หากแต่เป็นคนอ่ืนซึ่งมิใช่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ทุกการเคลื่อนไหวเรื่อง “รัฐบาลแห่งชาติ” สะท้อนอารมณ์ “ร่วม” ทางสังคม เป็นอารมณ์ “ร่วม” ที่มีบทสรุป
อย่างแจ่มชัดและตรงกันต่อสถานะและความเชื่อถือต่อ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าน้อยลงเป็นล้าดับ น้อยลงและ
น้อยลง น้อยลงกระทั่งกลายเป็นอาการเข็ดอย่างเต็มพิกัด นั่นก็เพราะประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่
หลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 กระทั่ง หลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ไม่มีจุดเด่น 
เวลา 6 ปีเศษจึงเป็น “ค าตอบ” ได้เป็นอย่างดี 
สถานะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงสัมพันธ์ กับวันที่ 14 ตุลาคม 
การรวมศูนย์ข้อเรียกร้องให้การเคลื่อนไหวในวันที่ 14 ตุลาคม เป็นการขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกจาก
ต้าแหน่งจึงสอดรับกับอุณหภูมิในทางสังคม 
เพียงแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะยอมรับ หรือไม่เท่านั้นเอง 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5080181 
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