“ข้าราชการมีสิ่งสาคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ ๒ อย่าง. อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือ
ความถูกต้องเป็นธรรม. ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้อง
เป็นธรรม เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น.”
พระราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี ๒๕๖๒

วันที่ 17 เมษายน 2562 ได้มีข่าวเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์
ฉบับต่างๆ ดังนี้
1. ปิด 40 เส้นทางซ้อมพระราชพิธี เริ่ม 16.00-21.30 น. วันนี้ บช.น.แนะใช้ถนนเลี่ยง
เมื่อวานนี้ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. ได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ กรณี บช.น. จะปิดการจราจรซักซ้อมการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและการจราจรในงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกในวันที่ 17 เม.ย.62 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป คาดว่าจะเปิดการจราจรได้ตามปกติในเวลาประมาณ
21.30 น. โดยมีรายละเอียด 1.การปิดการจราจร ถนนที่ปิดการจราจร 40 สาย ได้แก่ 1.ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย
2.ถนนหน้าพระธาตุ ตลอดสาย 3.ถนนราชดาเนินใน (จากแยกผ่านพิภพ ถึงแยกป้อมเผด็จ) 4.ถนนสนามไชย (จากแยก
ป้อมเผด็จ ถึงแยกตัดถนนพระพิพิธ) 5.ถนนหับเผย 6.ถนนหลักเมือง 7.ถนนกัลยาณไมตรี 8.ซอยสราญรมย์ 9.ถนน
พระจันทร์ ตลอดสาย 10.ถนนมหาราช (จากท่าพระจันทร์ ถึงแยกปากคลองตลาด) 11.ถนนท้ายวัง 12.ถนนเชตุพน
13.ซอยเศรษฐการ 14.ถนนราชินี (จากใต้สะพานพระปิ่นเกล้า แยกผ่านพิภพ ถึงแยกพระพิทักษ์) 15.ถนนสมเด็จ พระปิ่นเกล้า (จากแยกอรุณอมรินทร์ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงแยกผ่านพิภพ) 16.ถนนราชดาเนินกลาง ตลอดสาย
17.ถนนจักรพงษ์ 18.ถนนสามเสน (จากแยกบางขุนพรหม ถึงแยกบางลาพู) 19.ถนนตะนาว (จากแยกสี่กั๊กเสาชิงช้า
ถึงวงเวียนสิบสามห้าง) 20.ถนนสิ บสามห้าง 21.ถนนบวรนิเวศ 22.ถนนข้าวสาร 23.ถนนรามบุตรี 24.ถนนตานี
25.ถนนไกรสีห์ 26.ถนนพระสุเมรุ 27.ถนนดินสอ (จากแยก กทม. ถึงแยกวันชาติ) 28.ถนนประชาธิปไตย (จากแยก
วันชาติ ถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์) 29.ถนนราชดาเนินนอก (จากแยก จปร. ถึงแยกผ่านฟ้า) 30.ถนนนครสวรรค์ (จากแยก
ผ่านฟ้า ถึงแยกจักรพรรดิพงษ์) 31.ถนนหลานหลวง (จากแยกผ่านฟ้า ถึงแยกหลานหลวง) 32.ถนนมหาไชย (จากแยก
ป้อมมหากาฬ ถึงแยกสาราญราษฎร์) 33.ถนนบุญศิริ (จากถนนอัษฎางค์ ถึงถนนบูรณศาสตร์) 34.ถนนราชบพิธ
35.ถนนบารุงเมือง (จากสะพานช้างโรงสี ถึงแยกสี่กั๊กเสาชิงช้า) 36.ถนนเจริญกรุง (จากวงเวียน รด.ถึงแยกเฉลิมกรุง)
37.ถนนเฟื่องนคร (จากแยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึงแยกสี่กั๊กเสาชิงช้า) 38.ถนนบ้านหม้อ (จากสี่กั๊กพระยาศรี ถึงแยกบ้านหม้อ)
39.ถนนอัษฎางค์ (จากแยกผ่านพิภพ ถึงแยกพระพิทักษ์) 40.ถนนพระพิพิธ จากถนนสนามไชย ถึงแยกพระพิทักษ์
2.แนวทางการปิดจราจร จะปิดการจราจรเมื่อขบวนซักซ้อมผ่าน สาหรับเส้นทางใดที่ขบวนซักซ้อมยังไม่ผ่าน
หรือเส้นทางใดที่ขบวนซักซ้อมผ่านไปแล้ว และไม่เป็นการกระทบต่อขบวนซักซ้อม เจ้าหน้า ที่ตารวจจะพิจารณาเปิด
การจราจรเป็นช่วงๆไป เพื่ออานวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชนโดยเร็ว เพื่อให้ได้รับผลกระทบจากปัญหา
การจราจรน้อยที่สุด 3.เส้นทางแนะนาประชาชน กรณีประชาชนที่เดินทางระหว่างฝั่งกรุงเทพฯ และฝั่งธนบุรี ขอแนะนา
ให้ไปใช้เส้นทางดังนี้ 1.เมื่อลงจากด่วนยมราช หรือมาจากถนนเพชรบุรี ถนนราชวิถี ให้ไปใช้สะพานกรุงธน (ซังฮี้) หรือ
สะพานพระราม 8 2.สาหรับรถที่มาทางด้านถนนพระราม 4 ถนนพระราม 1 และถนนเจริญกรุง ให้ไปใช้สะพาน
พระปกเกล้า และสะพานพุทธยอดฟ้าจะเป็นการสะดวกกว่า
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ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02)
หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH (ไทยรัฐ)
2. ปภ. เผยตัวเลข 5 วัน เซ่นสงกรานต์ 297 ศพ เจ็บ 2,807 ราย พบ 8 จว. ไร้ตาย
เมื่อวานนี้ ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานแถลงสรุปผลการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ว่า สถิติอุบัติเหตุ
ทางถนน ประจาวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้าใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ
472 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 54 ศพ ผู้บาดเจ็บ 494 คน สาเหตุที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 40.68
ขับรถเร็ว ร้อยละ 27.54 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จักรยานยนต์ ร้อยละ 78.85 ส่ว นใหญ่เกิดใน
เส้นทางตรง ร้อยละ 67.16 บนถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 37.92 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 36.23 ช่วงเวลา
ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 - 20.00 น. ร้อยละ 32.42 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ
50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 23.36
ทั้งนี้ สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 5 วัน (11 - 15 เมษายน 2562) เกิดอุบัติเหตุ 2,702 ครั้ง ผู้เสียชีวิต
297 ศพ ผู้บาดเจ็บ 2,807 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 8 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด
ได้แก่ เชียงใหม่ (104 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี (14 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด
ได้แก่ เชียงใหม่ (104 คน)
วันเดียวกัน พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า ประชาชน
ได้ทยอยเดินทางกลับจากการเฉลิมฉลองและท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ คาดว่าการจราจรจะมีความคับคั่งมากตลอดวัน
สาหรับมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” พบผู้กระทาผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการ
ดื่มแล้วขับขี่ ในวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา ดังนี้ จักรยานยนต์ พบการกระทาความผิด 45,508 ครั้ง เจ้าหน้าที่
จาเป็นต้องยึดไว้ 1,166 คัน รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทาความผิด 42,696 ครั้ง
เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบขับขี่ไว้ 2,291 คน ยึดรถยนต์ 457 คัน ทั้งนี้ ตลอด 5 วันที่ผ่านมา (11-15 เมษายน 2562)
เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 5,318 คัน (แยกเป็นจักรยานยนต์ 3,907 คัน และรถยนต์
1,411 คัน) และดาเนินคดีกับผู้กระทาผิด รถจักรยานยนต์ 104,279 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคคล
73,139 คน (แนวหน้า)
3. เหนือยังหนัก ฮอตสปอต-ฝุ่นควัน แม่สาย-แม่เมาะอ่วม
เมื่อวานนี้ นายประลอง ด ารงค์ไ ทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 เมื่อเวลา 09.00 น. ว่า
ค่าฝุ่นส่วนใหญ่ลดลงจากเมื่อวันที่ 15 เมษายน คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดง 2 พื้นที่ หมายถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่สีส้ม 9 พื้นที่คือ เริ่มมีผลกระทบต่สุขภาพ พื้นที่
สีเหลือง 3 พื้นที่ คือคุณภาพอากาศปานกลาง และพื้นที่สีเขียว 2 พื้นที่หมายถึงคุณภาพอากาศดี โดยค่าฝุ่น PM2.5
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง วัดได้ระหว่าง 34-121 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร(มคก./ลบ.ม.) ปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก ไม่เกิน 10 ไมครอน
หรือ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 62 - 153 มคก./ลบ.ม.
ด้าน พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อย ที่ 3 กล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ว่า ยังคงมีค่า
ฮอตสปอตหรือจุดความร้อนสูงในบางจังหวัด โดยเฉพาะ จ.เชียงราย คุณภาพอากาศยังคงสูงต่อเนื่องที่ ต.สันสลี
อ.เวียงป่าเป้า ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย และ ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย และ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน
จ.ลาปาง ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงเฝ้าระวังแต่ละจังหวัด ประกอบกับช่วงนี้อากาศร้อนขึ้น ดังนั้น ได้สั่งการให้แต่ละหน่วยที่เข้าดับ
ไฟประเมินสถานการณ์แต่ละวัน พร้อมจัดกาลังเข้าปฏิบัติการลดจุดความร้อนต่อเนื่อง ส่วนการใช้เฮลิคอปเตอร์ MI17
และเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการทิ้งน้าดับไฟที่ดอยจระเข้ พื้นที่ติดต่อ
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ระหว่าง อ.แม่จัน อ.เวียงป่าเป้า และ อ.แม่สรวย ในจุดที่กาลังภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าถึงได้ นั้น ยังคงดาเนินการ
ต่อเนื่อง
ขณะที่ ศูนย์ควบคุมแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า รายงานการตรวจพบจุด
ความร้อน 513 จุด ณ วันที่ 16 เมษายน เวลา 02.14 น. จากข้อมูลดาวเทียมระบบ VIIRS ดังนี้ 1.จ.เชียงราย 230 จุด
2.จ.ลาปาง 63 จุด 3.จ.เชียงใหม่ 59 จุด 4.จ.พะเยา 53 จุด 5.จ.แม่ฮ่องสอน 46 จุด 6.จ.น่าน 31 จุด 7.จ.ตาก
28 จุด 8.จ.แพร่ 3 จุด 9.จ.ลาพูน 0 จุด (แนวหน้า)
4. พายุร้อนถล่มหลายจังหวัด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พายุฤดูร้อนทั้งลมและฝนกระหน่าหลายพื้นที่ โดยที่ อ.คลองลาน จ.กาแพงเพชร เมื่อช่วงค่า
วันที่ 15 เม.ย. ที่ผ่านมาทาให้เกิดความเสียหายต่อบ้านพักอาศัยของประชาชน จากการสารวจความเสียหายเบื้องต้น
บ้านเรือนประชาชนและสิ่งสาธารณประโยชน์เสียหายรวม 17 หลัง
ส่วนที่ จ.พิจิตร นายธนบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ นายอาเภอวชิรบารมี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้นาท้องถิ่น
เร่งสารวจความเสียหาย รวมถึงช่วยชาวบ้านผู้ประสบภัยรื้อถอนเก็บซากแผ่นสังกะสีและไม้ที่พังเสียหายจากพายุฤดูร้อน
เบื้องต้นพบบ้านเรือนประชาชนที่อยู่อาศัย พังเสียหายเป็นบางส่วน โดยเฉพาะหลังคาสังกระสีปลิวกระจัดกระจาย รวม
เสียหายกว่า 100 หลังคาเรือน
ขณะที่ จ.อุทัยธานี นายอนุพันธ์ สารสุวรรณ์ กานันตาบลระบา อ.ลานสัก เปิดเผยว่า เกิดลมพายุฤดูร้อนพัดผ่าน
มาถล่มเขตตาบลระบา สร้างความเสียหายให้หลังคาด้านหลังศาลา ข้าวของภายในเสียหาย ต้นไม้ใหญ่โค่นทับกุฏิวัดห้วยเปล้า
หมู่ 6 หลังคาโดมของโรงเรียนห้วยเปล้าถูกต้นไม้ใหญ่ข้างโดมโค่นทับหลังคา และหมู่ที่ 19 บ้านใหม่สามัคคี บ้านเรือน
เสียหาย 25 หลังคาเรือน
ด้าน จ.อุบลราชธานี ชาวบ้านโนนเจริญ ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือน โรงเรือน
ทางการเกษตร และคอกเลี้ยงสัตว์ รวมมากกว่า 60 หลังคาเรือน ช่วยกันซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุพัด
เพื่อให้พอเข้าพักอาศัยชั่วคราวระหว่างรอวัสดุอุปกรณ์จากองค์กรปกครองส่วนท้อง ซึ่ง ได้เข้ามาสารวจความเสียหาย
และจะลาเลียงมาให้ โดยช่วงนี้หากมีฝนตกลงมาก็ไปอาศัยอยู่กับญาติที่น้องในหมู่บ้านไปก่อน (ข่าวสด)
5. ประกาศใช้ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่การประกาศใช้ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.เกี่ยวกับท้องถิ่นอีก 5 ฉบับ รวมเป็น 6 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 14)
พ.ศ.2562, พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562, พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562, พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 สาหรับ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ.2562 มีการระบุหมายเหตุไว้ว่าเหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง และผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือ
มาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะมาโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้อง
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งหลักเกณฑ์
และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องคานึงถึงเจตนารมณ์
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงสมควรปรับปรุง กฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บ ริห ารท้องถิ่นให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญดังกล่าว
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บทเฉพาะกาล พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ในมาตรา 142 ระบุว่าในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เห็น สมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นใด ให้แจ้งให้
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทราบ และเมื่อ กกต.ประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริห ารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้ว ให้ประกาศ คสช.และคาสั่งหัว หน้า คสช.เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับ การงดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริห ารท้องถิ่น และกาหนดวิธีการได้มา ซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นผลบังคับสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น อาทิ ประกาศ คสช.ที่ 85/2557
เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว, ประกาศ คสช.ที่ 86/2557 เรื่องการได้มา
ซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว, คาสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 64/2559 เรื่องการให้ผู้ว่าฯ
กทม.พ้นจากตาแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าฯ กทม., คาสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 6/2560 เรื่องการแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา
สาระสาคัญใน พ.ร.บ.เทศบาล, พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล, พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด,
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร, พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ที่ประกาศใช้จะกาหนดการ
ดารงตาแหน่งของนายกเทศมนตรี , นายกองค์การบริหารส่วนตาบล, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด , ผู้ว่าฯ กทม.
และนายกเมืองพัทยา มีวาระคราวละ 4 ปี และไม่ให้ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระ ในกรณีที่ดารงตาแหน่งไม่ครบ
4 ปี ก็ให้ถือว่าเป็น 1 วาระ และเมื่อดารงตาแหน่ง 2 วาระติดต่อกันแล้วจะดารงตาแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปี
นับแต่วันพ้นจากตาแหน่ง (มติชน)
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