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รวมขาววันอาทิตย      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวประจําวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 
 
 

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ “เทพไท” ชมอภิปรายงบปี 64 สร้างสรรค ์แนะสภาฯ ประชุมดึก 

ไม่เกิดประโยชน์ 
4 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ "วีระ"อัดป.ป.ช.ไม่ปลอดการเมือง คดีคนของคสช.ถูกปัดตกหมด 5 
3 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ป.ป.ช. ยุค คสช. ถูกการเมืองแทรกจนหมดความน่าเช่ือถือ 7 
4 คมชัดลึกออนไลน์ "สมลักษณ ์-วีระ-ณัฐพงษ์" อัด "ป.ป.ช." ยุค คสช. เจอการเมือง

แทรกแซงจนหมดความน่าเช่ือถือ 
10 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ "ช่อ" ฟ้องแน่! คนกล่าวหาโกงเงินบริจาคเมย์เดย์ 13 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ พท. จวกงบฯ 64 ไม่ตอบสนอง รอชําแหละในช้ัน กมธ. 14 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ แกนนําปชป.เหนือหนุน'จุรินทร์' ชูการเมืองวิถีใหม ่ 15 
8 แนวหน้าออนไลน์ 'ธนาธร' ลั่นมีสทิธิตาม กม. เขา้สภาฯ น่ัง กมธ.งบฯ 64 ตรวจสอบ 

การใช้เงินรัฐบาล 
16 

9 คมชัดลึกออนไลน์ "แรมโบ้" สวน "ส.ส.ก้าวไกล" นายกฯไม่ได้ขู่ใคร "ขอให้ระวังตัว" 17 
10 คมชัดลึกออนไลน์ "ธนาธร" ประกาศเขย่าการเมืองท้องถิ่น สง่แข่งกว่า 4,000 แห่ง 

ทุกระดับทั่วประเทศ 
18 

11 ไทยรัฐออนไลน์ “ธนาธร” ประกาศกร้าวพร้อมเขย่าเลือกต้ังท้องถิ่น เล็งส่งผู้สมัคร 
4,000 แห่ง 

20 

12 สยามรัฐออนไลน์ 'ธนาธร' ปลุกแฟนคลับลั่นพรอ้มเขย่าการเมืองท้องถิ่น ฐานที่มั่น
สุดท้ายประชาชน 

22 

13 มติชนออนไลน์ ‘ก้าวไกล’ เดินสายแจ้งข่าวชาวสมุทรปราการ เตรียมตัวเลือกต้ังใหม่
เขต 5 ยันส่งผูส้มัครสูศ้ึก 

23 

14 INNNews ออนไลน์ ก้าวไกล แจ้งปชช.เตรียม ลต.ใหม่ เขต 5 สมทุรปราการ 24 
15 ข่าวสดออนไลน์ ชนแน่! ก้าวไกล จ่อส่งเลือกต้ังซ่อม สมุทรปราการ ส่วนเพ่ือไทย 

เคาะแล้ว 
25 

16 มติชนออนไลน์ ‘เพ่ือไทย’ ใหผู้้สมัคร-พ้ืนที่ถกเคาะช่ือ ผอ.ลต.ซ่อมเขต 5 
สมุทรปราการก่อน ส่งช่ือให้ กก.บห.รับรอง 

26 

17 แนวหน้าออนไลน์ 'ช่อ-ธนาธร-ปิยบุตร' โดนก่อน! 'บุญเก้ือ' ชิงลงมือ ฟ้องกราวรูดปม 
เงินบริจาคพรุ่งน้ี 

27 

18 มติชนออนไลน์ ครป.ช้ีวาทะ ‘บ๊ิกตู่’ ทําลายบรรยากาศปรองดอง หลังบอก ส.ส. 
‘ระวังตัวไว้แล้วกัน’ 

28 
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รวมขาววันอาทิตย      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
19 มติชนออนไลน์ ‘บุญเก้ือ’ เตรียมแจ้งความเอาผิด ‘ช่อ-ธนาธร-ปิยบุตร’ กล่าวหา 

‘ฉ้อโกงประชาชน’ 
29 

20 มติชนออนไลน์ อ.รัฐศาสตร์ ชมฝ่ายค้านอภิปรายงบ’64 ดี ให้คะแนนฝั่งรัฐบาล 
5 เหตุจัดสรรเงินไม่ ‘นิว นอร์มอล’ 

30 

21 เดลินิวส์ออนไลน์ โพลช้ีถ้าเลือกต้ังวันน้ี 'ก้าวไกล' แรง ปชป.-พปชร. ความนิยมกลับ
ลดลง 

32 

22 แนวหน้าออนไลน์ ‘ก้าวไกล’แรง! โพลช้ีถ้าเลือกต้ังวันน้ี‘ปชป.-พปชร.’เรตต้ิงลด ปชช.
อยากลองเลือก‘การเมืองใหม่’ 

33 

23 ไทยรัฐออนไลน์ "บ๊ิกตู่" ไมส่ังกดัพรรคใด ส่งผลดี-คนอยากเลือกพรรค ทําการเมือง
แบบใหม ่

34 

24 ไทยโพสต์ออนไลน์ ประชาชนไม่เช่ือมั่นการแก้เศรษฐกิจของพลงัประชารัฐ หากมีเลือกต้ัง
ใหม'่พรรคก้าวไกล'มาแรงมาก 

36 

25 INNNews ออนไลน์ รปช.ชง7รายช่ือน่ังกก.บห.พรรคชุดใหม่-เปลีย่นสัญญาลักษณ์พรรค 37 
26 แนวหน้าออนไลน์ ตอบแล้ว 59 คน! ‘สมชัย’ เปิดผลโพลสํารวจทุจริตเลือกต้ังลําปาง 

แจกหัวละ 300 บาท 
38 

27 มติชนออนไลน์ “สมชัย”เผย หลังออกแบบสํารวจเหตุการณ์ทุจริตเลือกต้ังลําปาง 
มีปชช.ร่วมตอบคําถาม พบการทุจริตกระจายทุกอําเภอ เปิดรับข้อมูล
ต่ออีก 1 สัปดาห์ 

40 

28 ผู้จัดการออนไลน์ “สมชัย” ช้ีวันเดียวคนให้ข้อมลูทุจริตเลือกต้ังซ่อมลําปางเพียบ 
เปิดรับข้อมูลอีกสัปดาห์ 

41 

 
 

บทความ 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ บทบาทของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในสถานะแห่ง ขีปนาวุธการเมือง 42 
2 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ กลุ่มแคร์แตกสาขา ‘เพ่ือไทย’ สกัดแต้ม “ธนาธร” 43 
3 คมชัดลึกออนไลน์ สอนมวย "ธนาธร" ศึกท้องถิ่นนครปฐม 46 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สกัดยุบพรรค-พิทักษ์ 'บ๊ิกป้อม' ผุดคู่มือบริหาร พปชร. 48 
5 มติชนออนไลน์ รายงานหน้า2 : ‘ก้าวหน้า’ติวเข้ม รุกเลือกต้ัง‘ท้องถิ่น’ 49 
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“เทพไท” ชมอภิปรายงบปี 64 สร้างสรรค์ แนะสภาฯ ประชุมดึกไม่เกิดประโยชน์ 
วันที่ 4 กรกฎามคม 2563 เวลา 15.13 น. 
 
 
 
 
 
 
“เทพไท” ชมประชุมสภาฯ อภิปรายร่างงบประมาณปี 64 สร้างสรรค์ ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างดี แนะอย่า
ประชุมเกิน 4 ทุ่ม ดึกมากไปคล้ายปิดหูปิดตาประชาชนทางอ้อม 
 วันที่ 4 ก.ค. 2563 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระรับหลักการ
ว่า ในภาพรวมทุกอย่างได้ผ่านไปด้วยดี บรรยากาศการประชุมสร้างสรรค์ ไร้เหตุประท้วงวุ่นวาย ต้องขอขอบคุณทุก
ฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เรียกความเช่ือมั่นจากประชาชนได้ ภาพลักษณ์การทํางานของสภาฯ ดีขึ้นในสายตา
ประชาชน พิสูจน์ให้เห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรชุดน้ีมีคุณภาพไม่น้อยกว่าชุดใด และยังเป็นที่คาดหวังของประชาชนได้ 
ซึ่งในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ผู้อภิปรายรวม 20 คน และมี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง เป็นหัวหน้าทีม ได้
ทําหน้าที่สะท้อนปัญหาประชาชนครบถ้วน ถือเป็นความสําเร็จในการทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติของพรรคอีกคร้ังหน่ึง 
นายเทพไท กล่าวต่อว่า ส่วนตัวเห็นว่า การประชุมสภาฯ ที่กําหนดเวลา 3 วันน้ัน วันแรกประชุมจนถึงเวลา 00.35 น. 
วันที่ 2 เลิกประชุมเวลา 01.39 น. และวันที่ 3 ลงมติและเลิกประชุมเวลา 23.43 น. ถือเป็นการประชุมมาราธอนที่ใช้
เวลาจนดึกมาก ไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่าย ทําให้การทํางานขาดประสิทธิภาพ มีอาการง่วง เมื่อยล้า ทั้งประธานในที่
ประชุม ผู้อภิปราย คณะรัฐมนตรีที่ต้องตอบคําถาม สื่อมวลชนที่คอยทําข่าวประจําสภาฯ และประชาชนผู้สนใจติดตาม
การประชุมก็อดนอน หรือนอนหลับไป ไม่มีคนสนใจการประชุมจึงไม่ก่อประโยชน์ใดต่อประชาชน ถ้าต้องการให้การ
ประชุมสภาฯ มีประสิทธิภาพเป็นที่สนใจของประชาชน และต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ด้วย ก็ควรจะประชุมสภาฯ กําหนดเวลาเลิกไม่เกินเวลา 21.00-22.00 น. 
 “ขอเสนอให้วิปทั้ง 2 ฝ่าย ทบทวนวิธีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรใหม่ ควรคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นที่ต้ัง จะใช้เวลาประชุมกันก่ีวันก็ได้ แต่ควรเลิกประชุมไม่เกินเวลา 22.00 น. แม้ว่าจะมีปัญหาการเซ็นช่ือ
เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในแต่ละวันก็ตาม เพราะถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ ส.ส.ทุกคน ถ้ามีข้ออ้างเรื่องการ
เซ็นช่ือกลัวองค์ประชุมจะไม่ครบ ถือเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น จะต้องยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมให้มากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตน” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1882348 
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"วีระ"อัดป.ป.ช.ไม่ปลอดการเมือง คดีคนของคสช.ถูกปัดตกหมด 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.07 น. 
 
 
 
 
 
 
 
"คณะก้าวหน้า"จัดเวทีเสวนา“องค์กรอิสระไทย อย่างไรต่อดี?" ด้าน"วีระ"อัดป.ป.ช.ไม่ปลอดการเมือง ทํา
ประชาชนหมดศรัทธา ชี้คดีคนของคสช. ถูกปัดตกหมด ขณะที่ส.ส.ก้าวไกล หนุน Open Data ให้ประชาชนสอบ
โกงนักการเมือง-ภาครัฐ 
  เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ที่อาคารไทยซัมมิท คณะก้าวหน้า จัดเวทีเสวนาสาธารณะ New Consensus Thailand 
เรื่อง “องค์กรอิสระไทย อย่างไรต่อดี ? : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)” โดยมี
น.ส.สมลักษณ์ จัดกระบวนพล อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา และอดีตกรรมการ ป.ป.ช., นายวีระ สมความคิด เลขาธิการ
เครือข่ายประชาชนต่อต้านการคอรัปช่ัน และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม. เขตบางแค พรรคก้าวไกล ร่วม
เสวนา และน.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า เป็นผู้ดําเนินรายการ  
โดยน.ส.สมลักษณ์ กล่าวว่า การดํารงตําแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. ต้องทํางานอย่างมีศักด์ิศรี แม้นักการเมืองมีอิทธิพล มี
อํานาจเข้ามายุ่ง แต่ถ้ากรรมการ ป.ป.ช. ไม่เปิดทางก็ไม่สามารถมายุ่งได้ สมัยที่ตนเป็นกรรมการ ป.ป.ช. เคยมีทหาร
โทรศัพท์มาขอทราบข้อเท็จจริงในสํานวนคดีหน่ึง ตนบอกให้ใครทราบไม่ได้ ไม่เก่ียวข้องในสํานวน คดีจะเสียหายและ
ไม่เป็นธรรม ซึ่งหากถ้าเราใจแข็งไม่ให้รู้ คนเหล่าน้ันก็ไม่สามารถมายุ่งได้ 
 ด้านนายวีระ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสังคมไทยไม่เห็นผลงานของ ป.ป.ช. เป็นที่ยอมรับ จะเป็นโบว์แดงได้ต้อง
ยอดเย่ียม แต่ตนยังไม่เคยเห็น บางคนอาจบอกเรื่องการช้ีมูลนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ หรือนายสน่ัน ขจร
ประศาสน์ อดีตรองนายกฯ ไปถึงศาลน้ัน แต่ส่วนตัวมองว่ายังไม่จัดว่าเป็นโบว์แดง เพราะในความรู้สึกประชาชนมอง
เป็นเรื่องการเมือง ตัดสินเพราะมีการเมืองเก่ียวข้อง รวมถึงกรณีนาฬิกา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ คนก็
มองเป็นการเมืองหมด ดังน้ันต้องดูเจตนารมณ์ว่าให้มีป.ป.ช. เพ่ืออะไรตามรัฐธรรมนูญ 2540 ก่อนหน้าน้ัน ป.ป.ป. มี
ต้ังแต่ปี 2518 ขึ้นกับสํานักนายกฯ ถูกเรียกเสือกระดาษ ไม่มีผลงานประจักษ์ พอให้เป็นองค์กรอิสระต้องปลอดจาก
การเมือง ดังน้ันต้องทําให้คนเช่ือสนิทใจว่าไม่มีการเมือง กลับกลายเป็นว่าถูกมองมีการเมืองโดยตลอด คนที่ถูก
ตรวจสอบลงโทษคือนักการเมือง ข้าราชการ นักการเมืองกลัวก็พยายามทําให้เขาได้เปรียบ เข้าไปแทรกแซงในการให้มี
กรรมการ ป.ป.ช.  
 นายวีระ กล่าวต่อว่า อีกทั้งระยะหลังย่ิงชัดเลยเม่ือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามามีอํานาจ 
กําหนดคุณสมบัติต้องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ตนเห็นว่าต้องไม่เคยถูกร้องเรียนกล่าวหาอย่างชุดปัจจุบัน และเมื่อ
เข้ามาแล้วดูผลงานย่ิงกว่าเร่ืองคุณสมบัติอีก ประชาชนไม่ยอมรับ คดีหลังๆ ทุกเร่ืองที่คนของ คสช. ถูกกล่าวหาปัดตก
หมด ไม่รับไว้ไต่สวนเลย  ประชาชนอาจหมดศรัทธาที่การเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องมากข้ึนเรื่อยๆ 
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 ขณะที่นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า อยากให้ ป.ป.ช. ทํางานอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบนักการเมืองได้ เป็น
เครื่องมือยึดโยงประชาชนเข้าไปตรวจสอบนักการเมืองได้มากข้ึน ในต่างประเทศใช้เทคโนโลยีในการปราบทุจริตด้วย
การ Open Data ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งปัจจุบันในไทย หน่วยราชการบอกเปิดเผยอยู่แล้ว แต่เราต้องไปน่ัง
รวบรวมมาเอง ต่างกับการเปิดเผยโดยง่าย 
 
  
อ้างอิง: https://www.dailynews.co.th/politics/783295 
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ป.ป.ช. ยุค คสช. ถูกการเมืองแทรกจนหมดความน่าเชื่อถือ 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.42 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"สมลักษณ์ - วีระ - ณัฐพงษ์" อัด ป.ป.ช. ยับชี้ยุค คสช.การเมืองแทรกแซงจนหมดความน่าเชื่อถือ แนะต้องมี
กระบวนการสรรหาใหม่ - ที่มาใหม่ยึดโยงประชาชน ด้าน " ส.ส.ก้าวไกล" เสนอ open government เปิดข้อมูล
ให้ประชาชนเข้าถึงได้ทําให้คนโกงกลัว 
 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ที่ ช้ัน 5 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เพจ New Consensus Thailand 
จัดการเสวนาในหัวข้อ "องค์กรอิสระไทย อย่างไรต่อดี?" โดยมีวิทยากรร่วมพูดคุยประกอบด้วย นางสาวสมลักษณ์ จัด
กระบวนพล อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและอดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), นาย
วีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านการคอรัปช่ัน, และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กรุงเทพ 
เขตบางแค พรรคก้าวไกล 
 นางสาวสมลักษณ์ กล่าวว่า กระบวนการตรวจสอบขององค์กรอิสระเกิดขึ้นเร่ิมต้นมาต้ังแต่หลังยุค 14 ตุ
ลาฯ 2516 ถ้าเราย้อนไปดูก่อนหน้าน้ี ทุกครั้งที่มีการรัฐประหารจะมีเหตุผลหน่ึงคือมีการทุจริตเกิดขึ้นมากจึงต้องเข้า
มาจัดการ แต่ประวัติศาสตร์ก็บอกเราว่าทุกคณะรัฐประหารต่างก็มีปัญหาการทุจริตเช่นกัน เรามักจะพบเสมอว่า
บรรดานายพลที่ก่อรัฐประหารมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นอย่างมหาศาลหลังลงจากอํานาจ หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ ได้มีการ
ต้ังองค์กรขึ้นมาคือสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ป.) ขึ้นมา 
ต่อมา จึงมีการต้ังคณะกรรมการ ป.ป.ช.ขึ้นมาโดยรัฐธรรมนูญปี 2540 แต่ปัญหาคือที่มาของกรรมการสรรหา มีการ
เข้ามาเก่ียวข้องของฝ่ายบริหารมากเกินไป มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางน้ีเรื่อยๆ จนมาถึงปัจจุบัน ในที่น้ีต้องยอมรับ
ว่าการเมืองมีส่วนสําคัญมาก แต่ส่วนตนที่เป็นกรรมการ ป.ป.ช.มาก่อน เห็นว่าแม้นักการเมืองซึ่งมีอิทธิพลเข้ามายุ่งกับ
กรรมการ ป.ป.ช. แต่ถ้าตัวกรรมการไม่ยุ่งด้วย ไม่เปิดทางให้ การเมืองก็เข้ามายุ่งไม่ได้ ดังน้ัน ตัวกรรมการก็มี
ความสําคัญ ถ้าใจแข็งเขาก็ยุ่งกับเราไม่ได้ ป.ป.ช.ต้องทํางานตามกฎหมาย ถ้าพยานหลักฐานมันไปไม่ถึงเราก็ไป
กล่าวหาเขาไม่ได้ เราต้องธํารงความยุติธรรม ตายก็นอนตาหลับ 
 "เรื่องสําคัญ คือเราจะทําอย่างไรที่จะได้ผู้มาดํารงตําแหน่งที่เป็นคนดี ประเด็นก็คือ ป.ป.ช.เป็นผู้ตรวจสอบ
การใช้อํานาจของรัฐ เพราะฉะน้ัน จะเกี่ยวข้องกับรัฐไม่ได้เลย การที่เราจะได้กรรมการในองค์กรอิสระที่ดีต้องเร่ิมต้ังแต่
กรรมการสรรหา ในรัฐธรรมนูญปี 40 กรรมการคัดสรรประกอบด้วยประธานศาล, อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐเลือก
กันเองให้เหลือ 5 คน, และมีกรรมการสรรหาที่มาจากพรรคการเมืองที่มีผู้แทนในสภา เลือกกันเองให้เหลือ 5 คน 
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รวม 15 คน แต่ตอนน้ีเรามีประธาน 3 ศาล ประธานสภา ผู้นําฝ่ายค้าน รวมแค่ 5 คน แต่ส่วนตัวคิดว่าทําไมเราไม่
เลือกต้ัง ให้ประชาชนเลือกเลยทั้งหมด จนมีคนแย้งมาว่าให้ประชาชนเลือกเข้ามาไม่ได้ เพราะอาจจะเกิดปรากฏการณ์
แบบสภาผัวเมียขึ้นอีก แต่ส่วนตัวก็คิดว่าแล้วถ้าครอบครัวน้ีเป็นคนดีทั้งครอบครัว ประชาชนเลือกเขามาแล้วทําไมจะ
เข้ามาไม่ได้ ถ้าให้ประชาชนเลือกจะสวยงามมาก ไม่ได้มาจากคนมีอิทธิพล คนที่มาตรวจสอบอํานาจของรัฐจะให้คน
ของรัฐเลือกได้อย่างไร ไม่ควรที่จะเข้ามาเก่ียวข้อง ” สมลักษณ์ กล่าว 
 นางสาวสมลักษณ์ กล่าวอีกว่า กระบวนการที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบการทํางานของ ป.ป.ช. ซึ่งใน
อดีตกระบวนการตรวจสอบถอดถอน ป.ป.ช.เต็มไปด้วยความยุ่งยาก ต้องรวมรายช่ือประชาชนไปย่ืนที่สภา แต่ว่าการ
ตรวจสอบวันน้ี ศาลฎีกาได้วางแนวทางไว้แล้วว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบของ 
ป.ป.ช.สามารถฟ้องร้องดําเนินคดีกับศาลฎีกาได้ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีที่ศาลฎีกาได้ช้ีช่องเอาไว้แล้ว 
นายวีระ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสังคมไทยยังไม่ค่อยเห็นผลงาน ป.ป.ช.ที่เป็นโบว์แดง บางคนอาจจะบอกว่าคดีที่ ป.ป.ช.
ตัดสินช้ีมูล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หรือ พล.ต.สน่ัน ขจรประศาสน์ ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ ถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นความสําเร็จ แต่ในความเห็นของตนยังไม่จัดว่าเป็นโบว์แดง เพราะในความรู้สึก
ของประชาชน เขามองเป็นเรื่องการเมือง เป็นการตัดสินลงโทษเพราะมีการเมืองเข้ามาเก่ียวข้องอยู่ และที่ชัดเจนที่สุด
คือกรณีล่าสุด นาฬิกา 22 เรือนของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ คนเขามองเป็นการเมืองหมด ประชาชนจะให้การ
ยอมรับหรือจะให้ความเช่ือถือศรัทธาการทํางานของ ป.ป.ช.จะต้องไปดูว่าเจตนารมณ์ของการให้มี ป.ป.ช.เพ่ืออะไรใน
อดีตเรามี ป.ป.ป.แต่ก็ต้องพูดตรงๆ ว่าเป็นเสือกระดาษ เพราะไม่มีผลงานจริงๆ ไปอยู่ใต้สํานักนายกรัฐมนตรี มาจนถึง 
ป.ป.ช.วันน้ีก็ยังถูกมองว่ามีการเมืองเข้ามาเก่ียว ความน่าเช่ือถือของ ป.ป.ช.จะมีได้ต้องปลอดการเมือง ไม่มีการเมือง
เข้าไปเก่ียวข้อง แต่ที่ผ่านมา ป.ป.ช.มีการเมืองเข้ามาตลอด โดยเฉพาะในระยะหลังย่ิงชัด นับจากวันที่ คสช.เข้ามามี
อํานาจ 
 "ผลงานที่ออกมาประชาชนไม่ยอมรับเลย โดยเฉพาะคดีหลังๆ มา ทุกเร่ืองที่คนใน คสช.ถูกกล่าวหา 
ป.ป.ช.ปัดตกหมด ไม่เคยรับไว้ไต่สวนเลย ผมเป็นคนที่ย่ืนมากที่สุดคนหน่ึง ป.ป.ช.ตีตกหมดไม่ว่าเรื่องนาฬิกา เรื่องจง
ใจแจ้งบัญชีทรัพยสินหน้ีสินเป็นเท็จ เรื่องความร่ํารวยผิดปกติของ พล.อ.ประวิตร ที่ผ่านมา 3 ปีแล้วยังอยู่ในช้ัน
ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นอยู่เลย ซึ่งเรื่อง พล.อ.ประวิตรน้ีท้าทายสังคมมาก ถึงขนาดบัญญัติศัพท์ใหม่ ขัดเจตนารมณ์
ของกฎหมาย ป.ป.ช. ในเรื่องของการแจ้งบัญชีทรัพย์สินหรือความรํ่ารวยผิดปกติและความผิดเก่ียวกับทรัพย์สิน 
เด๋ียวน้ีไปไกลมาก เป็นการทําลายเจตนารมณ์ของกฎหมาย ต่อไปจะไม่มีคนที่จะผิดแล้ว จะผิดเฉพาะคนที่เขาอยากให้
ผิด ใครก็ตามท่ีไม่ใช่พวกเขา ถ้าใครเป็นพวกเขาก็จะไม่ผิด” นายวีระกล่าว 
 นายวีระ กล่าวอีกว่า ถ้าเป็นแบบนนี้มันจะทําลายศรัทธาและความน่าเช่ือถือของ ป.ป.ช.ในที่สุด มีหลาย
คนมาถามตนว่าล้ม ป.ป.ช.ไปเลยดีไหม ตนแย้งว่าไม่ได้ ถ้าจะไม่มี ป.ป.ช.เราจะใช้ใครมาช่วยแก้ปัญหาคอรัปช่ันของ
ประเทศ เราต้องแก้ที่ตัวปัญหา ไม่ใช่ตัวองค์กร ตัวบุคคลที่เข้าไปเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ต่างหากที่เป็น
ปัญหา การได้คนไม่ดี ไม่ทําตามกฎหมาย ไปบิดเบือดกฎหมายต่างหากที่ทําให้เกิดความเสียหาย มันมีวิธีแก้ไขอยู่ ที่เรา
ต้องมาคิดกัน ที่สําคัญสังคมและประชาชนต้องแสดงออก คนที่รักษากฎหมายถ้าทําตัวไม่ดีแล้วประชาชนพากัน
เพิกเฉย ปล่อยปะละเลย มันจะไปกันใหญ่ แต่ถ้าสังคมไม่ยอม ลุกขึ้นมาพร้อมๆ กันคนพวกน้ีก็จะอยู่ไม่ได้ 
 นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า หัวใจสําคัญของการตรวจสอบก็คือการทําให้โปร่งใส โจทย์คือจะทําอย่างไรให้ 
ป.ป.ช.ตรวจสอบนักการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราต้องมาคิดกันว่าจะปรับปรุงอย่างไร ทําให้ตรวจสอบ 
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นักการเมืองได้มากขึ้น สิ่งที่เราเรียกร้องคือ open government หรือ open data คือการเปิดข้อมูลภาครัฐให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงดูได้ ทุกวันน้ีรัฐอ้างว่ามีการเปิดเผยอยู่แล้ว แต่ในความเป็นจริงมันเปิดเผยในรูปแบบของ
ข้อมูลที่เครื่องไม่สามารถอ่านออกได้ การเปิดเผยข้อมูลไม่ใช่แค่การเปิดสัญญาจ้างเป็นไฟล์ .pdf แล้วจบ การเปิดเผย
ข้อมูลต้องอยู่ใน format เดียวกันที่ทุกคนอ่านได้ ข้อมูลที่ประชาชนอยากรู้ ต้ังแต่ที่มาของโครงการ ขั้นตอนการ
ประมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมดถ้าอยู่ใน format เดียวกันที่อ่านได้ การตรวขสอบจะง่ายขึ้นและวัดผลได้มากขึ้น 
ปัจจุบันเรามีโปรแกรมน้ีอยู่แล้ว แต่ใช้ในหน่วยงานภาครัฐกันเองและไม่เปิดเผยให้ประชาชน สิ่งที่เราอยากเห็นคือการ
เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนเห็น ทุกคนเข้าไปช่วยกันตรวจสอบได้ 
 "การเปิดเผยข้อมูลจึงเป็นวิธีการที่จะทําให้นักการเมือง ข้าราชการ มีความกลัวมากขึ้น ที่ผ่านมาเราใช้
วิธีการออกระเบียบ สร้างอุปสรรคต่างๆ ที่มีความซับซ้อนเกินพอดี เหมือนเอาตาข่ายไปดักนก แต่นกก็หาทางบินอ้อม
ไปได้อยู่ดี สิ่งที่นกกลัวไม่ใช่ตาข่าย แต่กลัวคนเขาถึงทําหุ่นไล่กาไว้ไล่นก เช่นกัน ถ้าเราทําให้คนโกงรู้สึกว่ามีคนเฝ้าดูอยู่
ตลอดเวลา เปิดเผยข้อมูลให้คนทั้งประเทศเอาไปตรวจสอบได้ คนโกงจะกลัว ทําอะไรได้ยากข้ึน ผมเช่ือว่าน่ีป็นเครื่อง
มือที่จะป้องกันการทุจริตได้มากขึ้น นอกจากน้ี สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการยึดในหลักการแบ่งแยกอํานาจ ที่ต้องทําให้ทุก
คน check and balance กันได้ เพราะฉะน้ันต้องทําให้เกิดกลไกกระบวนการตรงนี้ ที่ประชาชนสามารถเข้าไป
ตรวจสอบถอดถอนองค์กรอิสระได้ ถ้ามีคนบิดเบือนกฎหมาย ต้องมีช่องทางให้ประชาชนข้าไปแก้ไขตรงน้ันได้ ณัฐพงษ์ 
กล่าว 
 ทั้งน้ีเห็นว่า ประชาธิปไตยจะแข็งแกร่งประชาชนต้องมีส่วนร่วม ทุกวันน้ีตนเหน่ือยหน่ายมากเวลาภาครัฐ
เปิดเผยข้อมูลออกมา โดยให้มาเป็นกระดาษแล้วให้ประชาชนมาน่ังตรวจเอง ประชาชนจะต้ังใจอยากเข้ามามีส่วนร่วม
ตรวจสอบมากขึ้นถ้าภาครัฐทําให้มันง่ายขึ้น และนี่คือสิ่งที่พรรคก้าวไกลอยากเข้าไปผลักดัน ทําให้เกิดการเผิดเผย
ข้อมูลในลักษณะที่อ่านง่ายและประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ 
 
อ้างอิง: https://www.posttoday.com/politic/news/627654 
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"สมลักษณ์ -วีระ-ณัฐพงษ์" อัด "ป.ป.ช." ยุค คสช.เจอการเมืองแทรกแซงจนหมดความน่าเชื่อถือ 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.54 น 
. 
 
 
 
 
 
 
4 ก.ค.63  การเสวนาในหัวข้อ "องค์กรอิสระไทย อย่างไรต่อดี?" ซ่ึงจัดโดย  เพจ New Consensus Thailand มี
วิทยากรร่วมพูดคุยประกอบด้วย น.ส. สมลักษณ์ จัดกระบวนพล อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและอดีตคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), วีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านการ
คอรัปชั่น, และ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กรุงเทพ เขตบางแค พรรคก้าวไกล 
 โดย น.ส.สมลักษณ์ อดีตผู้พิพากาศาลฎีกา ระบุว่า กระบวนการตรวจสอบขององค์กรอิสระเกิดขึ้นเริ่มต้น
มาต้ังแต่หลังยุค 14 ตุลาฯ 2516 ถ้าเราย้อนไปดูก่อนหน้าน้ี ทุกครั้งที่มีการรัฐประหารจะมีเหตุผลหน่ึงคือมีการทุจริต
เกิดขึ้นมากจึงต้องเข้ามาจัดการ แต่ประวัติศาสตร์ก็บอกเราว่าทุกคณะรัฐประหารต่างก็มีปัญหาการทุจริตเช่นกัน เรา
มักจะพบเสมอว่าบรรดานายพลที่ก่อรัฐประหารมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นอย่างมหาศาลหลังลงจากอํานาจ หลังเหตุการณ์ 14 
ตุลาฯ ได้มีการต้ังองค์กรขึ้นมาคือสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ป.) ขึ้นมา 
ต่อมาจึงมีการต้ังคณะกรรมการ ป.ป.ช.ขึ้นมาโดยรัฐธรรมนูญปี 2540 แต่ปัญหาคือที่มาของกรรมการสรรหา มีการเข้า
มาเกี่ยวข้องของฝ่ายบริหารมากเกินไป มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางน้ีเรื่อยๆ จนมาถึงปัจจุบัน ในที่น้ีต้องยอมรับว่า
การเมืองมีส่วนสําคัญมาก แต่ส่วนตนที่เป็นกรรมการ ป.ป.ช.มาก่อน เห็นว่าแม้นักการเมืองซึ่งมีอิทธิพลเข้ามายุ่งกับ
กรรมการ ป.ป.ช. แต่ถ้าตัวกรรมการไม่ยุ่งด้วย ไม่เปิดทางให้ การเมืองก็เข้ามายุ่งไม่ได้ ดังน้ัน ตัวกรรมการก็มี
ความสําคัญ ถ้าใจแข็งเขาก็ยุ่งกับเราไม่ได้ ป.ป.ช.ต้องทํางานตามกฎหมาย ถ้าพยานหลักฐานมันไปไม่ถึงเราก็ไป
กล่าวหาเขาไม่ได้ เราต้องธํารงความยุติธรรม ตายก็นอนตาหลับ 
 "เรื่องสําคัญ คือเราจะทําอย่างไรที่จะได้ผู้มาดํารงตําแหน่งที่เป็นคนดี ประเด็นก็คือ ป.ป.ช.เป็นผู้ตรวจสอบ
การใช้อํานาจของรัฐ เพราะฉะน้ัน จะเกี่ยวข้องกับรัฐไม่ได้เลย การที่เราจะได้กรรมการในองค์กรอิสระที่ดีต้องเร่ิมต้ังแต่
กรรมการสรรหา ในรัฐธรรมนูญปี 40 กรรมการคัดสรรประกอบด้วยประธานศาล, อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐเลือก
กันเองให้เหลือ 5 คน, และมีกรรมการสรรหาที่มาจากพรรคการเมืองที่มีผู้แทนในสภา เลือกกันเองให้เหลือ 5 คน รวม 
15 คน แต่ตอนนี้เรามีประธาน 3 ศาล ประธานสภา ผู้นําฝ่ายค้าน รวมแค่ 5 คน แต่ส่วนตัวคิดว่าทําไมเราไม่เลือกต้ัง 
ให้ประชาชนเลือกเลยทั้งหมด จนมีคนแย้งมาว่าให้ประชาชนเลือกเข้ามาไม่ได้ เพราะอาจจะเกิดปรากฏการณ์แบบสภา
ผัวเมียขึ้นอีก แต่ส่วนตัวก็คิดว่าแล้วถ้าครอบครัวน้ีเป็นคนดีทั้งครอบครัว ประชาชนเลือกเขามาแล้วทําไมจะเข้ามา
ไม่ได้  ถ้าให้ประชาชนเลือกจะสวยงามมาก ไม่ได้มาจากคนมีอิทธิพล คนที่มาตรวจสอบอํานาจของรัฐจะให้คนของรัฐ
เลือกได้อย่างไร ไม่ควรที่จะเข้ามาเก่ียวข้อง ” สมลักษณ์ กล่าว 
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 สมลักษณ์ กล่าวอีกว่า กระบวนการท่ีประชาชนจะสามารถตรวจสอบการทํางานของ ป.ป.ช. ซึ่งในอดีต
กระบวนการตรวจสอบถอดถอน ป.ป.ช.เต็มไปด้วยความยุ่งยาก ต้องรวมรายช่ือประชาชนไปย่ืนที่สภา แต่ว่าการ
ตรวจสอบวันน้ี ศาลฎีกาได้วางแนวทางไว้แล้วว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบของ 
ป.ป.ช.สามารถฟ้องร้องดําเนินคดีกับศาลฎีกาได้  ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีที่ศาลฎีกาได้ช้ีช่องเอาไว้แล้ว 
            ด้านนายวีระ สมความคิด  กล่าวว่า ที่ผ่านมาสังคมไทยยังไม่ค่อยเห็นผลงาน ป.ป.ช.ที่เป็นโบว์แดง บางคน
อาจจะบอกว่าคดีที่ ป.ป.ช.ตัดสินช้ีมูล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หรือ พล.ต.สน่ัน ขจรประศาสน์ ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ ถึง
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นความสําเร็จ แต่ในความเห็นของตนยังไม่จัดว่าเป็นโบว์
แดง เพราะในความรู้สึกของประชาชน เขามองเป็นเรื่องการเมือง เป็นการตัดสินลงโทษเพราะมีการเมืองเข้ามา
เก่ียวข้องอยู่ และที่ชัดเจนที่สุดคือกรณีล่าสุด นาฬิกา 22 เรือนของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ คนเขามองเป็น
การเมืองหมด ประชาชนจะให้การยอมรับหรือจะให้ความเช่ือถือศรัทธาการทํางานของ ป.ป.ช.จะต้องไปดูว่า
เจตนารมณ์ของการให้มี ป.ป.ช.เพ่ืออะไรในอดีตเรามี ป.ป.ป.แต่ก็ต้องพูดตรงๆ ว่าเป็นเสือกระดาษ เพราะไม่มีผลงาน
จริงๆ ไปอยู่ใต้สํานักนายกรัฐมนตรี มาจนถึง ป.ป.ช.วันน้ีก็ยังถูกมองว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยว ความน่าเช่ือถือของ 
ป.ป.ช.จะมีได้ต้องปลอดการเมือง ไม่มีการเมืองเข้าไปเก่ียวข้อง แต่ที่ผ่านมา ป.ป.ช.มีการเมืองเข้ามาตลอด โดยเฉพาะ
ในระยะหลังย่ิงชัด นับจากวันที่ คสช.เข้ามามีอํานาจ 
 "ผลงานที่ออกมาประชาชนไม่ยอมรับเลย โดยเฉพาะคดีหลังๆ มา ทุกเร่ืองที่คนใน คสช.ถูกกล่าวหา 
ป.ป.ช.ปัดตกหมด ไม่เคยรับไว้ไต่สวนเลย ผมเป็นคนที่ย่ืนมากที่สุดคนหน่ึง ป.ป.ช.ตีตกหมดไม่ว่าเรื่องนาฬิกา เรื่องจง
ใจแจ้งบัญชีทรัพยสินหน้ีสินเป็นเท็จ เรื่องความร่ํารวยผิดปกติของ พล.อ.ประวิตร ที่ผ่านมา 3 ปีแล้วยังอยู่ในช้ัน
ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นอยู่เลย ซึ่งเรื่อง พล.อ.ประวิตรน้ีท้าทายสังคมมาก ถึงขนาดบัญญัติศัพท์ใหม่ ขัดเจตนารมณ์
ของกฎหมาย ป.ป.ช. ในเรื่องของการแจ้งบัญชีทรัพย์สินหรือความรํ่ารวยผิดปกติและความผิดเก่ียวกับทรัพย์สิน 
เด๋ียวน้ีไปไกลมาก เป็นการทําลายเจตนารมณ์ของกฎหมาย ต่อไปจะไม่มีคนที่จะผิดแล้ว จะผิดเฉพาะคนที่เขาอยากให้
ผิด ใครก็ตามท่ีไม่ใช่พวกเขา ถ้าใครเป็นพวกเขาก็จะไม่ผิด” นายวีระกล่าว 
 นาย วีระ กล่าวอีกว่า ถ้าเป็นแบบนนี้มันจะทําลายศรัทธาและความน่าเช่ือถือของ ป.ป.ช.ในที่สุด มีหลาย
คนมาถามตนว่าล้ม ป.ป.ช.ไปเลยดีไหม ตนแย้งว่าไม่ได้ ถ้าจะไม่มี ป.ป.ช.เราจะใช้ใครมาช่วยแก้ปัญหาคอรัปช่ันของ
ประเทศ เราต้องแก้ที่ตัวปัญหา ไม่ใช่ตัวองค์กร ตัวบุคคลที่เข้าไปเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ต่างหากที่เป็น
ปัญหา การได้คนไม่ดี ไม่ทําตามกฎหมาย ไปบิดเบือดกฎหมายต่างหากที่ทําให้เกิดความเสียหาย มันมีวิธีแก้ไขอยู่ ที่เรา
ต้องมาคิดกัน ที่สําคัญสังคมและประชาชนต้องแสดงออก คนที่รักษากฎหมายถ้าทําตัวไม่ดีแล้วประชาชนพากัน
เพิกเฉย ปล่อยปะละเลย มันจะไปกันใหญ่ แต่ถ้าสังคมไม่ยอม ลุกขึ้นมาพร้อมๆ กันคนพวกน้ีก็จะอยู่ไม่ได้ 
           ขณะที่ นายณัฐพงษ์ ส.ส.จากพรรคก้าวไกล กล่าวว่า หัวใจสําคัญของการตรวจสอบก็คือการทําให้โปร่งใส 
โจทย์คือจะทําอย่างไรให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบนักการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราต้องมาคิดกันว่าจะปรับปรุงอย่างไร 
ทําให้ตรวจสอบนักการเมืองได้มากข้ึน สิ่งที่เราเรียกร้องคือ open government หรือ open data คือการเปิดข้อมูล
ภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงดูได้ ทุกวันน้ีรัฐอ้างว่ามีการเปิดเผยอยู่แล้ว แต่ในความเป็นจริงมันเปิดเผยในรูปแบบ
ของข้อมูลที่เครื่องไม่สามารถอ่านออกได้ การเปิดเผยข้อมูลไม่ใช่แค่การเปิดสัญญาจ้างเป็นไฟล์ .pdf แล้วจบ การ
เปิดเผยข้อมูลต้องอยู่ใน format เดียวกันที่ทุกคนอ่านได้ ข้อมูลที่ประชาชนอยากรู้ ต้ังแต่ที่มาของโครงการ ขั้นตอน
การประมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมดถ้าอยู่ใน format เดียวกันที่อ่านได้ การตรวขสอบจะง่ายขึ้นและวัดผลได้มากขึ้น 
ปัจจุบันเรามีโปรแกรมน้ีอยู่แล้ว แต่ใช้ในหน่วยงานภาครัฐกันเองและไม่เปิดเผยให้ประชาชน สิ่งที่เราอยากเห็นคือการ
เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนเห็น ทุกคนเข้าไปช่วยกันตรวจสอบได้ 
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 "การเปิดเผยข้อมูลจึงเป็นวิธีการที่จะทําให้นักการเมือง ข้าราชการ มีความกลัวมากขึ้น ที่ผ่านมาเราใช้
วิธีการออกระเบียบ สร้างอุปสรรคต่างๆ ที่มีความซับซ้อนเกินพอดี เหมือนเอาตาข่ายไปดักนก แต่นกก็หาทางบินอ้อม
ไปได้อยู่ดี สิ่งที่นกกลัวไม่ใช่ตาข่าย แต่กลัวคนเขาถึงทําหุ่นไล่กาไว้ไล่นก เช่นกัน ถ้าเราทําให้คนโกงรู้สึกว่ามีคนเฝ้าดูอยู่
ตลอดเวลา เปิดเผยข้อมูลให้คนทั้งประเทศเอาไปตรวจสอบได้ คนโกงจะกลัว ทําอะไรได้ยากข้ึน ผมเช่ือว่าน่ีป็นเครื่อง
มือที่จะป้องกันการทุจริตได้มากขึ้น นอกจากน้ี สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการยึดในหลักการแบ่งแยกอํานาจ ที่ต้องทําให้ทุก
คน check and balance กันได้ เพราะฉะน้ันต้องทําให้เกิดกลไกกระบวนการตรงนี้ ที่ประชาชนสามารถเข้าไป
ตรวจสอบถอดถอนองค์กรอิสระได้ ถ้ามีคนบิดเบือนกฎหมาย ต้องมีช่องทางให้ประชาชนข้าไปแก้ไขตรงนั้นได้ 
 ณัฐพงษ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ประชาธิปไตยจะแข็งแกร่งประชาชนต้องมีส่วนร่วม ทุกวันน้ีตนเหน่ือยหน่ายมาก
เวลาภาครัฐเปิดเผยข้อมูลออกมา โดยให้มาเป็นกระดาษแล้วให้ประชาชนมาน่ังตรวจเอง ประชาชนจะตั้งใจอยากเข้า
มามีส่วนร่วมตรวจสอบมากขึ้นถ้าภาครัฐทําให้มันง่ายขึ้น และน่ีคือสิ่งที่พรรคก้าวไกลอยากเข้าไปผลักดัน ทําให้เกิด
การเผิดเผยข้อมูลในลักษณะที่อ่านง่ายและประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ 
 
 
อ้างอิง: https://www.komchadluek.net/news/politic/436061 
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วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.49 น. 
"ช่อ" ฟ้องแน่! คนกล่าวหาโกงเงินบริจาคเมย์เดย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ช่อ”ลั่นเจอฟ้องแน่คนกล่าวหาโกงเงินบริจาคเมย์เดย์ ยันมีหลักฐานในระบบอยู่แล้ว ไม่เดือดร้อนที่จะเปิดเผย  
  เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ที่อาคารไทยซัมมิท น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า กล่าวถึงกรณีที่
ถูกกล่าวหาไม่โปร่งใสเรื่องเงินบริจาคโครงการเมย์เดย์ เมย์เดย์ ว่า กระบวนการเร่ืองฟ้องร้องบุคคลและกลุ่มบุคคลท่ี
กล่าวหาว่าเรายักยอกเงินหรือมีความไม่โปร่งใส ขณะน้ีได้ดําเนินไปตามกฎหมาย โดยมอบหมายให้ทีมทนายเป็น
ผู้เขียนคําฟ้อง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและดําเนินการฟ้องร้องได้ภายในต้นสัปดาห์หน้า ส่วนเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและ
รายละเอียดการดําเนินโครงการเมยเดย์ เมยเดย์ ที่ผ่านมาทางคณะก้าวหน้าพร้อมจะให้ตรวจสอบอยู่แล้ว ทั้ง
รายละเอียดโครงการทั้งหมด รวมถึงรายช่ือบุคคลที่ได้รับเงินกว่า 2,000 คน และได้มีการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ก็นําไป
เผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างโปร่งใสทุกประการ  
  น.ส.พรรณิการ์ กล่าวต่อว่า สําหรับข้อเรียกร้องให้มีการเปิดเผยสลิปการโอนเงินหรือสเตทเมนต์ เป็นเรื่อง
ที่เรากังวล เพราะมีข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งเลขบัญชีและช่ือนามสกุลจริง ซึ่งเราไม่อยากเปิดเผย แต่เมื่อมีกระแสเรียกร้อง
จากสังคมอยากให้เปิดเผยโปร่งใส ทางเราก็ยินดี เอกสารหลักฐานการเงินทั้งหมดได้ถูกเก็บไว้ในระบบอยู่แล้ว ไม่
ลําบากเดือดร้อนอะไรท่ีจะเปิดเผย เมื่อมีการฟ้องร้องคดีแล้วก็จะให้ทีมกฎหมายออกมาช้ีแจงถึงรายละเอียดในเร่ือง
ดังกล่าว ส่วนจะฟ้องใครและข้อหาอะไรนั้น ขึ้นอยู่กับทีมทนายความ เขียนคําฟ้องเสร็จเมื่อไหร่ก็จะไปดําเนินการ
ฟ้องร้อง และจะช้ีแจงกับสังคมภายหลังดําเนินการฟ้องร้องแล้ว พร้อมยืนยันว่าคณะก้าวหน้าดําเนินการทุกอย่างด้วย
ความโปร่งใส และพร้อมรับการตรวจสอบเสมอ 
 
 
อ้างอิง: https://www.dailynews.co.th/politics/783292 
ข่าวที่เก่ียวข้อง: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/887982 
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พท. จวกงบฯ 64 ไม่ตอบสนอง รอชําแหละในชั้น กมธ. 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.32 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“เพื่อไทย”จวกงบฯ 64 ไม่ตอบสนอง รอชําแหละในชั้นกมธ. ด้าน “วิสาร” ชม “บิ๊กตู่” กล้ายืดอกขอโทษ 
 เมื่อวันที่ 4 ก.ค. นายสมคิด เช้ือคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมของร่างพ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ว่า งบปีน้ีไม่แตกต่างจากงบปี 2563 ที่ได้รับการจัดทําโดยระบบราชการ ซึ่ง
ไปผูกมัดกับยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญ ทําให้ยากต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยรวม และร่าง
พ.ร.บ.ฉบับน้ีก็จัดทําก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ได้แก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์ ดังน้ัน ในฐานะกรรมาธิการฯ 
จะดูรายละเอียดว่าตรงไหนสามารถแก้ไขให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้ เช่น งบกลางที่มีอยู่ถึง 4 หมื่นกว่าล้านบาท 
ควรไปอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือนํามาแก้ปัญหาโรคระบาดได้ตรงจุด หรืองบกระทรวงกลาโหมที่มีสูงเกินความ
จําเป็น บางโครงการผูกพันงบประมาณถึง 6 ปีโดยไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเลย  
 ด้านนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
ฯ และรมว.กลาโหม ช้ีแจงตอนหน่ึงว่า “ใครทําผิดต้องถูกลงโทษ ผมสั่งเขาไม่ได้ หรือถ้าสั่งได้คงไม่เป็นแบบน้ี แต่ผม
ไม่ได้สั่ง ระวังตัวกันบ้างก็แล้วกัน กฎหมายมีผลบังคับใช้กับทุกคน” น้ัน ตอนแรกนายกฯ พูดด้วยอารมณ์จากก้นบ้ึง 
แต่พอได้สตินึกขึ้นได้ก็ออกมาขอโทษ ซึ่งการขอโทษของนายกฯ ไม่ใช่การขอโทษส.ส. แต่เป็นการขอโทษคนท้ัง
ประเทศที่รับฟังการอภิปราย ถือเป็นเรื่องดีที่กล้าขอโทษ แสดงความเป็นสุภาพบุรุษออกมา จากเดิมท่านและพ่ีน้อง
กลุ่ม 3 ป. เป็นทหาร เคยชินแต่กับการออกคําสั่ง แต่เมื่อรู้ตัวไม่อยู่ในระบบเผด็จการก็ต้องเคารพกติกา ถือเป็นชีวิตวิถี
ใหม่ของนายกฯ ที่ปรับตัวเข้ากับระบบประชาธิปไตย การยอมรับกติกาเช่นน้ีถือว่าเป็นเรื่องดีที่ผู้นํายอมรับฟังมาก
ย่ิงขึ้น เป็นความหวังของประเทศ หากพล.อ.ประยุทธ์รับฟังโดยไม่มีอคติ ก็เป็นความหวังว่าจะแก้ปัญหาปากท้องให้ดี
ขึ้นได้ ปัญหาเศรษฐกิจอาจจะไม่ถึงกับดีขึ้นทันตา แต่ก็พอมีความหวังให้ประคับประคองประเทศออกจากไอซียูได้. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/783289 
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แกนนําปชป.เหนือหนุน'จุรินทร์' ชูการเมืองวิถีใหม่  
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.33 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“แกนนํา ปชป. เหนือ” หนุน “จุรินทร์” ชูเน้นการเมืองวิถีใหม่ ทําแต่งานไม่วิจารณ์ใคร ช่วย ปชช. ได้จริง   
ทํา ปชช. หลั่งไหลสมัครสมาชิกพรรคเพิ่มนับหม่ืนคน 
  เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประธาน
กิจการสาขา ตัวแทนเขตสมาชิกพรรคปชป. พร้อมด้วย นราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ภาคเหนือ
นายธนิตพล ไชยนันทร์ อดีตกรรมการบริหารพรรคฯ และกลุ่มแกนนําพรรคประชาธิปัตย์ภาคเหนือ อดีตส.ส. ร่วม
ประชุมพบปะกัน เพ่ือสนับสนุนการทํางานตามนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็น
หัวหน้าพรรค และ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นเลขาธิการพรรค รวมถึงกรรมการบริหารพรรค ที่ได้ทํางานในบทบาท
ของรัฐมนตรีเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน 
 โดยหลังจากที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีการประกาศ
นโยบายที่มุ่งเน้นการเมืองวิถีใหม่ไม่วิพากษ์วิจารณ์ใคร "ทําแต่งาน" โดยชูยุทธศาสตร์ "ทําได้ไว ทําได้จริง" เพ่ือเร่งรัด
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พ่ีน้องประชาชน 
 ด้านนายสัมพันธ์ ต้ังเบญจผล 1 ในแกนนําพรรคประชาธิปัตย์ภาคเหนือ จ.สุโขทัย เปิดเผยว่า "กลุ่ม
ภาคเหนือ พวกเราได้มีพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอยู่
ตลอด ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาจากการลงพ้ืนที่ทุกคร้ังสะท้อนให้เห็นร่วมกันว่าเรื่องการส่งเสริมภาคการเกษตร อย่าง
นโยบาย " เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด" เป็นสิ่งที่มุ่งเน้นที่จะยกระดับรายได้เกษตรกรให้มีความมั่นคงเป็นหลักประกันใน
การประกอบอาชีพอย่างการส่งออกสินค้า ผลิตภัณฑ์ไปขายยังต่างประเทศ ไม่เพียงแต่จะเพ่ิมรายได้แต่ยังมีส่วนช่วย
เรื่องของการพัฒนาสินค้าไทยให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าหากราคาพืชผลทางการเกษตรขายได้
ราคา ประชาชนก็มีรายได้เพ่ิมขึ้น ก็จะทําให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยภาคครัวเรือน 
 นายสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า นอกจากน้ี ในส่วนของปัญหาเรื่องที่ดินทํากิน ก็เป็นปัญหาที่ถูกสอบถามและร้อง
ขออันดับต้นๆจากประชาชนที่ต้องการให้เร่งดําเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีสิทธ์ิในที่ดินทํากินอย่างถูกต้อง อันเป็นการ
สร้างหลักประกันในชีวิต อีกด้วย โดยสรุปก็คือ นโยบายต่างๆที่รัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ได้ลงไปทํา ภายใต้การนํา
ของนายจุรินทร์น้ัน แสดงให้เห็นชัดว่าเป็นไปเพ่ือการสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง จึงเป็นเหตุผลสําคัญ
ที่ประชาชนต่างหลั่งไหลเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพ่ิมขึ้นนับหมื่นคนในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมา รวมถึงกลุ่มแกนนํา
ทางภาคเหนือก็พร้อมที่จะสนับสนุนการทํางานทุกอย่างเพ่ือขับเคล่ือนสิ่งทีมีคุณค่าให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ
ต่อไป 
 
อ้างอิง: https://www.dailynews.co.th/politics/783267 
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'ธนาธร' ลั่นมีสิทธิตาม กม. เข้าสภาฯ นั่ง กมธ.งบฯ 64 ตรวจสอบการใช้เงินรัฐบาล 
วัน ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา15.37 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2563 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวถึงกรณีถูก
วิพากษ์วิจารณ์ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมาธิการวิสามัญศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2564 ว่า การ
เข้าไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณน้ัน จะทํางานได้เต็มที่ให้สมกับที่ได้รับการแต่งต้ังจากสภาผู้แทนราษฎรที่ให้
เข้าไปตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหาร เข้าไปเสนอแนะแนวทางการใช้งบประมาณให้เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ส่วนกรณีที่มีการต้ังข้อสังเกตว่าเคยลาออกจากกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณปี 2563 และเคยระบุว่าจะ
ไม่ขอทํางานในสภาน้ัน นายธนาธร กล่าวว่า ในบริบทของปีที่แล้วและระหว่างที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณก็
มีการตัดสินคดีความของตน ดังน้ันเพ่ือเป็นการแสดงออกจึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมาธิการวิสามัญครั้งน้ัน (อ่าน
ข่าวที่เก่ียวข้อง:'ส.ว.สมเจตน์'รับไม่ได้ จวกเละ'ก้าวไกล'ไม่ละอาย ขุดช่ือ'ธนาธร'น่ังกมธ.งบฯ64 ) 
 "การโดนตัดสิทธิทางการเมืองน้ัน เป็นการตัดสิทธิไม่ให้ลงรับสมัครเลือกต้ัง แต่ไม่ได้หมายความว่าสิทธิ
ความเป็นพลเมืองถูกตัดออกไป ดังน้ันการเป็นกรรมาธิการ การทํางานการเมืองท้องถิ่น เป็นสิทธิในฐานะพลเมืองที่จะ
สามารถทําได้โดยไม่มีกฎหมายข้อใดบังคับ"นายธนาธร กล่าว 
 นายธนาธร ยังปฏิเสธท่ีจะตอบคําถามกรณีที่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม โพสต์ Facebook ขอให้ช้ีแจงกรณี
กิจกรรมเมย์เดย์ ว่า ขอพูดถึงเรื่องท้องถิ่น ยังไม่อยากจะพูดถึงเรื่องอ่ืน แต่ยืนยันว่าพร้อมเต็มที่ที่จะช้ีแจง และที่ผ่าน
มาก็ได้เคยช้ีไปแล้ว แต่อย่างที่บอกวันน้ีต้องการเสนอประเด็นท้องถิ่นมากกว่าประเด็นอ่ืน ดังน้ันประเด็นอ่ืนขอเอาไว้
โอกาสหน้า  
 
อ้างอิง: https://www.naewna.com/politic/503333  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  17 

 

 

 
 
"แรมโบ้" สวน "ส.ส.ก้าวไกล" นายกฯไม่ได้ขู่ใคร "ขอให้ระวังตัว" 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.55 น. 
 
 
 
 
 
 
"แรมโบ้" สวนกลับ สส.ก้าวไกล ยืนยันนายกฯไม่ได้ข่มขู่ แต่พูดในข้อเท็จจริงที่คนไทยทุกคนต้องระมัดระวังตัว
ไม่ให้ทําผิดกฎหมาย ซัด สส.บางคนยังทําตัวไม่ก้าวไกล พฤติกรรมถอยหลังลงคลองมากกว่า ชอบใช้วาทกรรมใส่
ร้ายเสียดสี ถากถางตลอดเวลา ทําการเมืองแบบเก่าๆ 
 4 ก.ค. 63 นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ลุกขึ้นช้ีแจง นส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายช่ือ 
พรรคก้าวไกล ที่อภิปรายว่า นายกรัฐมนตรีมองคนเห็นต่างเป็นศัตรู และมีบางช่วงบางตอนที่นายกฯระบุว่า “ขอให้
ระวังตัว” จนทําให้ ส.ส.พรรคก้าวไกล ออกมาระบุว่าเป็นการข่มขู่น้ัน โดยระบุว่าเจตนาของนายกฯที่พูดไปแบบนั้น 
นายกฯก็ได้ช้ีแจงไปแล้วว่า คือต้องระวังตัวที่จะทําผิดกฎหมายเอง  ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยทุกคนจะต้อง
ระมัดระวังตัวไม่ให้ทําผิดกฎหมายอยู่แล้วไม่ใช่หรือ  
 นายสุภรณ์ ยังเช่ือว่า ส.ส.พรรคก้าวไกล ย่อมรู้ดีในเจตนาคําพูดของนายกฯอยู่แล้ว แต่ทําเป็นแกล้งไม่
เข้าใจเพราะอาจอยากจะทําลายบรรยากาศการประชุมสภาฯที่มีการอภิปรายร่าง พรบ.งบประมาณปี64 ที่เป็นไปได้
ด้วยดี หรืออาจรวมถึงบรรยากาศของบ้านเมืองในขณะน้ี ซึ่งเป็นช่วงที่คนไทยทั้งประเทศมีความร่วมมือกับรัฐบาลฝ่า
ฟันวิกฤตโควิด-19 ตามแนวทาง"รวมใจ สร้างชาติ" พร้อมกันน้ีมั่นใจว่านายกฯไม่ติดใจกับคําพูดต่างๆของสส.พรรคก้าว
ไกลเพราะขณะน้ีนายกฯและรัฐบาลมุ่งเน้นแต่จะเอาเวลามาทํางานแก้ไขปัญหาเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติให้ดีที่สุด ไม่มีเวลามาเล่นการเมืองหรือโต้ตอบทางการเมืองกับใครทั้งสิ้น 
 “พรรคก้าวไกล ได้ขึ้นช่ือว่าเป็นพรรคการเมืองที่มี ส.ส.มาจากคนรุ่นใหม่ไฟแรง เป็นพรรคการเมืองน้อง
ใหม่ แต่กลับยังเล่นการเมืองแบบเก่า ที่ไม่สร้างสรรค์  มุ่งเน้นโจมตีฝ่ายตรงข้าม ซึ่งหากเป็นเช่นน้ีนอกจากจะไม่ก้าว
ไกลแล้ว ตนมองว่าเป็นการเดินถอยหลังมากกว่า เพราะยังเป็นการเมืองแบบเก่า ใช้วาทกรรม เสียดสี ถากถาง เหน็บ
แนม สไตล์การเมืองนํ้าเน่าไม่มีการพัฒนาข้ึนเลยสักนิด เสียดายที่ประกาศเป็นพรรคการเมืองคนรุ่นใหม่ แต่กลับทําตัว
ย่ิงกว่าการเมืองยุคเก่าๆ นายสุภรณ์ กล่าวต่อว่า " ตลอดระยะเวลาการทํางานของนายกฯและรัฐบาล ได้รับฟัง
ข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายทุกพรรคการเมือง และเรียกร้องหาความร่วมมือในการทํางานเพ่ือประชาชนเพ่ือประเทศชาติ 
เห็นได้จากการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี 64 ที่รัฐบาลเน้นการวางรากฐานในการพัฒนาและแก้ปัญหาทุกด้านให้
ประชาชนทุกกลุ่ม  มุ่งเน้นการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ   มีการกระจายผลประโยชน์
ต่อประชาชนโดยตรงทั่วถึงเป็นธรรม  จึงขอให้เช่ือมั่นว่าทุกโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนสูงสุดอย่างแท้จริง" นายสุภรณ์ กล่าว 
 
อ้างอิง: https://www.komchadluek.net/news/politic/436056 
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"ธนาธร" ประกาศเขย่าการเมืองท้องถ่ิน ส่งแข่งกว่า 4,000 แห่งทุกระดับทั่วประเทศ 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.12 น. 
 
 
 
 
 
 
"ธนาธร" ประกาศเขย่าการเมืองท้องถ่ิน ส่งแข่งกว่า 4,000 แห่งทุกระดับทั่วประเทศ ปลุกร่วมแสดงพลังรักษา
ฐานท่ีม่ันสุดท้ายการสร้างความเปลี่ยนแปลงของประชาชน 
 วันที่ 4 กรกฎาคม ที่อาคารไทยซัมมิท คณะก้าวหน้า จัดอบรมว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการเลือกต้ังระดับท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยมีทีมผู้สมัคร อบจ. 17 
จังหวัดเข้าร่วม 
 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวเปิดการอบรมตอนหน่ึงว่า เรื่องการเลือกต้ังท้องถิ่น
น้ัน เรามีความต้ังใจไว้แล้วต้ังแต่เมื่อครั้งเป็นพรรคอนาคตใหม่ ถ้าไม่ถูกยุบไปเสียก่อนก็ส่งแน่นอน แต่เมื่อถูกยุบจึงแยก
ออกเป็น 2 ส่วน คือ พรรคก้าวไกล ที่ ส.ส.ทํางานในสภาผู้แทนราษฎรกับคณะก้าวหน้า ที่กรรมการบริหารที่ถูกตัด
สิทธิทางการเมือง ทุกคนยังอยู่ครบและทํางานกันต่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.งานรณรงค์ปักธงทางความคิด เช่น แก้
รัฐธรรมนูญ ทลายทุนผูดขาด ยุติรัฐราชการรวมศูนย์ เป็นต้น 2.งานการเลือกต้ังท้องถิ่น ซึ่งน่ีเป็นคร้ังแรกที่เราจะส่งลง
แข่งขันจากองค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จํานวน 7,800 องค์กร เป้าหมายของเราในการส่งครั้งน้ีคือ
ส่งมากกว่าครึ่ง น่ันคือ 4,000 แห่งทั่วประเทศในทุกระดับ 
 นายธนาธร กล่าวอีกว่า การเลือกต้ังท้องถิ่นครั้งน้ีมีความสําคัญหลายประการ ได้แก่ 1.เป็นการเลือกต้ัง
ท้องถิ่นครั้งแรกอย่างน้อยในรอบ 7 ปี ในยุคสมัยที่ผู้คนต้องการความเปลี่ยนแปลง ต้องการเห็นสิ่งใหม่ๆ น่ีคือโอกาสดี
ที่เราจะได้เสนอคนใหม่ นโยบายใหม่ และรูปแบบการทํางานแบบใหม่ให้กับท้องถิ่น 2. เป็นการต่อสู้กับเผด็จการ 
เพราะภายหลังยึดอํานาจเมื่อปี 2557  คสช. ก็ได้ดึงอํานาจกลับเข้าสู่ส่วนกลางหมด ไม่ว่าจะเป็นการปลดนายกท้องถิ่น 
แต่งต้ังข้าราชการส่วนกลาง หรือแม้แต่ให้ทหารไปร่วมจัดสรรงบประมาณ เป็นต้น  4. เป็นการยุติรัฐราชการรวมศูนย์ 
เพ่ือให้ท้องถิ่นมีอํานาจ มีงบประมาณอย่างแท้จริง เราจะผนึกกําลังกันอย่างเป็นเอกภาพเพ่ือทวงคืนอํานาจให้ท้องถิ่น
ได้ดูแลจัดการทรัพยากรและกําหนดอนาคตตัวเอง และ 5.น่ีคือการเดิมพันครั้งสําคัญของประเทศ เราต้องการรวมคน
ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดตนเองมาทํางานด้วยกัน 
 "ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครส่งเลือกต้ังท้องถิ่นในแคมเปญเดียวกันแบบน้ี โดยเราจะส่งผู้สมัครลง อปท. 4,000 
แห่ง ภายใต้ช่ือเดียวกัน อุดมการณ์เดียวกัน กรอบนโยบายแบบเดียวกัน ทําให้ประชาชนต่ืนตัวเห็นความสําคัญเพราะ
ท้องถิ่นถ้าทําให้ดีอย่างมีคุณภาพ เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ อีกทั้งการเมืองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ยึดโยงกับ
ประชาชน ตอบโจทย์คนท้องถิ่นอย่างแท้จริง" นายธนาธร กล่าว 
 "ก้าวต่อไปของคณะก้าวหน้า เราจะใช้รูปแบบการทํางานแบบพรรคอนาคตใหม่มาทํางานกับการเลือกต้ัง
ท้องถิ่น คือ 1. ไม่ซื้อสิทธ์ิ ไม่ใช้เงินซื้อเสียง เราจะไม่ใช้เงินทํางาน เพราะเมื่อไหร่ที่ใช้เงิน พอมีอํานาจก็อาจเข้าไป
ทุจริตคอรัปช่ันถอนทุนคืน ดังน้ัน อาวุธของเราที่สําคัญคือความคิดและการรณรงค์  
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 2. ไม่ใช้อิทธิพล ทั้งน้ี การเลือกต้ังระดับชาติที่ผ่านมาความรุนแรงน้อยลง ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่ดี เราหวัง
ว่าเลือกต้ังท้องถิ่นคงเป็นเช่นกัน เรายืนยันจะไม่ใช้อิทธิพล แต่สิ่งที่จะใช้คือแนวคิดที่ถูกต้อง นโยบายที่ดี แคมเปญการ
รณรงค์ที่มีพลัง พวกเราเคยเขย่าประเทศไทยมาแล้วด้วยกันในการเลือกต้ังระดับชาติเมื่อต้นปีที่แล้ว วันน้ีขอเชิญชวน
ทุกคนมาเขย่าประเทศไทยด้วยกันอีกครั้งในระดับรากฐาน จากระดับการเลือกต้ังท้องถิ่น ให้ขีดการเลือกต้ังเป็นที่ส่ง
เสียงความต้องการประชาชนท่ีต้องการความเปลี่ยนแปลง ให้ขีดการเลือกต้ังที่เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของประชาชนใน
การสร้างความเปลี่ยนแปลงกลับมามีพลังอีกคร้ัง มาทํางานร่วมกัน เราเคยทําได้แล้วในการเลือกต้ัง 24 มีนาคม 
2562  ครั้งน้ีไม่รู้ว่าเลือกต้ังท้องถิ่นจะเกิดอีกเมื่อไหร่ แต่เช่ือว่าถ้ายึดแนวทางที่ถูกต้อง อุดมการณ์ที่ถูกต้อง วิธีการท่ี
ถูกต้อง เราจะทําสําเร็จอีกคร้ัง" นายธนาธร กล่าว 
 นายธนาธร กล่าวด้วยว่า วันน้ีคณะก้าวหน้าพร้อมจะเขย่าการเมืองท้องถิ่น เพ่ือปลุกความหวังของผู้คน 
เพ่ือปลดปล่อยศักยภาพของถิ่น ตนอยากฝากไปถึง ประชาชนทุกคนว่า ถ้าที่ผ่านมาท่านเลือกอนาคตใหม่แต่กลับได้
อนาคตเก่า ดังน้ัน น่ีจะเป็นอีกครั้งที่จะแสดงพลัง ส่งเสียงตัวเองว่าประเทศต้องการอะไร ผ่านการเลือกต้ังท้องถิ่นที่
เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของประชาชนที่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงและ 2.สําหรับผู้สนใจอยากร่วมสร้างความ
เปลี่ยนแปลง อยากพัฒนาบ้านเกิด หากท่านมีความมุ่งมั่น พร้อมปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองและท้องถิ่นของตัวเอง 
คณะก้าวหน้าเปิดกว้าง เราเปิดรับสมัครผู้มาร่วมเป็นตัวแทนลงเลือกต้ังท้องถิ่นในนามคณะก้าวหน้าด้วยกัน 
 
 
อ้างอิง: https://www.komchadluek.net/news/politic/436036 
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“ธนาธร” ประกาศกร้าวพร้อมเขย่าเลือกต้ังท้องถ่ิน เล็งส่งผู้สมัคร 4,000 แห่ง 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.29 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“ธนาธร” ประกาศกร้าว พร้อมเขย่าการเมืองท้องถ่ิน เผย คณะก้าวหน้า เล็งส่งผู้สมัครกว่า 4,000 แห่งทั่ว
ประเทศในทุกระดับ ยึดม่ันอุดมการณ์แบบพรรคอนาคตใหม่ “ไม่ซ้ือสิทธิ์ - ไม่ใช้อิทธพิล” 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันน้ี (4 ก.ค. 2563) คณะก้าวหน้า จัดอบรมว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น ซึ่งมีทีมผู้สมัคร อบจ. 17 จังหวัดเข้าร่วม โดย 
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า มีความต้ังใจต้ังแต่เมื่อ
ครั้งเป็นพรรคอนาคตใหม่ ว่าจะลงเลือกต้ังท้องถิ่น แต่เมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ กรรมการบริหารที่ถูกตัดสิทธิ
ทางการเมือง จึงมาทํางานต่อในนามคณะก้าวหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. รณรงค์ปักธงทางความคิด เช่น 
รัฐธรรมนูญใหม่ ทลายทุนผูกขาด ยุติรัฐราชการรวมศูนย์ 2. งานการเลือกต้ังท้องถิ่น น่ีเป็นครั้งแรกที่พวกเราจะส่ง
ผู้สมัครลงแข่ง และมีเป้าหมายในการส่งครั้งน้ีมากกว่าครึ่งหน่ึง คือ 4,000 แห่งทั่วประเทศในทุกระดับ จากองค์กร
บริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จํานวน 7,800 แห่ง 
 นายธนาธร กล่าวต่อไปว่า การเลือกต้ังท้องถิ่นครั้งน้ีมีความสําคัญหลายประการ ทั้งเป็นการเลือกต้ัง
ท้องถิ่นครั้งแรกอย่างน้อยในรอบ 7 ปี ในยุคสมัยที่ผู้คนต้องการความเปลี่ยนแปลง ต้องการเห็นสิ่งใหม่ๆ น่ีคือโอกาสดี
ที่เราจะได้เสนอคนใหม่ นโยบายใหม่ และรูปแบบการทํางานแบบใหม่ให้กับท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการต่อสู้กับเผด็จการ 
เพราะภายหลังยึดอํานาจเม่ือปี 2557 คสช. ก็ได้ดึงอํานาจกลับเข้าสู่ส่วนกลางหมด ไม่ว่าจะเป็นการปลดนายกท้องถิ่น 
แต่งต้ังข้าราชการส่วนกลาง หรือแม้แต่ให้ทหารไปร่วมจัดสรรงบประมาณ เป็นต้น 
 นอกจากน้ี ยังเป็นการยุติรัฐราชการรวมศูนย์ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีอํานาจ มีงบประมาณอย่างแท้จริง เราจะ
ผนึกกําลังกันอย่างเป็นเอกภาพเพ่ือทวงคืนอํานาจให้ท้องถิ่นได้ดูแลจัดการทรัพยากรและกําหนดอนาคตตัวเอง เราจะ
ส่งผู้สมัครลง อปท. 4,000 แห่ง ภายใต้ช่ือเดียวกัน อุดมการณ์เดียวกัน กรอบนโยบายแบบเดียวกัน ทําให้ประชาชน
ต่ืนตัว เห็นความสําคัญ เพราะท้องถิ่นถ้าทําให้ดี อย่างมีคุณภาพ เราจะเปล่ียนแปลงประเทศไทยได้ อีกทั้งการเมือง
ท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ยึดโยงกับประชาชน ตอบโจทย์คนท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 ทั้งน้ี คณะก้าวหน้าจะใช้รูปแบบการทํางานแบบพรรคอนาคตใหม่ มาทํางานกับการเลือกต้ังท้องถิ่น คือ 
 1. ไม่ซื้อสิทธ์ิ ไม่ใช้เงินซื้อเสียง จะไม่ใช้เงินทํางาน เพราะเมื่อไหร่ที่ใช้เงินพอมีอํานาจก็อาจเข้าไปทุจริต
คอร์รัปชันถอนทุนคืน ดังน้ัน อาวุธที่สําคัญคือความคิดและการรณรงค์ 
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 2. ไม่ใช้อิทธิพล การเลือกต้ังระดับชาติที่ผ่านมามีความรุนแรงเรื่องอิทธิพลน้อยลง ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่ดี 
หวังว่าเลือกต้ังท้องถิ่นคงเป็นเช่นกัน ยืนยันจะไม่ใช้อิทธิพล แต่จะใช้แนวคิดที่ถูกต้อง นโยบายที่ดี และแคมเปญการ
รณรงค์ที่มีพลัง 
 “คณะก้าวหน้า พร้อมจะเขย่าการเมืองท้องถิ่น เพ่ือปลุกความหวังของผู้คน เพ่ือปลดปล่อยศักยภาพของ
ท้องถิ่น พวกเราเคยเขย่าประเทศไทยมาแล้ว ผมขอฝากไปถึงประชาชนทุกคนว่า ถ้าที่ผ่านมาท่านเลือกอนาคตใหม่แต่
กลับได้อนาคตเก่า ดังน้ันน่ีจะเป็นอีกครั้งที่จะได้แสดงพลัง ส่งเสียงตัวเองว่าประเทศต้องการอะไร ผ่านการเลือกต้ัง
ท้องถิ่นที่เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของประชาชนที่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลง” 
 
 
อ้างอิง: https://www.thairath.co.th/news/politic/1882431 
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'ธนาธร' ปลุกแฟนคลับลั่นพร้อมเขย่าการเมืองท้องถ่ิน ฐานท่ีม่ันสุดท้ายประชาชน 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.52 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "ธนาธร จึงรฎ่งเรืองกิจ" โพสต์ภาพผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว "thanathorn" พร้อม
ระบุข้อความว่า... 
  วันน้ีพวกเราพร้อมเขย่าการเมืองท้องถิ่น เพ่ือปลุกความหวังของผู้คน ปลดปล่อยศักยภาพของท้องถิ่น ทุก
ท่านที่เคยเลือก #อนาคตใหม่ แต่กลับได้อนาคตเก่า น่ีจะเป็นอีกคร้ังที่จะแสดงพลัง ส่งเสียงว่าประเทศน้ีต้องการอะไร 
ผ่านการเลือกต้ังท้องถิ่นที่เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของประชาชน #คณะก้าวหน้า 
 
 
อ้างอิง: https://siamrath.co.th/n/167435 
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‘ก้าวไกล’ เดินสายแจ้งข่าวชาวสมุทรปราการ เตรียมตัวเลือกต้ังใหม่เขต 5 ยันส่งผู้สมัครสู้ศึก 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล (ก.ก.) และนางอมรัตน์ โชคปมิตต์
กุล กรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคกลาง และ ส.ส.พรรคก้าวไกล ร่วมกับทีมงานพรรค ก.ก.จังหวัดสมุทรปราการ 
ปูพรมแจ้งข่าวสารพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่เขตเลือกต้ังที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ ว่าจะมีการเลือกต้ังใหม่ในเขตนี้ อัน
เน่ืองมาจากนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โดนใบเหลืองจากการเลือกต้ัง 24 มีนาคม 
2562 
 นายวิโรจน์กล่าวว่า ในวันน้ีเป็นเพียงการสร้างความตระหนักรู้ให้พ่ีน้องประชาชนว่าจะมีการเลือกต้ังใหม่
เกิดขึ้น ขอให้เตรียมตัวและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดว่าจะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกต้ังในวันใด 
 ด้านนางอมรัตน์รณรงค์และแจ้งช่องทางการสื่อสารให้พ่ีน้องประชาชนร่วมติดตามการทํางานผู้แทนราษฎร
ของพรรคก้าวไกลที่สานต่อภารกิจอนาคตใหม่ และเมื่อมีการเลือกต้ัง อยากให้ประชาชนพิจารณาเลือกพรรคการเมือง 
เลือกผู้สมัครที่ตอบโจทย์ความต้องการ และรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติมากที่สุด 
 นางอมรัตน์กล่าวว่า พรรคยังอยู่ในกระบวนการสรรหาผู้สมัครในนามพรรคก้าวไกลอย่างเป็นทางการ แต่
ยืนยันว่าเราสู้แน่ เราลงสมัครแน่ๆ เพราะเราพร้อมชนกับปัญหาของประเทศ ไม่ยอมเกี้ยเซี้ยกับใครทั้งสิ้น ดังน้ัน ขอให้
พ่ีน้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป 
 
 
อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2254629 
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ก้าวไกล แจ้งปชช.เตรียม ลต.ใหม่ เขต 5 สมุทรปราการ 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:55 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล และนางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล กรรมการบริหารพรรค
สัดส่วนภาคกลาง และ ส.ส.พรรคก้าวไกล ร่วมกับทีมงานพรรคก้าวไกลจังหวัดสมุทรปราการ ปูพรมแจ้งข่าวสารพ่ีน้อง
ประชาชนในพ้ืนที่เขตเลือกต้ังที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ ว่าจะมีการเลือกต้ังใหม่ในเขตนี้ อันเน่ืองมาจาก นายกรุงศรี
วิไล สุทินเผือก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ โดนใบเหลืองจากการเลือกต้ัง 24 มีนาคม 2562 
 โดย นายวิโรจน์ กล่าวว่าในวันน้ีเป็นเพียงการสร้างความตระหนักรู้ให้พ่ีน้องประชาชนว่าจะมีการเลือกต้ัง
ใหม่เกิดขึ้น ขอให้เตรียมตัวและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดว่าจะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกต้ังในวันใด 
 ทางด้าน นางอมรัตน์ รณรงค์และแจ้งช่องทางการสื่อสารให้พ่ีน้องประชาชนร่วมติดตามการทํางาน
ผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลท่ีสานต่อภารกิจอนาคตใหม่ และเมื่อมีการเลือกต้ัง อยากให้ประชาชนพิจารณาเลือก
พรรคการเมือง เลือกผู้สมัครที่ตอบโจทย์ความต้องการ และรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติมาก
ที่สุด 
 อย่างไรก็ตาม นางอมรัตน์ กล่าวว่าพรรคยังอยู่ในกระบวนการสรรหาผู้สมัครในนามพรรคก้าวไกลอย่าง
เป็นทางการ แต่ยืนยันว่าเราสู้แน่ เราลงสมัครแน่ๆ เพราะเราพร้อมชนกับปัญหาของประเทศ ไม่ยอมเก้ียเซี้ยกับใคร
ทั้งสิ้น ดังน้ันขอให้พ่ีน้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป 
 
 
อ้างอิง: https://www.innnews.co.th/politics/news_715222/ 
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ชนแน่! ก้าวไกล จ่อส่งเลือกต้ังซ่อม สมุทรปราการ ส่วนเพื่อไทย เคาะแล้ว 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.33 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 วันน้ี (4 ก .ค . ) นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล และนางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล 
กรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคกลาง และ ส.ส.พรรคก้าวไกล ร่วมกับทีมงานพรรคก้าวไกลจังหวัดสมุทรปราการ ปู
พรมแจ้งข่าวสารพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่เขตเลือกต้ังที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ ว่าจะมีการเลือกต้ังใหม่ในเขตน้ี อัน
เน่ืองมาจาก นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ โดนใบเหลืองจากการเลือกต้ัง 24 มีนาคม 2562 
  โดย นายวิโรจน์ กล่าวว่าในวันน้ีเป็นเพียงการสร้างความตระหนักรู้ให้พ่ีน้องประชาชนว่าจะมีการเลือกต้ัง
ใหม่เกิดขึ้น ขอให้เตรียมตัวและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดว่าจะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกต้ังในวันใด 
 ทางด้านนางอมรัตน์ รณรงค์ และแจ้งช่องทางการสื่อสารให้พ่ีน้องประชาชนร่วมติดตามการทํางาน
ผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลท่ีสานต่อภารกิจอนาคตใหม่ และเมื่อมีการเลือกต้ัง อยากให้ประชาชนพิจารณาเลือก
พรรคการเมือง เลือกผู้สมัครที่ตอบโจทย์ความต้องการ และรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติมาก
ที่สุด 
 อย่างไรก็ตาม นางอมรัตน์ กล่าวว่าพรรคยังอยู่ในกระบวนการสรรหาผู้สมัครในนามพรรคก้าวไกลอย่าง
เป็นทางการ แต่ยืนยันว่าเราสู้แน่ เราลงสมัครแน่ๆ เพราะเราพร้อมชนกับปัญหาของประเทศ ไม่ยอมเก้ียเซี้ยกับใคร
ทั้งสิ้น ดังน้ันขอให้พ่ีน้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป 
 หากย้อนไป เมื่อวันที่ 3 ก.ค. รายงานข่าวจาพรรคเพ่ือไทย (พท.) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา
ของพรรคพท. ได้ลงมติส่ง นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัด
สมุทรปราการ แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 นายภูมิธรรม เวชยชัย กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่าวันน้ี
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. พรรคเพ่ือไทย ได้นัดการประชุม เมื่อเวลา 10.00 น. เพ่ือพิจารณาคัด
สรรผู้สมัคร ส.ส.เลือกต้ังซ่อม เขต 5 จ.สมุทรปราการ แทนตําแหน่งที่ว่าง โดยมีพล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ เป็นประธาน 
นายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นกรรมการและเลขานุกา 
 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ เป็นตัวแทนพรรคในการลงสมัครในคร้ังน้ีและได้ส่งช่ือ
ให้ผู้แทนพรรคประจําจังหวัดให้ความเห็นพร้อม ทั้งส่งช่ือประกาศในแฟนเพจของพรรคเพ่ือรับฟังความเห็นจากสมาชิก
ก่อนที่จะดําเนินการเสนอช่ือพร้อมข้อคิดเห็นต่างๆ ให้คณะกรรมการบริหาร พรรค ได้พิจารณาอนุมัติ ในการประชุม
วันที่ 10 ก.ค.63 ต่อไป 
 
อ้างอิง: https://www.khaosod.co.th/politics/news_4442290 
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‘เพื่อไทย’ ให้ผู้สมัคร-พื้นที่ถกเคาะชื่อ ผอ.ลต.ซ่อมเขต 5 สมุทรปราการก่อน ส่งชื่อให้ กก.บห.รับรอง 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.35 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 นายภูมิธรรม เวชยชัย ในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค และรองประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ัง พรรคเพ่ือไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมสําหรับการ
เลือกต้ังซ่อมเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ ว่า วันที่ 10 กรกฎาคมน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค พท. จะได้มี
การลงมติรับรองตัวผู้สมัครที่จะเป็นตัวแทนของพรรคในการลงสมัครรับเลือกต้ังในเขตดังกล่าว ส่วนการต้ัง
ผู้อํานวยการการเลือกต้ังซ่อมในเขตเขตดังกล่าวของพรรคน้ัน ทางพ้ืนที่กับตัวผู้สมัครจังหวัดสมุทรปราการจะต้องไป
พูดคุยกันก่อนว่าเห็นใครเหมาะสม จากน้ันจึงส่งช่ือให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเซ็น
แต่งต้ังต่อไป 
 
อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2254227 
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'ช่อ-ธนาธร-ปิยบุตร'โดนก่อน! 'บุญเก้ือ'ชิงลงมือ ฟ้องกราวรูดปมเงินบริจาคพรุ่งนี้ 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.11 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 ก.ค.63 หลังจากงน.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนนําคณะก้าวหน้า ประกาศที่จะฟ้องร้องคนที่กล่าวหาอมเงิน
บริจาคเมย์เดย์ เมย์เดย์ ภายในต้นสัปดาห์หน้าน้ัน (อ่านข่าวที่เก่ียวข้อง :'ช่อ'มาแล้ว! ประกาศฟ้องคนกล่าวหาอมเงิน
บริจาค'เมย์เดย์'สัปดาห์หน้า ) 
 ล่าสุด ว่าที่ร้อยตรี บุญเก้ือ ปุสสเทโว อดีตผู้ช่วย ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นผู้ออกมาโพสต์ประเด็นข้อ
กล่าวหาดังกล่าว จนนํามาสู่ข้อพิพาทอยู่ในขณะนี้ โพสต์ข้อความว่า 
 "พรุ่งน้ี ฤกษ์งามยามดี วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่กงล้อแห่งพระธรรมได้เริ่มต้นหมุนขึ้นเป็นครั้งแรก จึงได้
ถือโอกาสน้ีเริ่มต้นค้นหาความจริงเรื่องเงินบริจาคโครงการเมย์เดย์ เมย์เดย์ของคณะก้าวหน้า 
 โดยผมจะเดินทางไปแจ้งความกล่าวโทษคณะก้าวหน้า ในฐานะของผู้เสียหาย โดยจะฟ้องคุณช่อ พรรณิ
การ์ ที่ 1 นายธนาธร ที่2 และอาจารย์ปิยบุตร ที่ 3 ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ณ สถานีตํารวจนครบาลโคก
คราม ท้องที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นที่ต้ังของธนาคารไทยพานิชย์ จํากัด(มหาชน) ที่คุณช่อ พรรณิการ์ วานิช เปิดบัญชีไว้ โดย
ได้จัดเตรียมเอกสารไว้พร้อมแล้วครับ"  
 
 
อ้างอิง: https://www.naewna.com/politic/503395 
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ครป.ชี้วาทะ ‘บิ๊กตู่’ ทําลายบรรยากาศปรองดอง หลังบอก ส.ส. ‘ระวังตัวไว้แล้วกัน’ 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.53 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สืบเน่ืองกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในตอนหน่ึงขณะมีการอภิปรายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2564 ของสภาผู้แทนราษฎรว่า “ระวังตัวไว้ด้วยก็แล้วกัน” 
 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย (ครป.) 
กล่าวถึงว่า วลีดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีค่อนข้างมีปัญหา ทําลายบรรยากาศการปรองดองของคนในชาติ สะท้อน
ทัศนคติส่วนตัวในด้านลบ การกล่าวว่าผู้แทนราษฎรระวังตัวไว้ด้วยก็แล้วกันถือเป็นคําข่มขู่ ผรุสวาทและอาฆาตแค้น 
อาจจะมาจากความโกรธแล้วลืมระวังคําพูด ซึ่งไม่เหมาะสมอย่างย่ิง 
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังตอบคําถามฝ่ายค้านด้วยทัศนคติด้านลบในการบริหารราชการแผ่นดิน อคติ
ด้านลบในการมองคนในชาติและความขัดแย้งทางการเมือง ถือว่าไม่เหมาะสมอย่างย่ิงในการเป็นนายกรัฐมนตรี คน
เป็นผู้นําต้องมีวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้า มีทัศนคติเป็นบวก และใช้โอกาสของวิกฤติแก้ไขปัญหา เปิดใจรับฟังความเห็น
ต่างและมีความเป็นผู้นํา ในการเสียสละเพ่ือชาติบ้านเมือง “สงสัยว่านายกรัฐมนตรีจะมีความเครียดและวิตกกังวลมาก
ไป จนทําให้การทํางานจมจ่มกับปัญหา ต้องกลายมาเป็นลิงแก้แหต้องแก้ปัญหารายวันด้วยตนเองทั้งที่เป็นภารกิจของ
ข้าราชการ” นายเมธากล่าว 
 นายเมธากล่าวว่า วันน้ีประเทศไทยต้องการผู้นําที่กล้าวหาญในภาวะวิกฤต กล้าหาญที่จะทําเร่ืองสําคัญ
เพ่ือแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองโดยไม่สนใจผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง โดยถือผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลัก สิ่ง
ที่ผู้นําต้องกล้าหาญทําเพียง 2-3 เรื่องในเวลาน้ีคือ แก้ไขการผูกขาดทางเศรษฐกิจของกลุ่มทุนใหญ่ให้พ่ีน้องประชาชน
ลืมตาอ้าปากได้ เก็บภาษีทรัพย์สินอัตราก้าวหน้าแบบในยุโรปแก้โครงสร้างความเหลื่อมล้ํา และกล้าหาญที่จะแก้ไข
รัฐธรรมนูญกําหนดกติกาใหม่ก่อนการเลือกต้ัง แก้ไขความยุติธรรมให้นักโทษการเมืองจากความขัดแย้งที่ผ่านๆ มาเพ่ือ
นําไปสู่การปรองดองของสังคมไทย 
 
อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2254716 
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‘บุญเก้ือ’ เตรียมแจ้งความเอาผิด ‘ช่อ-ธนาธร-ปิยบุตร’ กล่าวหา ‘ฉ้อโกงประชาชน’ 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 - 20:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบุญเก้ือ ปุสสเทโว อตีตผู้ช่วย ส.ส.พรรคภูมิใจไทย โพสต์
ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า พรุ่งน้ี ฤกษ์งามยามดี วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่กงล้อแห่งพระธรรมได้เริ่มต้นหมุนขึ้น
เป็นครั้งแรก จึงได้ถือโอกาสน้ีเริ่มต้นค้นหาความจริงเรื่องเงินบริจาคโครงการเมย์เดย์ เมย์เดย์ของคณะก้าวหน้า โดย
ผมจะเดินทางไปแจ้งความกล่าวโทษคณะก้าวหน้า ในฐานะของผู้เสียหาย โดยจะฟ้องคุณช่อ พรรณิการ์ ที่ 1 นายธนา
ธร ที่ 2 และอาจารย์ปิยบุตร ที่ 3 ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ณ สถานีตํารวจนครบาลโคกคราม ท้องที่เกิดเหตุ 
ซึ่งเป็นที่ต้ังของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ที่คุณช่อ พรรณิการ์ วานิช เปิดบัญชีไว้ โดยได้จัดเตรียมเอกสาร
ไว้พร้อมแล้วครับ 
 
#ตามล่าหาความจริง #อาชญากรรมย่อมทิ้งร่องรอยเสมอ 
พรุ่งน้ี ฤกษ์งามยามดี วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่กงล้อแห่งพระธรรมได้เริ่มต้นหมุนขึ้นเป็นครั้งแรก 
โพสต์โดย บุญเก้ือ ปุสสเทโว เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม  2020 
 
อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2254679 
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อ.รัฐศาสตร์ ชมฝ่ายค้านอภิปรายงบ’64 ดี ให้คะแนนฝั่งรัฐบาล 5 เหตุจัดสรรเงินไม่ ‘นิว นอร์มอล’ 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.41 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งมีมติรับหลักการไปแล้วว่า ใน
ภาพรวมขอให้ 7 คะแนน โดยแยกเป็นการทํางานของฝ่ายค้านกับรัฐบาล ซึ่งครั้งน้ีฝ่ายค้านทํางานดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ส่วนฝ่ายรัฐบาลให้ 5 คะแนน เน่ืองจากการเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ อยู่ภายใต้
เง่ือนไขของแบบแผนรัฐราชการปกติ มีแพทเทิร์นในการนําเสนอแบบปกติคือเข้าวาระ 1 เพ่ือรับหลักการ แต่หาก
พิจารณารายละเอียดในภาพรวมพบว่าไม่ค่อยเป็นนิว นอร์มอล เท่าที่ควร 
 “เข้าใจว่าเหตุที่ฝ่ายค้านทํางานได้ดีขึ้นเน่ืองจากแรงกดดัน รวมท้ังข้อวิพากษ์วิจารณ์จากการอภิปรายไม่
ไว้วางใจ โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย ทําให้ครั้งน้ีต้องแอ๊กทีฟขึ้น ขณะที่พรรคก้าวไกลมีความคงเส้นคงวา สามารถเรียบ
เรียงข้อมูลได้ดี พยายามช้ีให้เห็นจุดอ่อนต่างๆ ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 ส่วนฝ่ายรัฐบาลผมให้ 5 
คะแนน เน่ืองจากการเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ อยู่ภายใต้เง่ือนไขของแบบแผนรัฐราชการปกติ ซึ่งมีแบบฟอร์ม แพ
ทเทิร์นในการนําเสนอแบบปกติคือเข้าวาระ 1 เพ่ือรับหลักการ แต่ถ้าดูในภาพรวมจะพบว่าไม่ค่อยเป็นนิว นอร์มอล 
เท่าที่ควร ปัญหาบางอย่างที่ควรให้ความสําคัญ เช่น ผลกระทบจากโควิด-19 พบว่าให้งบประมาณน้อยเกินไป หรือ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานหลักก็ได้รับงบประมาณน้อย ขณะที่กระทรวงกลาโหมพยายามลดงบประมาณ
หลักพันล้านบาท แต่เข้าใจว่าในสถานการณ์แบบน้ีควรพิจารณาใหม่ อันที่จริงควรลดมากกว่าน้ี อาจเหลือแค่รายจ่าย
ประจํา เงินเดือน” ผศ.ดร.โอฬารกล่าว 
 ผศ.ดร.โอฬารกล่าวว่า นอกจากน้ียังมีประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณที่ยังไม่บูรณาการแบบนิว นอร์มอล 
เช่น กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่า ซึ่งเป็นวิธีคิดเก่ามาก เพราะหากคิดแบบนิว นอร์มอลคือ 
เครื่องใช้ใดๆ ก็ตามที่สามารถใช้ร่วมกันได้ควรจัดซื้อครั้งเดียวและใช้ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ครั้งน้ีซื้อ
เหมือนกันทุกกรมกอง คิดว่าเป็นวิธีการใช้งบแบบล้าหลัง และส่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันได้ง่าย หรืองบบูรณาการท่ี
มีปัญหาหลายเร่ือง เช่น การจัดการปัญหาชายแดนภาคใต้ เหตุใดจึงไม่คิดว่าวิธีการแบบเดิมล้มเหลว น่าจะแก้ไขด้วย
วิธีการใหม่ ทําให้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งบเบาบางลงกว่าน้ี บางอย่างใช้ทุกปี และอ้างว่าเป็บงบบูรณาการ น่ีเป็นการ
ตอบว่าล้มเหลว เพราะไม่สามารถคิดวิธีแก้ปัญหาภาคใต้ได้ดีว่าน้ี จึงทําแบบน้ีไปเรื่อยๆ 
 “ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2564 วงเงิน 3,300,000 ล้านบาท แน่นอนว่ารวมกับ พ.ร.ก.เงินกู้ด้วย ซึ่งใน
ภาพรวมก็ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ การเมืองในปัจจุบัน โดยเฉพาะความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในช่วง 2-
3 เดือนต่อจากน้ี มาตรการช่วยเหลือคนตกงานก็ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม บวกกับสถานการณ์ทางการเมืองที่รัฐบาลเอง 
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ยังมีปัญหาเรื่องการปรับ ครม. รวมถึงแรงกดดันทางสังคมที่มีอยู่ต่อเน่ือง พร้อมกันน้ีคนเร่ิมรู้สึกถึงพฤติกรรมพิกล
พิการของรัฐบาลในการรับมือกับฝ่ายค้านมากขึ้น เช่น การข่มขู่ในสภา ซึ่งน่ีเป็นการใช้กติกาแบบประชาธิปไตย แต่ใช้
วิธีการแบบอํานาจนิยม กล่าวคือถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตย คํานึงถึงความเท่ากัน ความเป็นมนุษย์ รัฐบาลไม่ควรพูด
แบบน้ี เพราะ ส.ส.ทุกคนไม่ใช่ลูกน้องของท่าน ไม่ได้เป็นคนในสังกัดพรรคพลังประชารัฐ ทุกคนมีสิทธิห่วงใย
ประเทศชาติพอๆ กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดังน้ัน ท่านจึงไม่ควรพูดแบบน้ันในรัฐสภา” ผศ.ดร.
โอฬารกล่าว 
 
 
อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2254710 
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โพลช้ีถ้าเลือกต้ังวันนี้'ก้าวไกล'แรง ปชป.-พปชร.ความนิยมกลับลดลง 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.51 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER 
POLL)เผยผลสํารวจภาคสนาม เรื่อง ถ้าวันน้ีเลือกต้ังพรรคใดชนะ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่ว
ประเทศ โดยดําเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพ้ืนที่และ
การเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) จํานวน 1,075 ตัวอย่าง ดําเนินโครงการระหว่าง 3-5 ก.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 47.0 ติดตามข่าว
การเมืองบ่อยๆ ถึง บ่อยที่สุด ร้อยละ 34.9 ระบุติดตามน้อย และร้อยละ 18.1 ไม่ได้ติดตามเลย 
 ที่น่าพิจารณาคือ ความเช่ือมั่นของประชาชนภายหลังจากที่พรรคพลังประชารัฐเปิดเผยคนที่จะให้ดูแลงาน
ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.3 ระบุแย่ลงกว่า ทีมเดิม ในขณะที่ร้อยละ 32.7 ระบุว่า ดีกว่า ทีมเดิม 
ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงการสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แก้ปัญหาวิกฤต
ต่างๆ ของประเทศและประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.9 สนับสนุน ในขณะที่ร้อยละ 43.1 ไม่สนับสนุน 
 ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง ส.ส.ของพรรคการเมืองที่เคยเลือกในการเลือกต้ังครั้งก่อนในปี 2562 พบว่า ร้อย
ละ 18.9 ระบุ พรรคเพ่ือไทย ร้อยละ 16.6 ระบุ พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 15.1 ระบุพรรคอนาคตใหม่ ร้อยละ 11.7 
ระบุ พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 7.2 ระบุ พรรคภูมิใจไทย และร้อยละ 2.6 ระบุ พรรคชาติไทยพัฒนา ตามลําดับ 
แต่เมื่อถามถึง ส.ส.ของพรรคการเมืองที่จะเลือก ถ้าวันน้ีเลือกต้ัง พบว่า ร้อยละ 16.7 จะเลือกพรรคก้าวไกลเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อย จากพรรคอนาคตใหม่ช่ือเดิม รองลงมาคือร้อยละ 15.7 ระบุ พรรคเพื่อไทย ลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ร้อยละ 
8.7 ระบุพรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ 8.3 ระบุ พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งทั้งสองพรรคได้รับความนิยมลดลงอย่างมี
นัยสําคัญ ในขณะที่พรรคภูมิใจไทยได้ร้อยละ 6.0 อย่างไรก็ตาม จํานวนมากหรือร้อยละ 41.2 ระบุอ่ืนๆ เช่น ต้องการ
เลือกพรรคการเมืองที่ทํา “การเมืองใหม่” และบางส่วนจะเลือกพรรคการเมืองอ่ืน ๆ ตามลําดับ 
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลช้ีให้เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดๆ 
กลับกลายเป็นผลดีที่ทําให้สามารถเลือกใช้บริการพรรคการเมืองต่างๆ ได้ โดยจะใช้บริการพรรคการเมืองแบบเก่าที่
กําลังจะไปไม่รอด หรือ พรรคการเมืองที่เป็น “การเมืองใหม่” ที่ประชาชนกําลังอยากลอง ถึงแม้ยังไม่เคยทํางานแต่
พูดเก่ง มีลีลาโดนใจ ถ้าถึงเวลาน้ัน นายกรัฐมนตรียังเป็นที่นิยมอยู่คงต้องเปลี่ยนการใช้บริการพรรคการเมืองที่เป็นฐาน
วิถีชีวิตการเมืองใหม่ (New Normal) ที่ไม่วุ่นวาย ไม่แย่งตําแหน่ง ไม่ทรยศ ไม่เสร็จนาฆ่าโคถึก แต่ต้ังใจทํางานจริง
ตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของประชาชนได้แท้จริงที่ไม่ใช่พรรคการเมืองกลุ่มเดิมน้ีแล้วและตอนน้ัน 3 ป.จะเหลือ
ใครบ้างน่าติดตามจริง 
 
อ้างอิง: https://www.dailynews.co.th/politics/783337 
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‘ก้าวไกล’แรง! โพลช้ีถ้าเลือกต้ังวันนี้‘ปชป.-พปชร.’เรตติ้งลด ปชช.อยากลองเลือก‘การเมืองใหม่’ 
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.27 น. 
 
 
 
 
 
  5 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER 
POLL) เปิดเผยผลสํารวจภาคสนาม เรื่อง “ถ้าวันน้ีเลือกต้ังพรรคใดชนะ” กรณีศกึษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ
ทั่วประเทศ โดยดําเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพ้ืนที่
และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) จํานวน 1,075 ตัวอย่าง ดําเนินโครงการระหว่าง 3-5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 
47 ติดตามข่าวการเมืองบ่อยๆ ถึง บ่อยที่สุด , ร้อยละ 34.9 ระบุติดตามน้อย และร้อยละ 18.1 ไม่ได้ติดตามเลย 
 ที่น่าพิจารณา คือ ความเช่ือมั่นของประชาชนภายหลังจากที่พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยคนที่จะให้ดูแล
งานด้านเศรษฐกิจ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.3 ระบุ แย่ลงกว่าทีมเดิม ในขณะที่ร้อยละ 32.7 ระบุว่า ดีกว่าทีม
เดิม ตามลําดับ 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงการสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แก้ปัญหาวิกฤต
ต่างๆของประเทศและประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.9 สนับสนุน ในขณะที่ร้อยละ 43.1 ไม่สนับสนุน 
 ที่น่าสนใจ คือ เมื่อถามถึง ส.ส.ของพรรคการเมืองที่เคยเลือกในการเลือกต้ังครั้งก่อนในปี 2562 พบว่า ร้อย
ละ 18.9 ระบุ พรรคเพ่ือไทย , ร้อยละ 16.6 ระบุ พรรคพลังประชารัฐ , ร้อยละ 15.1 ระบุ พรรคอนาคตใหม่ , ร้อยละ 
11.7 ระบุ พรรคประชาธิปัตย์ , ร้อยละ 7.2 ระบุ พรรคภูมิใจไทย และร้อยละ 2.6 ระบุ พรรคชาติไทยพัฒนา ตามลําดับ 
 แต่เมื่อถามถึง ส.ส.ของพรรคการเมืองที่จะเลือก ถ้าวันน้ีเลือกต้ัง พบว่า ร้อยละ 16.7 จะเลือกพรรคก้าว
ไกล เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย จากพรรคอนาคตใหม่ช่ือเดิม รองลงมาคือร้อยละ 15.7 ระบุ พรรคเพ่ือไทย ลดลงเล็กน้อย 
 ในขณะที่ร้อยละ 8.7 ระบุพรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ 8.3 ระบุ พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งทั้ง 2 พรรคได้รับ
ความนิยมลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ในขณะที่พรรคภูมิใจไทยได้ร้อยละ 6.0 อย่างไรก็ตาม จํานวนมากหรือร้อยละ 41.2 ระบุ
อ่ืนๆ เช่น ต้องการเลือกพรรคการเมืองที่ทํา “การเมืองใหม่” และบางส่วนจะเลือกพรรคการเมืองอ่ืนๆ ตามลําดับ 
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลช้ีให้เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่ได้สังกัดพรรค
การเมืองใดๆ กลับกลายเป็นผลดีที่ทําให้สามารถเลือกใช้บริการพรรคการเมืองต่างๆได้ โดยจะใช้บริการพรรคการเมือง
แบบเก่าที่กําลังจะไปไม่รอด หรือพรรคการเมืองที่เป็น “การเมืองใหม่” ที่ประชาชนกําลังอยากลอง ถึงแม้ยังไม่เคย
ทํางาน แต่พูดเก่ง มีลีลาโดนใจ ถ้าถึงเวลาน้ัน นายกรัฐมนตรียังเป็นที่นิยมอยู่คงต้องเปลี่ยนการใช้บริการพรรค
การเมืองที่เป็นฐานวิถีชีวิตการเมืองใหม่ (New Normal) ที่ไม่วุ่นวาย ไม่แย่งตําแหน่ง ไม่ทรยศ ไม่เสร็จนาฆ่าโคถึก แต่
ต้ังใจทํางานจริงตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของประชาชนได้แท้จริงที่ไม่ใช่พรรคการเมืองกลุ่มเดิมน้ีแล้ว และตอน
นั้น 3 ป. จะเหลือใครบ้างน่าติดตามจริง 
 
อ้างอิง: https://www.naewna.com/politic/503433 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_4444775 
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"บิ๊กตู่" ไม่สังกัดพรรคใด ส่งผลดี-คนอยากเลือกพรรค ทําการเมืองแบบใหม่ 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.42 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โพล ชี้ "บิ๊กตู่" ไม่สังกัดพรรคการเมืองใด ส่งผลดีกว่า กว่าร้อยละ 16.7 เลือกพรรคก้าวไกลคะแนนเพิ่ม ขณะ 
คนส่วนใหญ่ ต้องการเลือกพรรคที่ทําการเมืองแบบใหม่ มากกว่าแบบเดิมที่กําลังจะไปไม่รอด 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผล
สํารวจภาคสนาม เรื่อง ถ้าวันน้ีเลือกต้ังพรรคใดชนะ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดย
ดําเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพ้ืนที่และการเก็บข้อมูล
ในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
จํานวน 1,075 ตัวอย่าง ดําเนินโครงการระหว่าง 3 – 5 ก.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 47.0 ติดตามข่าวการเมืองบ่อยๆ 
ถึง บ่อยที่สุด ร้อยละ 34.9 ระบุติดตามน้อย และร้อยละ 18.1 ไม่ได้ติดตามเลย 
 ที่น่าพิจารณาคือ ความเช่ือมั่นของประชาชนภายหลังจากที่พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยคนที่จะให้ดูแล
งานด้านเศรษฐกิจ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.3 ระบุแย่ลงกว่า ทีมเดิม ในขณะที่ร้อยละ 32.7 ระบุว่า ดีกว่า ทีม
เดิม ตามลําดับ 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงการสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาวิกฤติ
ต่างๆ ของประเทศและประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.9 สนับสนุน ในขณะที่ร้อยละ 43.1 ไม่สนับสนุน 
ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง ส.ส.ของพรรคการเมืองที่เคยเลือกในการเลือกต้ังครั้งก่อนในปี 2562 พบว่า ร้อยละ 18.9 
ระบุ พรรคเพ่ือไทย ร้อยละ 16.6 ระบุ พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 15.1 ระบุพรรคอนาคตใหม่ ร้อยละ 11.7 ระบุ 
พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 7.2 ระบุ พรรคภูมิใจไทย และร้อยละ 2.6 ระบุ พรรคชาติไทยพัฒนา ตามลําดับ 
 แต่เมื่อถามถึง ส.ส.ของพรรคการเมืองที่จะเลือก ถ้าวันน้ีเลือกต้ัง พบว่า ร้อยละ 16.7 จะเลือกพรรคก้าว
ไกล เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย จากพรรคอนาคตใหม่ช่ือเดิม รองลงมาคือร้อยละ 15.7 ระบุ พรรคเพ่ือไทย ลดลงเล็กน้อย 
ในขณะที่ร้อยละ 8.7 ระบุพรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ 8.3 ระบุ พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งทั้งสองพรรคได้รับความ
นิยมลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ในขณะที่พรรคภูมิใจไทยได้ร้อยละ 6.0 อย่างไรก็ตาม จํานวนมากหรือร้อยละ 41.2 ระบุ
อ่ืนๆ เช่น ต้องการเลือกพรรคการเมืองที่ทํา “การเมืองใหม่” และบางส่วนจะเลือกพรรคการเมืองอ่ืนๆ ตามลําดับ 
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 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลช้ีให้เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่ได้สังกัดพรรค
การเมืองใดๆ กลับกลายเป็นผลดีที่ทําให้สามารถเลือกใช้บริการพรรคการเมืองต่างๆ ได้ โดยจะใช้บริการพรรค
การเมืองแบบเก่าที่กําลังจะไปไม่รอด หรือ พรรคการเมืองที่เป็น “การเมืองใหม่” ที่ประชาชนกําลังอยากลอง ถึงแม้ยัง
ไม่เคยทํางาน แต่พูดเก่ง มีลีลาโดนใจ ถ้าถึงเวลาน้ัน นายกรัฐมนตรี ยังเป็นที่นิยมอยู่คงต้องเปลี่ยนการใช้บริการพรรค
การเมืองที่เป็น ฐานวิถีชีวิตการเมืองใหม่ (New Normal) ที่ไม่วุ่นวาย ไม่แย่งตําแหน่ง ไม่ทรยศ ไม่เสร็จนาฆ่าโคถึก 
แต่ต้ังใจทํางานจริง ตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของประชาชนได้แท้จริง ที่ไม่ใช่พรรคการเมืองกลุ่มเดิมน้ีแล้ว และ
ตอนน้ัน  3 ป.จะเหลือใครบ้างน่าติดตามจริง 
 
อ้างอิง: https://www.thairath.co.th/news/politic/1882624 
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ประชาชนไม่เชื่อม่ันการแก้เศรษฐกิจของพลังประชารัฐ หากมีเลือกต้ังใหม่'พรรคก้าวไกล'มาแรงมาก 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 5 ก.ค. 2563 นายนพดล กรรณิกา ผู้อํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสํารวจ
ภาคสนาม เรื่อง ถ้าวันน้ีเลือกต้ังพรรคใดชนะ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดําเนินการ
เก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลก
โซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จํานวน 
1,075 ตัวอย่าง ดําเนินโครงการระหว่าง 3 – 5 ก.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 47.0 ติดตามข่าวการเมืองบ่อย ๆ ถึง  
บ่อยที่สุด ร้อยละ 34.9 ระบุติดตามน้อย และร้อยละ 18.1 ไม่ได้ติดตามเลย 
 ที่น่าพิจารณาคือ ความเช่ือมั่นของประชาชนภายหลังจากที่พรรคพลังประชารัฐเปิดเผยคนที่จะให้ดูแลงานด้าน
เศรษฐกิจ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.3 ระบุแย่ลงกว่า ทีมเดิม ในขณะที่ร้อยละ 32.7 ระบุว่า ดีกว่า ทีมเดิม ตามลําดับ 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงการสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาวิกฤตต่าง 
ๆ ของประเทศและประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.9 สนับสนุน ในขณะที่ร้อยละ 43.1 ไม่สนับสนุน 
 ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง ส.ส.ของพรรคการเมืองที่เคยเลือกในการเลือกต้ังครั้งก่อนในปี 2562 พบว่า ร้อย
ละ 18.9 ระบุ พรรคเพ่ือไทย ร้อยละ 16.6 ระบุ พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 15.1 ระบุพรรคอนาคตใหม่ ร้อยละ 11.7 
ระบุ พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 7.2 ระบุ พรรคภูมิใจไทย และร้อยละ 2.6 ระบุ พรรคชาติไทยพัฒนา ตามลําดับ 
 แต่เมื่อถามถึง ส.ส.ของพรรคการเมืองที่จะเลือก ถ้าวันน้ีเลือกต้ัง พบว่า ร้อยล 16.7 จะเลือกพรรคก้าวไกล 
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย จากพรรคอนาคตใหม่ช่ือเดิม รองลงมาคือร้อยละ 15.7 ระบุ พรรคเพื่อไทย ลดลงเล็กน้อย ในขณะที่
ร้อยละ 8.7 ระบุพรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ 8.3 ระบุ พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งทั้งสองพรรคได้รับความนิยมลดลง
อย่างมีนัยสําคัญ ในขณะที่พรรคภูมิใจไทยได้ร้อยละ 6.0 อย่างไรก็ตาม จํานวนมากหรือร้อยละ 41.2 ระบุอ่ืน ๆ เช่น 
ต้องการเลือกพรรคการเมืองที่ทํา “การเมืองใหม่” และบางส่วนจะเลือกพรรคการเมืองอ่ืน ๆ ตามลําดับ 
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลช้ีให้เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไม่ได้สังกัดพรรค
การเมืองใด ๆ กลับกลายเป็นผลดีที่ทําให้สามารถเลือกใช้บริการพรรคการเมืองต่าง ๆ ได้ โดยจะใช้บริการพรรค
การเมืองแบบเก่าที่กําลังจะไปไม่รอด หรือ พรรคการเมืองที่เป็น “การเมืองใหม่” ที่ประชาชนกําลังอยากลองถึงแม้ยัง
ไม่เคยทํางานแต่พูดเก่ง มีลีลาโดนใจ ถ้าถึงเวลานั้น นายกรัฐมนตรียังเป็นที่นิยมอยู่คงต้องเปลี่ยนการใช้บริการพรรค
การเมืองที่เป็น ฐานวิถีชีวิตการเมืองใหม่ (New Normal) ที่ไม่วุ่นวาย ไม่แย่งตําแหน่ง ไม่ทรยศ ไม่เสร็จนาฆ่าโคถึก 
แต่ต้ังใจทํางานจริงตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของประชาชนได้แท้จริงที่ไม่ใช่พรรคการเมืองกลุ่มเดิมน้ีแล้ว และ
ตอนน้ัน 3 ป.จะเหลือใครบ้างน่าติดตามจริง   
อ้างอิง: https://www.thaipost.net/main/detail/70536 
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รปช.ชง7รายชื่อนั่งกก.บห.พรรคชุดใหม่-เปลี่ยนสัญญาลักษณ์พรรค 
 5 กรกฎาคม 2020 - 12:42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปช. เสนอ "ทวีศักด์ิ - ดวงฤทธิ์ - จุฑาฑัตต - ธันย์ธรณ์เทพ - เอนก - จักษ์ - ดนุช" นั่งกก.บห.พรรคชุดใหม่ - 
เปลี่ยนสัญญาลักษณ์พรรคใหม่ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทย มีการเสนอช่ือผู้ที่คาดว่าจะได้เป็นกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 
ประกอบด้วย นายทวีศักด์ิ ณ ตะก่ัวทุ่ง เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชาติไทย, นายดวงฤทธ์ิ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง 
เลขาธิการพรรค, นางสาวจุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ เหรัญญิกพรรค, นายธันย์ธรณ์เทพ แย้มอุทัย นายทะเบียนพรรค, 
นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์, นายจักษ์ พันธ์ชูเพช และนายดนุช ตันเทอดทิตย์ เป็นกรรมการบริหารพรรค ซึ่งต้องรอผล
การเลือกต้ังอีกคร้ังหน่ึง (อ่านข่าว : “ทวีศักด์ิ”ถูกเสนอช่ือน่ังหัวหน้าพรรครปช.คนใหม่) 
โฆษก รปช. เผย เปลี่ยนสัญญาลักษณ์พรรคเพราะคํานึงถึงการกาบัตรเลือกต้ัง 
 
นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ โฆษกพรรครวมพลังประชาชาติไทย เผยว่า จะมีการเปลี่ยนสัญลักษณ์ของพรรค เพราะ
คํานึงถึงการกาบัตรเลือกต้ัง โดยยังคงมีล้อแห่งธรรมไว้ แต่จะมีบางอย่างมาแทนตรงกลาง เพ่ือให้โลโก้พรรคโดดเด่น
มากขึ้น จึงต้องเปลี่ยนสัญลักษณ์เพ่ือให้จดจําได้ เป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อนทั้ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ทั้งน้ี มีรายงานเบ้ืองต้นว่า จะมีการใส่รูปสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไว้ตรงกลางวงล้อแห่งธรรม สื่อความหมายธรรมอันประเสริฐ
ของศาสนา และหมายถึงการรวมพลังของประชาชนคู่บารมีพระมหากษัตริย์ และร่วมกันผลักดันการปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงประเทศให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 
 
 
อ้างอิง: https://www.innnews.co.th/politics/news_715477/ 
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ตอบแล้ว 59 คน! ‘สมชัย’ เปิดผลโพลสํารวจทุจริตเลือกต้ังลําปาง แจกหัวละ 300 บาท 
วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 12.24 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 กรกฎาคม 2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัย
รังสิต และอดีตกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) โพสต์แบบฟอร์มสํารวจเหตุการณ์ที่อ้างว่าทุจริตเลือกต้ังที่เขต 4 จ.
ลําปาง ที่ได้เริ่มโพสต์เมื่อวานน้ี (4 กรกฎาคม 2563) พบว่า เมื่อถึงเวลา 9.00 น.ของวันน้ี มีผู้ตอบแบบสอบถาม
มาแล้ว  59 ราย 
 โดยผู้ตอบแบบสอบถาม  ระบุว่าการทุจริตกระจายพ้ืนที่ทุกอําเภอ โดย อ.เสริมงาม มีรายงานมากที่สุด  
18 ราย (31%)  และ อ.แม่พริก น้อยที่สุด 2 ราย (3.4%) 
 ส่วนเรื่องที่รายงานมากที่สุด คือ การซื้อเสียง 57 ราย (98.3%)  รองลงมาคือเรื่องข้าราชการวางตัวไม่เป็น
กลาง 33 ราย (56.9%)  น้อยสุดคือ สัญญาว่าจะให้ 9 ราย (15.5%) 
 เมื่อถามถึงจํานวนเงินที่ซื้อเสียง 56 ราย (96.6%) ตอบตรงกัน คือ 300 บาทต่อหัว ทั้งน้ีคนที่มาซื้อเสียง
ในพ้ืนที่  มีหลากหลายนับแต่หัวคะแนนในพ้ืนที่   ผู้ใหญ่บ้าน  อสม. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกํานัน  ตามลําดับ 
 เมื่อถามว่าพร้อมที่จะให้การเป็นพยาน หากสามารถรับประกันถึงความปลอดภัยหรือไม่  มีถึง 12 ราย
(22.2%)  ที่ระบุว่าพร้อม และใหร้ายละเอียดเก่ียวกับการติดต่อมา 
 นายสมชัย ระบุว่า เพ่ือการเลือกต้ังที่สุจริต  เพ่ืออนาคตของลูกหลานที่จะเติบโตในสังคมที่เป็น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ทุกอย่างที่ท่านตอบจะนํามาประมวลผลทางสถิติและรักษาความปลอดภัยของผู้ตอบสูงสุด 
สํารับผู้มีข้อมูลที่ต้องการให้เก่ียวกับการทุจริตเลือกต้ังที่ เขต 4 ลําปาง  สามารถ ตอบแบบสํารวจน้ีได้ที่ลิงค์ ซึ่งจะทํา
การสํารวจโดยใช้เวลา 1 สัปดาห์ 
https://docs.google.com/forms/d/1Azlwe582ihE282MdN3QNABFg670iwKOYGUv5tPhFNTw/edit 
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อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/503449 
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“สมชัย”เผย หลังออกแบบสํารวจเหตุการณ์ทุจริตเลือกต้ังลําปาง มีปชช.ร่วมตอบคําถาม พบการทุจริตกระจาย
ทุกอําเภอ เปิดรับข้อมูลต่ออีก 1 สัปดาห์ 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 - 11:05 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้ อํานวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก เก่ียวกับผลการสํารวจเหตุการณ์ทุจริตเลือกต้ังที่เขต 4 ลําปาง โดยระบุ
ว่า หลังจากออกแบบสํารวจเพียง 1 วัน มีผู้ตอบมา 59 ราย โดย 1. การทุจริตกระจายพ้ืนที่ทุกอําเภอ ในอ.เสริมงาม มี
รายงานมากที่สุด 18 ราย (31%) และ อ.แม่พริก น้อยที่สุด 2 ราย (3.4%) 
 2.เรื่องที่รายงานมากที่สุด คือ การซื้อเสียง 57 ราย (98.3%) รองลงมาคือเรื่องข้าราชการวางตัวไม่เป็น
กลาง 33 ราย (56.9%) น้อยสุดคือ สัญญาว่าจะให้ 9 ราย (15.5%) 3. เมื่อถามถึงจํานวนเงินที่ซื้อเสียง 56 ราย 
(96.6%) ตอบตรงกัน คือ 300 บาทต่อหัว 4. คนที่มาซื้อเสียงในพ้ืนที่ มีหลากหลายนับแต่หัวคะแนนในพ้ืนที่ 
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกํานัน ตามลําดับ 5. เมื่อถามว่า พร้อมที่จะให้การเป็นพยาน หากสามารถ
รับประกันถึงความปลอดภัยหรือไม่ มีถึง 12 ราย(22.2%) ที่ระบุว่าพร้อม และให้รายละเอียดเก่ียวกับการติดต่อมา 
 นายสมชัย ระบุว่า หากใครมีข้อมูลที่ต้องการให้เก่ียวกับการทุจริตเลือกต้ังที่ เขต 4 ลําปาง สามารถ ตอบ
แบบสํารวจน้ีได้  
https://docs.google.com/forms/d/1Azlwe582ihE282MdN3QNABFg670iwKOYGUv5tPhFNTw/edit เพ่ือ
การเลือกต้ังที่สุจริต เพ่ืออนาคตของลูกหลานที่จะเติบโตในสังคมท่ีเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ทุกอย่างที่ท่านตอบ
จะนํามาประมวลผลทางสถิติและรักษาความปลอดภัยของผู้ตอบสูงสุด อย่างไรก็ตาม ผลสํารวจดังกล่าวจะเปิดรับให้
ร่วมให้ข้อมูลประมาณ 1 สัปดาห์ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2254917 
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“สมชัย” ชี้วันเดียวคนให้ข้อมูลทุจริตเลือกต้ังซ่อมลําปางเพียบ เปิดรับข้อมูลอีกสัปดาห์ 
เผยแพร่: 5 ก.ค. 2563 11:40   ปรับปรุง: 5 ก.ค. 2563 11:49   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
อดีต กกต. เผยแค่ 1 วัน ปชช.ร่วมตอบพบทุจริตเลือกต้ัง ส.ส.เขต 4 ลําปาง เพียบ กระจายทุกอําเภอ คนซ้ือเสียง
ในพื้นที่ ทั้งกํานัน-ผญบ.- อส. เปิดรับข้อมูลต่ออีก 1 สัปดาห์ 
 วันน้ี (5 ก.ค.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต 
โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก เก่ียวกับผลการสํารวจเหตุการณ์ทุจริตเลือกต้ังที่เขต 4 ลําปาง โดยระบุว่า หลังจาก
ออกแบบสํารวจเพียง 1 วัน มีผู้ตอบมา 59 ราย โดย 1. การทุจริตกระจายพ้ืนที่ทุกอําเภอ โดย อ.เสริมงาม มีรายงาน
มากที่สุด 18 ราย (31%) และ อ.แม่พริก น้อยที่สุด 2 ราย (3.4%) 2. เรื่องที่รายงานมากที่สุด คือ การซ้ือเสียง 57 
ราย (98.3%) รองลงมาคือ เรื่องข้าราชการวางตัวไม่เป็นกลาง 33 ราย (56.9%) น้อยสุดคือ สัญญาว่าจะให้ 9 ราย 
(15.5%) 3. เมื่อถามถึงจํานวนเงินที่ซื้อเสียง 56 ราย (96.6%) ตอบตรงกัน คือ 300 บาทต่อหัว 4. คนที่มาซื้อเสียงใน
พ้ืนที่ มีหลากหลายนับแต่หัวคะแนนในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกํานัน ตามลําดับ 5. เมื่อถามว่า 
พร้อมที่จะให้การเป็นพยาน หากสามารถรับประกันถึงความปลอดภัยหรือไม่ มีถึง 12 ราย (22.2%) ที่ระบุว่าพร้อม 
และให้รายละเอียดเก่ียวกับการติดต่อมา 
 นายสมชัย ระบุว่า หากใครมีข้อมูลที่ต้องการให้เก่ียวกับการทุจริตเลือกต้ังที่ เขต 4 ลําปาง สามารถตอบ
แบบสํารวจน้ีได้  
https://docs.google.com/forms/d/1Azlwe582ihE282MdN3QNABFg670iwKOYGUv5tPhFNTw/edit เพ่ือ
การเลือกต้ังที่สุจริต เพ่ืออนาคตของลูกหลานที่จะเติบโตในสังคมท่ีเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ทุกอย่างที่ท่านตอบ
จะนํามาประมวลผลทางสถิติและรักษาความปลอดภัยของผู้ตอบสูงสุด อย่างไรก็ตาม สําหรับผลสํารวจดังกล่าวจะ
เปิดรับให้ร่วมให้ข้อมูลประมาณ 1 สัปดาห์ 
 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000068916 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://news1live.com/detail/9630000068916 
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บทบาทของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในสถานะแห่ง ขีปนาวุธการเมือง  
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.29 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 ภายหลังพรรคก้าวไกลเสนอชื่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2564 
 หลัง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประกาศส่งผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังระดับ “ท้องถิ่น” อย่างน้อย 17 จังหวัด 
 ก็เกิดคําถามตามมามากมายในทางการเมือง 
 ไม่ว่าจะมาจาก ลุงสมเจตน์ ไม่ว่าจะมาจากป้าๆ ในแวดวงสื่อเครือข่ายพลังประชารัฐ 
 เป็นคําถามในเรื่องมโนธรรม สํานึก 
 เป็นคําถามแสดงความแคลงใจว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มีเป้าหมายจะยึดครองประเทศไทยโดยเริ่ม
จากรากฐาน น่ันก็คือ การเลือกต้ังระดับท้องถิ่น 
 คําถามน้ีโยงไปถึงคําวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทธิคณะกรรมการบริหารจํานวน 11 คน อันรวมถึง  
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่ามีกรอบขอบข่ายอย่างไร 
 คําถามน้ีโยงไปถึงคําเตือนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร “ให้ระวังตัวไว้ก็แล้วกัน” 
 ทุกสายตาย่อมฉายจับไปยัง 1 พรรคก้าวไกล และ 1 จังหวะก้าวของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, นายปิย
บุตร แสงกนกกุล, น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนนําคณะก้าวหน้า 
เพราะไม่ว่าพรรคก้าวไกล ไม่ว่าคณะก้าวหน้าล้วนเป็นผลจากกรณีที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ 
การท่ีมีนักการเมืองและกลุ่มการเมืองให้ความสนใจกับพรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้าอย่างเป็นพิเศษ แต่ละก้าวย่าง
จึงไม่น่าจะรอดพ้น 
ดังกรณีที่ลุงสมเจตน์ออกมาแสดงความหงุดหงิด ดังกรณีที่พาดหัวตัวไม้ของสื่อพลังประชารัฐระบุ นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ จะยึดประเทศ 
จึงมั่นใจได้เลยว่าการสกัดขัดขวางคณะก้าวหน้า และบทบาทของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะต้องตามมาอย่าง
แน่นอน 
คําถามก็คือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะสามารถเป็นกรรมาธิการวิสามัญได้หรือไม ่
จะมีส่วนในการส่งคณะก้าวหน้าลงสมัคร อบจ. ได้หรือไม่ 
กรอบและขอบข่ายของคําวินิจฉัยที่ว่าตัดสิทธิทางการเมืองน้ันมีนิยามอันแจ่มชัดอย่างไร 
น่ีคือวาระทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 
 
อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2254836 
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กลุ่มแคร์แตกสาขา‘เพื่อไทย’สกัดแต้ม“ธนาธร” 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.58 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปรากฏการณ์การต้ังกลุ่มการเมืองใหม่ในช่วงน้ีมองไม่ได้เป็นอย่างอ่ืน คือ การปูทางตั้งพรรคการเมืองใหม่
รองรับการเลือกต้ังเพราะในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับน้ีต้องการให้เกิดพรรคเล็กๆ ทําลายพรรคใหญ่ เพราะออกแบบให้
พรรคใหญ่ไม่มี สส.บัญชีรายช่ือ เหมือนอย่างที่ปาร์ต้ีลิสต์พรรคเพ่ือไทยสอบตกกันหมด นักการเมืองก็รีบปรับตัว 
 การต้ัง "กลุ่มแคร์" ที่เพ่ิงเปิดตัวไม่นานมานี้ ขับเคลื่อนโดยขุนพลหลัก ล้วนแล้วแต่เป็นคนใกล้ชิดทักษิณ 
ชินวัตร กําลังเป็นที่จับตามองว่าจะพัฒนาไปสู่ความเป็นพรรคการเมืองใหม่ ในยุทธศาสตร์ แตกแบงค์พัน ต้ังพรรค
สาขาหรือช่วยยานแม่เพ่ือไทยของนายใหญ่ 
 ไม่แต่ กลุ่มแคร์ ยังมีความเคลื่อนไหวจากอดีตแกนนําพรรคไทยรักษาชาติซึ่งถูกยุบพรรคก่อนการเลือกต้ัง 
ที่น่าสนใจ ทั้ง พิชัย นริพทะพันธ์ุ คนใกล้ชิดทักษิณ และจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ก็มี
ข่าวต่างแยกกันไปต้ังพรรคใหม่ 
 ทั้งหมดเป็นตามที่รัฐธรรมนูญวางโรดแมฟไว้ “พรรคเล็กเกิดง่าย -พรรคใหญ่เกิดยาก” 
 กลุ่มแคร์ ที่แตกตัวออกจากพรรคเพ่ือไทย ประกอบด้วย อดีตกุนซือและมันสมองของทักษิณที่ขับเคลื่อน
นโยบายพรรคไทยรักไทยเมื่อปี 2544 จนชนะเลือกต้ังถล่มทลายและขึ้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสําคัญในรัฐบาลทักษิณ 
3 ขุนพลหลัก ประกอบด้วย ภูมิธรรม เวชยชัย อดีตเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย นพ.พรหมมินทร์ เลิศสุริยเดช นพ.สุรพงษ์ 
สืบวงศ์ลี เป็น 3 ขุนพลคนเดือนตุลาที่ร่วมสร้างพรรคไทยรักไทย ส่วน พงษ์ศักด์ิ รักตพงศ์ไพศาล อีก 1 คนใกล้ชิด
ทักษิณ ทุนใหญ่มีมุ้ง สส.เพ่ือไทย หลายสิบชีวิต 
 แกนนํากลุ่มแคร์ คือ แบรนด์ทักษิณรุ่นหน่ึง หากจะบอกว่า เป็นกลุ่มอิสระ ไม่เก่ียวกับทักษิณก็คงไม่จริง 
นอกจากหลายคนสังกัดพรรคเพ่ือไทยแล้ว การเปิดตัวของกลุ่มแคร์ก็เลือกใช้ สถานที่ วอยซ์ทีวี ของตระกูลชินวัตร 
เป็นความเช่ือมโยงที่แจ่มชัด 
 วงในยืนยันว่า น่ีเป็นการปูทางเพ่ือต้ังพรรคใหม่ตามสูตรที่ทักษิณเคยใช้ในการต้ังพรรคไทยรักษาชาติ เพ่ือ
อุดช่องโหว่คะแนนที่หล่นหายไปจากระบบเลือกต้ังใหม่ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งครั้งน้ันถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่ยุบพรรคไทย
รักษาชาติก็จะได้ สส.ประมาณ 20-30 เสียงตามแผน และจะทําให้ขั้วฝ่ายค้านนําโดยพรรคเพ่ือไทย รวมเสียง สส. ได้
เกินกว่าก่ึงหน่ึงในสภา มีความชอบธรรมในการต้ังรัฐบาลก่อนพรรคพลังประชารัฐ 
 แต่เมื่อถูกยุบ แผนต่างๆ ก็พัง พรรคพลังประชารัฐ รวมกับพรรคที่เหลือจับกลุ่มรวมขั้วต้ังรัฐบาลได้ก่อน 
และความได้เปรียบจากรัฐธรรมนูญ 
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 เมื่อรัฐธรรมนูญน้ียังไม่ถูกแก้ การแตกพรรคสาขาเพ่ือดึงคะแนน ก็จําเป็นเพ่ือหวังแก้มือใหม่อีกครั้ง การต้ัง
กลุ่มแคร์ จึงตามรอยพรรคไทยรักษาชาติ 
 ประการแรกตามยุทธศาสร์ “แผนแตกแบงค์พัน” เพ่ือชิงเสียงข้างมากต้ังรัฐบาล 
 ประการที่สอง เป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพรรคเพ่ือไทยที่แกนนําหลายคนกินเกาเหลากับคุณหญิง 
สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทยที่กุมอํานาจอยู่ 
 ย้อนกลับไปช่วงต้ังพรรคไทยรักษาชาติ จาตุรนต์ ฉายแสง กับ พิชัย นริพทะพันธ์ุ ไม่กินเส้นกับ “หญิง
หน่อย” จึงถูกกันให้มาอยู่ในพรรคน้ี ร่วมกับคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานบ๊ิกเพ่ือไทยที่ถูกดันให้มาเป็นแกนนําไทยรักษา
ชาติเพ่ือสร้างแบรนด์พรรคคนรุ่นใหม่ ไม่ต่างจากกลุ่มแคร์ ก็ปรากฎทายาท “เฮียเพ้ง” พงษ์ศักด์ิ รักตพงษ์ไพศาล เป็น 
1 ในผู้ก่อต้ังกลุ่ม 
 การต้ังกลุ่มแคร์ ฝ่ายที่ไม่กินเส้นกับ “หญิงหน่อย” คือ ภูมิธรรม ก็ถูกวางตัวมาเป็นเสนาธิการกลุ่ม จน
เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ซัดกันเองผ่านสื่อระหว่าง สองบ๊ิก แม้ไม่ได้ระบุช่ือว่าเป็นใคร แต่สื่อก็จับโยงได้ว่า เป็นหญิงหน่อย
กับภูมิธรรม 
 ครั้งน้ัน มีการรายงานคําพูดของสุดารัตน์ที่เปิดใจกับสื่อสํานักหน่ึงเก่ียวกับ การต้ังกลุ่มแคร์ว่า เธอเห็นด้วย
ที่แกนนําพรรคบางส่วนจะไปต้ัง เพราะถ้าอยู่พรรคเพ่ือไทย ก็ไม่มีทางได้เป็น ส.ส.ปาร์ต้ีลิสต์ ถ้าออกไปต้ังพรรคก็จะได้
เป็น สส. แม้เธอจะยืนยันว่าไม่มีปัญหากับใคร “ แต่ถ้าใครไม่พอใจแล้ว จําเป็นต้องออกไปต้ังพรรค ก็เป็นเหตุผลหน่ึง” 
 จริงอย่างว่า พรรคเพ่ือไทยไม่มี สส.ปาร์ต้ีลิสต์แม้แต่คนเดียว ระดับกุนซือ บ๊ิกเนม อดีตรัฐมนตรีในสมัยไทย
รักไทยล้วนอยู่ในรายช่ือปาร์ต้ีลิสต์ที่ต่างสอบตกยกครัว การเลือกต้ังครั้งหน้า พรรคเพ่ือไทยก็ยังเช่ือว่า จะไม่มี สส.
ปาร์ต้ีลิสต์ต่อ แม้แต่ “หญิงหน่อย” ก็ยังต้องการข้ามมาลง สส. เขต การอพยพของแกนนํามาอยู่บ้านใหม่ที่กลุ่มแคร์จึง
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 
 ขณะที่ ปัญหาความขัดแย้งในเพ่ือไทยซึมลึกมายาวนาน ฝ่ายหน่ึงกล่าวหาคุณหญิงสุดารัตน์ว่า คุมอํานาจ
เบ็ดเสร็จ ขยายอํานาจตัวเอง ล้วงลูก กระทบขุนพลหลายคนที่ต่างเป็นดาวฤกษ์ สายตรงทักษิณเหมือนกัน 
 แต่การเมืองที่ไม่มีอะไรแน่นอน จําต้องเตรียมพร้อมกับป่ีกลองเลือกต้ังที่จะมาถึง หากพรรคเพ่ือไทยอยู่ใน
สภาพขัดแย้ง มีข่าวทะเลาะกันเองภายในทุกคร้ัง ก็ย่ิงเกิดรอยร้าวลึก ไม่เพียงแต่เสียเปรียบฝ่ายรัฐบาลที่มีอํานาจและ
งบประมาณ แต่กับฝ่ายค้านด้วยกันพรรคเพ่ือไทยก็อาจถูกพรรคก้าวหน้าที่มีเงาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ คุมอยู่แซงนําได้ 
 การรีบต้ังกลุ่มแคร์ยังเพ่ือช่วงชิง ฐานเสียงจากคนรุ่นใหม่ที่มีความนิยมในตัวธนาธรสูง โดยแกนนํากลุ่มแคร์
พยายายามเปิดพ้ืนที่ให้คนหนุ่มสาว ตัวแทนความคิดใหม่เข้าร่วมเวที สร้างวาระ อีเว้นท์ทางการเมือง เสวนานําเสนอ
แนวทางสร้างประเทศ 
 ที่สําคัญ นับวันพรรคก้าวไกล กลุ่มธนาธร ได้ขยายมวลชนมากขึ้น มีคนเห็นใจที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ 
พรรคก้าวไกลเองก็มีเป้าหมายขับเคลื่อนที่เร้าใจคนรุ่นใหม่กว่าพรรคเพ่ือไทย หากทักษิณไม่ทําอะไร ปล่อยให้
สถานการณ์พาไปเร่ือยๆ ที่สุดอาจเป็นรองธนาธร ซึ่งพรรคเพ่ือไทยเองมีช่องว่างจากฐานเสียงคนหนุ่มสาว เด็กนักเรียน 
นักศึกษา จําต้องรีบดึงมวลชนที่มีพลังกลุ่มน้ีให้ได้ 
 ที่ตอกยํ้า คือ การที่พรรคก้าวไกลกําลังเดินเด่ียวเร่งชิงคะแนนแบบไม่แยแสพรรคเพื่อไทย คือ การเลือกต้ัง
ซ่อมจ.สมุทรปราการ ที่จะมีขึ้นในเดือน ส.ค. พรรคก้าวไกลประกาศจะส่งผู้สมัครลงเอง ไม่หลีกทางให้พรรคเพ่ือไทย
เหมือนธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในการเลือกต้ังซ่อม สส. 4 ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา ที่ต่างฝ่ายต่างฮ้ัวส่งผู้สมัครชิงฝ่ายละ 1 
คน ในนามฝ่ายค้าน ชนกับพรรครัฐบาล เพ่ือไม่ให้ฝ่ายค้านแตกคอ 
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 การเดินเกมผิดของทักษิณ ที่เกิดขึ้นกับพรรคไทยรักษาชาติจนถูกยุบพรรค ด้วยหาว่า เดินทางลัดเช่ือว่า 
เป็นบทเรียนจนปรับเปลี่ยนมาลงที่ “กลุ่มแคร์” แต่ปัญหาใหญ่วันน้ี คือ หากตั้งเป็นพรรคสาขา จําต้องมาหํ้าหั่น ตัด
คะแนนกับฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันจากกลุ่มธนาธรมากกว่าการเลือกต้ังครั้งที่แล้ว 
 ปัญหาในพรรคเพ่ือไทยถ้าไม่เร่งจบ ก็จะถอยหลัง เจอธนาธรเดินแต้มกินเรียบได้ง่าย 
 
 
อ้างอิง: https://www.posttoday.com/politic/analysis/627657 
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สอนมวย "ธนาธร" ศึกท้องถ่ินนครปฐม 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.32 น. 
 
 
 
 
 
 
 
"ธนาธร" เขย่าท้องถ่ินไทยไม่ง่ายเหมือนวาดฝัน ตัวอย่าง "ศึกนครปฐม" ตระกูล "สะสมทรัพย์" ได้สอนบทเรียน
การเมืองให้ "ซ้ายใหม่" มาแล้ว 
 คณะก้าวหน้า ถือฤกษ์ 4 ก.ค.2563 ดีเดย์ลุยศึกเลือกต้ังท้องถิ่นทั่วประเทศ ด้วยการเชิญว่าที่ผู้สมัครนายก 
อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.ทั่วประเทศ จาก 18 จังหวัด มาติวเข้มที่กรุงเทพฯ โดยพวกเขาจะลงสมัครในนามคณะ
ก้าวหน้า 
 รายช่ือผู้ที่จะลงสนามท้องถิ่นของคณะก้าวหน้า ก็คือ 18 ว่าที่นายก อบจ.ของพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งอดีต
เลขาธิการพรรค-ปิยบุตร แสงกนกกุล 
 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้แถลงข่าวว่า เราจะเดินหน้าทํางานการเมือง ทั้งระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นทุกระดับ เป็นทิศทางที่เราจะเดินไป 
บทเรียนนครปฐม 
 ใน 18 จังหวัด ที่คณะก้าวหน้า กางแผนที่เลือกต้ังท้องถิ่นเอาไว้ว่า ต้องปักธงให้ได้ และต้องการ
เป็น “โมเดลเขย่าท้องถิ่น” น่ันคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (อบจ.นครปฐม)  ตัวแทนคณะก้าวหน้าใน
นครปฐมคือ ชัชวาล นันทะสาร หรือ “หมอชัช” ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นครปฐม ซึ่งเสนอตัวในนาม “กลุ่มปลุก
นครปฐม”  
 สีสันของสนามเมืองเจดีย์ใหญ่ หนีไม่พ้นนักการเมืองหญิงฝีปากกล้า “เจ๊เจี๊ยบ นครปฐม” อมรัตน์ โชคป
มิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล 
 เจี๊ยบ นครปฐม แกนหลักของก้าวไกล และก้าวหน้า 
  ผลเลือกต้ัง ส.ส.นครปฐม ปี 2562 ต้องใช้คําว่า “เขย่านครปฐม” เมื่ออดีต ส.ส.สายบ้านใหญ่ “สะสม
ทรัพย์” สอบตกเพียบ เหลือเพียง “เสี่ยโหน่ง” พาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์ ที่คว้าชัยในเขต 2  
บังเอิญมีการเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 5 นครปฐม เมื่อ 23 ต.ค.2562 ปรากฏว่า “เผดิมชัย สะสมทรัพย์” พรรคชาติไทย
พัฒนา กลับมาแก้มือได้สําเร็จ เอาชนะ ไพรัฎฐโชติก์ จันทรขจร พรรคอนาคตใหม่ ไปได้แบบขาดลอย 
การพ่ายแพ้ที่ อ.สามพราน ลดความอหังการ์ของ ธนาธร-ปิยบุตร ลงไปเยอะ 
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กลุ่มชาวบ้าน 
 ตระกูลสะสมทรัพย์ อยู่ในการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติมากว่า 4 ทศวรรษ เริ่มแต่ไชยา สะทรัพย์, เผดิม
ชัย สะสมทรัพย์, ไชยา สะสมทรัพย์ และอนุชา สะสมทรัพย์  
 ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมน้ัน ตกอยู่ในการบริหารของ “กลุ่มชาวบ้าน” มาหลายสมัยแล้ว 
และในครั้งต่อไป “เสี่ยอ้อน” ไชยา สะสมทรัพย์ ในฐานะผู้ก่อต้ังกลุ่มชาวบ้าน ได้ประกาศส่ง “หน่ึง” จิรวัฒน์ สะสม
ทรัพย์ บุตรชายคนโตลงสนามเอง 
เสี่ยหน่ึง คนรุ่นใหม่ของสะสมทรัพย์ 
 กลุ่มชาวบ้าน เป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่นระดับจังหวัด (กลุ่ม สจ.) โดยวันน้ี “เสี่ยหน่ึง” เป็นหัวหน้า สจ.
กลุ่มชาวบ้าน     
กลุ่มชาวบ้าน 
 ไชยา สะสมทรัพย์ ต้ังกลุ่มชาวบ้าน มาต้ังแต่เล่นการเมืองท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี 2522 สาเหตุที่ใช้ช่ือกลุ่ม
ชาวบ้าน เพราะต้องการทํางานการเมืองท้องถิ่น สจ. หรือนายก อบจ.ลงคลุกคลีตีโมงกับชาวบ้าน 
“เสี่ยอ้อน” ส่งคนลงสมัคร ส.จ. จนได้ยึดสภา อบจ.นครปฐม และมีตัวแทนเป็นนายก อบจ.นครปฐม มาเกือบทุกสมัย 
ตอนน้ันตัวแทนของไชยาคือ พะเยาว์ เนียะแก้ว นายก อบจ.นครปฐม 3 สมัย 
 สมัยหน้า “เสี่ยหน่ึง” ที่พาธุรกิจขยะของครอบครัวทะยานรุดหน้าไป และมี “สะสมทรัพย์” รุ่นที่ 3 เข้ามา
รับไม้ต่อแล้ว ได้เวลาที่ “สะสมทรัพย์” รุ่นใหม่ จะลงสนามการเมืองท้องถิ่น และกลุ่มชาวบ้าน กําลังจะสอนบทเรียน
การเมืองท้องถิ่นให้ธนาธรอีกคร้ัง 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/436050 
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สกัดยุบพรรค-พิทักษ์ 'บิ๊กป้อม' ผุดคู่มือบริหาร พปชร. 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา น. 
 
 
 
 
 
 
 “อย่าให้พลาด เพราะเราจะไปกันทั้งยวง” หัวหน้าป้อม ยํ้าทีมงานเคร่งครัดข้อห้าม กก.บห.พรรค 
 รู้ตัวว่าเป็น ‘ตําบลกระสุนตก’ หยิบจับอะไร เป็นต้องโดน สําหรับ “บ๊ิกป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่วันน้ีเขยิบฐานะจากที่ปรึกษา ขึ้นมาเป็น หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ทั้งโจทก์
เก่าและโจทก์ใหม่จ้องตาไม่กะพริบ หาโอกาส ‘สอย’ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 เบ้ืองต้น ทีมงานเล็งวันศุกร์ที่ 10 ก.ค. ให้ ‘หัวหน้าป้อม’ เรียกประชุมลูกพรรค ครั้งแรก หลังจากปรับ
โครงสร้างและเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหัวหน้า และคณะกรรมการบริหารพรรค จากเดิม 34 คน เหลือ 27 คน โดย
ตัวเลขน้ี เห็นพ้องต้องกันว่า เหมาะสม ‘คอนโทรล’ ง่าย ไม่อุ้ยอ้ายเหมือนที่ผ่านมา 
 แต่การประชุมพรรค ‘หัวหน้าป้อม’ ต้องทําหนังสือลา หากกรณีเป็นเวลาราชการ เพ่ือป้องกันการกระทํา
ความผิดตาม ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) เรื่องการใช้เวลาราชการ 
ทํางานการเมือง ซึ่งมีโทษทางอาญา แต่หากอยู่นอกเวลาราชการ สามารถดําเนินการได้ทันที 
 งานน้ี ‘หัวหน้าป้อม’ ไ ด้สั่ งการให้ ‘ทีมงาน’ ไปรวบรวมกฎระเบียบในกฎหมายที่  “ห้ามทํา
เด็ดขาด” รวมถึงบทลงโทษตาม ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)ว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560 โดยเฉพาะ
การกระทําที่นําไปสู่การยุบพรรค และการตัดสิทธ์ิทางการเมือง โดยกําชับให้จัดทําเป็น ‘คู่มือ’ แจกจ่ายให้กับ
คณะกรรมการบริหารพรรคทั้ง 27 คน ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 ในขณะที่ตัว ‘หัวหน้าป้อม’ เอง ก็ได้เคลียร์ปัญหา มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด” โดยแยกออกจาก
บ้านพักประจําตําแหน่ง ได้ระยะหน่ึงแล้ว ก่อน ที่ รังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคก้าวไกล จะหยิบยกมาอภิปรายนอกสภา ว่า
เป็นแหล่งเครือข่ายผลประโยชน์ที่เช่ือมระหว่างกองทัพกับกลุ่มทุนใหญ่ 
 ปัจจุบัน ‘มูลนิธิป่ารอยต่อ’ ได้ไปเช่าพ้ืนที่‘กรมธนารักษ์’ ติดกับแฟลตทหาร ดังน้ัน ภาพ ส.ส.พปชร.แห่
ขันหมากเทียบเชิญ ‘หัวหน้าป้อม’ จึงไม่เข้าข่ายฝ่าฝืนข้อบังคับที่ห้ามเก่ียวข้องกับการเมือง หรือผิดกฎหมาย ตามที่มี
การเรียกร้องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ เพราะปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวเป็น ‘บ้านพักประจําตําแหน่ง’ 
 
 
อ้างอิง: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/887941 
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รายงานหน้า2 : ‘ก้าวหน้า’ติวเข้ม รุกเลือกต้ัง‘ท้องถ่ิน’ 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 - 12:03 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ : นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า จัดกิจกรรมติวเข้มว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิก อบจ.ทั่วประเทศ ขณะที่นายชํานาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะ
ก้าวหน้า บรรยายหัวข้อ “แนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง” ที่อาคารไทยซัมมิท เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ   ประธานคณะก้าวหน้า 
 
 ที่มาของการทํางานการเมืองท้องถิ่นของคณะก้าวหน้ามีมาอยู่แล้วต้ังแต่ตอนเป็นพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) 
ถ้าไม่ถูกยุบพรรคการเมือง ท้องถิ่นก็จะทําในนามพรรค อนค.เดิม แต่เมื่อมีการถูกยุบพรรคขึ้น องค์กรของพรรคเดิมถูก
แตกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส.ส. ซึ่งแม้จะมีงูเห่าบ้าง แต่ 54 คนที่ยังเหลืออยู่ และมีอุดมการณ์ที่หนักแน่นกับทิศทาง 
เช่ือมั่นในนโยบายของพรรค อนค.เดิม ก็ไปทํางานการเมืองในระดับชาติต่อในสภาผู้แทนราษฎรในนามของพรรคก้าว
ไกล ขณะที่องคาพยพเดิมซึ่งก็คือคณะกรรมการบริหารพรรคเดิมที่ถูกตัดสิทธิ พวกเราไม่ได้ถอย พวกเราไม่ได้อ่อนแอ 
พวกเรามุ่งมั่น ต้ังใจที่จะทํางานการเมืองเพ่ือเปลี่ยนแปลงประเทศไทยต่อ พวกเรายังอยู่กันครบ กรรมการบริหารพรรค 
อนค.เดิมไม่มีใครที่เดินออกไป พวกเราจึงมาต้ังคณะก้าวหน้าขึ้นซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการทํางาน คือ การร่วมมือกัน
รณรงค์ทางคิด ทั้งความคิดที่ก้าวหน้า และความคิดที่เป็นประชาธิปไตยในสังคม เรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ การปฏิรูปกองทัพ การต่อสู้กับนายทุนผูกขาด การสร้างรัฐสวัสดิการให้เกิดขึ้น การปฏิรูประบบราชการ 
ยุติการรวมศูนย์อํานาจที่หน่วยงานราชการส่วนกลาง โดยเร่ืองหลักๆ ใหญ่ๆ ของประเทศเหล่าน้ีคณะก้าวหน้าจะ
รณรงค์อย่างต่อเน่ือง และนี่คืองานที่ 1 ของคณะก้าวหน้า คือ งานธงความคิด 
 อันดับที่ 2 คือ งานเลือกต้ังท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยมีประมาณ 7,000 แห่ง ถือ
เป็นครั้งแรก เราไม่สามารถส่งครบทั้ง 7,000 กว่าแห่งทั่วประเทศได้ ดังน้ัน ครั้งน้ีเรามองเป้าอยู่ที่ประมาณ 4,000 แห่ง 
อย่างไรก็ตาม น่ีคือการเลือกต้ังท้องถิ่นครั้งแรก อย่างน้อย 6-7 ปี บางท่ีเป็น 10 ปีแล้วที่ไม่มีการเลือกต้ังท้องถิ่น ทุก
คนโหยหาความเปลี่ยนแปลง ทุกคนต้องการเห็นสิ่งใหม่ ดังน้ัน โอกาสน้ีจึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดจะได้มีโอกาสเสนอคน
ใหม่ เสนอนโยบายใหม่ และเสนอรูปแบบการทํางานใหม่ เพราะไม่มีการเลือกต้ังมาแล้ว 6 ปี อย่างไรก็ตาม การ
เลือกต้ังท้องถิ่นสําคัญ เพราะนอกจากเป็นการเลือกคร้ังแรกในอย่างน้อย 6 ปีแล้ว ยังเป็นการต่อสู้กับเผด็จการ เพราะ
เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ยึดอํานาจในเดือนพฤษภาคม ปี 2557 ได้ดึงอํานาจองค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่นกลับเขามาอยู่ในส่วนกลางให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการให้ทหารเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณ ไม่
ว่าจะเป็นการปลดผู้บริหารปัจจุบันออก การแต่งต้ังข้าราชการให้มาเป็นตัวแทนการคัดสรรผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พูดง่ายๆ คือ คณะครองอํานาจมาจากการทํารัฐประหารไม่ต้องการให้เป็นประชาธิปไตย ไม่ต้องการเห็น
การเมืองท้องถิ่นยึดโยงกับประชาชนเติบโต พวกเขาจึงใช้กลไกที่มีอยู่กดทับ 
 นอกจากน้ี ความสําคัญอีกประการคือ การต่อสู้กับรัฐราชการรวมศูนย์ด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรหนึ่งถ้าไม่ผนึกกําลังกันแข็งจริงๆ ไม่มีทางที่จะเรียกร้องอํานาจ และงบประมาณกลับเข้ามามากขึ้นที่ท้องถิ่นได้
เลย วันน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกลิดรอนบทบาทอํานาจ ดังน้ัน ถ้าต่อสู้อย่างเอกเทศ ไม่มีการผนึกรวมกําลังเป็น
เอกภาพ ไม่มีทางที่จะทวงคืนอํานาจกลับมาให้ท้องถิ่นดูแลจัดการทรัพยากรของตัวเอง หรือกําหนดอนาคตของตัวเอง
ได้เลย ดังน้ัน น่ีคือการรวมพลังกัน น่ีคือการเดินทางคร้ังใหม่ในสังคม ไม่เคยมีใครเคยทําแบบที่เราทํามาก่อน คือส่ง
ท้องถิ่นในแคมเปญเดียวกัน เรากําลังจะส่งผู้สมัครลงนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 4,000 แห่งภายใต้ช่ือเดียวกัน 
แคมเปญเดียวกัน กรอบคิด นโยบาย อุดมการณ์แบบเดียวกัน น่ีเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ไม่เคยมีใครทํามาก่อน 
และเราเช่ือว่า การทําแบบน้ีจะทําให้เกิดการต่ืนตัวของประชาชนให้เห็นความสําคัญของการเมืองท้องถิ่น และถ้า
การเมืองท้องถิ่นมันดี มันมีคุณภาพ เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้โดยไม่ต้องพ่ึงการเมืองระดับชาติ เราอยากเห็น
การเมืองท้องถิ่นที่ยึดโยงกับประชาชนแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชน ดังน้ัน การเมืองท้องถิ่นครั้ง
น้ีคือการเดิมพันของประเทศ เป็นการรวมคนท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดด้วยมือของพวกเขาเองมาทํางานด้วยกัน 
ทําด้วยมือตัวเอง ไม่ต้องรอคนอ่ืนทําให้ 
 ก้าวต่อไปของพวกเรา จะใช้รูปแบบการทํางานของพรรค อนค.เดิม มาทํางานการเมืองในระดับท้องถิ่น 
คือ ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง ไม่ซื้อเสียง ไม่ใช้เงินในการทํางาน เราจริงจังเร่ืองน้ีอย่างแน่วแน่ เพราะเมื่อไหร่ที่เราใช้เงิน 
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเมื่อเข้าไปมีอํานาจก็ต้องมีการทุจริตคอร์รัปช่ันเพ่ือเอากลับคืนมา หรือเพ่ือเคลียร์เงินสําหรับการ
เลือกต้ังครั้งต่อไป ดังน้ัน เราจะไม่ใช้เงิน เมื่อไม่ใช้เงินแล้ว อาวุธของเราคือความคิด คือการรณรงค์ ที่ถูกต้อง 
นอกจากน้ี เราจะไม่ใช้อิทธิพลด้วย ซึ่งการเลือกต้ังครั้งที่ผ่านมา เราเห็นพัฒนาการที่ดี เราไม่เห็นการข่มขู่ คุกคาม หรือ
ยิงกันตายในการเลือกต้ัง เราก็หวังว่าครั้งน้ีจะไม่มีอีก แต่แน่นอนว่า การข่มขู่ คุกคาม เรายังได้ยินอยู่ประปราย แต่
พวกเราคณะก้าวหน้ายืนยันว่านอกจากเราจะไม่ใช้เงินแล้ว เราจะยังไม่ใช้อิทธิพลในการทํางานการเมือง รวมถึงจะ
ไม่ใช่เครือข่ายราชการไม่ว่าจะเป็นกํานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน แต่สิ่งที่เราจะใช้คือ นโยบายที่ดี แคมเปญ ฯลฯ น่ันคือ
นโยบาย และรูปแบบการทํางานของคณะก้าวหน้าที่จะต่อสู้ในระดับท้องถิ่น น่ีคือความพยายามที่ทะเยอทะยานมาก 
แต่ในภาวะที่ประเทศสิ้นหวังเช่นน้ี เราคิดเล็กไม่ได้ เราจําเป็นที่จะต้องคิดแบบทะเยอทะยานเช่นน้ี เพ่ือตอบสนองต่อ
สภาวะสังคม พวกเราเคยเขย่าประเทศไทยด้วยกันมาแล้วในการเลือกต้ังระดับชาติ 
 “วันน้ีผมจึงอยากชวนทุกคนมาเขย่าประเทศไทยด้วยกันอีกครั้งหน่ึง แต่เป็นระดับรากฐาน คือการเลือกต้ัง
การเมืองท้องถิ่น เราจะขีดการเลือกต้ังท้องถิ่นเป็นที่ส่งเสียงความต้องการของประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงให้
มากที่สุด ให้ขีดการเลือกต้ังเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของประชาชนในการสร้างความเปล่ียนแปลงกลับมามีพลังอีก เราเคย
ทําได้มาแล้วเมื่อ 24 มีนาคม 2562 และครั้งน้ีไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ผมช่ือว่า ถ้าเรายึดในแนวทางที่ถูกต้อง 
อุดมการณ์ที่ถูกต้อง วิธีการทํางานที่ถูกต้อง เราจะทําสําเร็จอีกคร้ัง” 
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ชํานาญ จันทร์เรือง 
 
 การใช้อํานาจอธิปไตยมีฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเริ่มมาต้ังแต่ 
2476 ล่าสุด พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ปี’34 และ ปี’50 แบ่งราชการแผ่นดิน 3 อย่าง ราชการส่วนกลาง 
หมายถึงกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัดและอําเภอเท่าน้ัน ราชการส่วนภูมิภาคถ้าเรา
สังเกตให้ดีเวลาไปต่างจังหวัดหรือไปท่ีไกลๆ ส่วนใหญ่ประมาณ 99 เปอร์เซ็นต์ ราชการใดท่ีลงท้ายด้วยจังหวัดและ
อําเภอจะหมายถึงราชการส่วนภูมิภาค เช่น ป่าไม้จังหวัด ป่าไม้อําเภอ สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอําเภอ แต่ถ้า
เราไปเห็นตามท้ายด้วยช่ือจังหวัดไม่คําว่าจังหวัดไม่ใช่ราชการส่วนภูมิภาค เช่น ศาลปกครองนครราชสีมา หมายถึง
ราชการส่วนกลาง สํานักงานป่าไม้เขต ราชการส่วนกลาง สรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม่ ไม่ใช่ราชการส่วนภูมิภาค ต่างกันถ้า
เป็นราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนภูมิภาคข้ึนอยู่กับนายอําเภอ ความสัมพันธ์
ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาค หรือผู้ว่าฯกับหัวหน้าส่วนราชการอําเภอเป็นความสัมพันธ์ของการบังคับบัญชา
หมายถึงเจ้านาย ลูกน้อง 
 ราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ใช่อะไรก็เป็นได้ ราชการส่วนท้องถิ่นต้องประกอบไปด้วยนิติบุคคล มีความสามารถ
ทํานิติสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีงบประมาณเป็นของตัวเอง จัดเก็บภาษีเป็นของตัวเองได้ ต้องมีสภาเป็นของตัวเอง จะต้องมี
ฝ่ายบริหารโดยจะเลือกต้ังหรือไม่เลือกต้ังก็ได้ และที่สําคัญคือต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นของตัวเอง ถ้าองค์ประกอบไม่ครบ
ไม่ใช่ราชการส่วนท้องถิ่น แม้ว่าจะอยู่ในท้องถิ่น เพราะฉะน้ันที่มีองค์ประกอบครบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค
ที่มีต่อส่วนท้องถิ่น คือ ความสัมพันธ์ คือการกํากับดูแลหมายถึงให้ทําตามกฎหมายที่มีอยู่ ไม่ใช่สั่งการ ไม่ใช่เจ้านาย 
ลูกน้อง ราชการส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น อบจ. เทศบาล อปท.ไม่ได้สังกัด 
 กระทรวงมหาดไทย ไม่ใช่สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ แล้วแต่กรณี แบบ กทม.ก็ขึ้นกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จังหวัด อบจ.ขึ้นกับผู้ว่าฯ เทศบาลนครขึ้นกับผู้ว่าฯ เทศบาลตําบล อบต.ขึ้นกับ
นายอําเภอและผู้ว่าฯ เพราะฉะนั้น กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด 
อยู่ในฐานะสต๊าฟช่วยเหลือไม่ใช่เป็นผู้บังคับบัญชา 
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 ส่วนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองและการเคลื่อนไหวถึงปัจจุบัน จังหวัดจัดการตนเองเร่ิมจากเมื่อปี 2550 
มีเอ็นจีโอเล็กๆ ช่วยทําชุมชนพ่ึงตนเอง ทั้งน้ี จากการเสนอแนวคิดร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหา
นคร พ.ศ. &#8230; ซึ่งตนเป็นประธานร่างกฎหมายฉบับน้ี รณรงค์ขับเคลื่อนกลุ่มเชียงใหม่จัดการตนเองขยายมาจาก
ชุมชนพ่ึงตนเอง โดยหลักการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค คือ ผู้ว่าฯและนายอําเภอ เหลือแต่ราชการส่วนท้องถิ่นและ
ราชการส่วนกลางเท่าน้ัน มีผู้ว่าฯมาจากการเลือกต้ังโดยตรง ไม่ใช่แต่งต้ังจากกระทรวงมหาดไทย มีราชการส่วนกลาง
ส่วนท้องถิ่นสองช้ัน มีการแบ่งหน้าที่กันทํางาน การให้มีสภาพลเมือง ที่มีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบ ถ่วงดุลต่างๆ 
มาจากกลุ่มหลากหลาย สําหรับโครงสร้างด้านภาษี โดยภาษีทุกชนิดที่เก็บได้ในพ้ืนที่จะส่งคืนรัฐบาลส่วนกลางร้อยละ 
30 และคงไว้ที่จังหวัดร้อยละ 70 อย่างไรก็ตาม แต่โชคไม่ดีเกิดรัฐประหารเสียก่อน แต่ว่าช่วงน้ันพอเชียงใหม่ทําบ้าง
จังหวัดอ่ืนๆ ก็เริ่ม เช่นกัน อาทิ ระยอง ขอนแก่น ภูเก็ต ลงท้ายด้วยมหานคร 
 หลังที่มีการเลือกต้ังทั่วไป 2562 เกิดขึ้น ตนได้รับเลือกเป็น ส.ส. ก็มีโอกาสเป็นประธานอนุกรรมาธิการ
ปกครองท้องถิ่นฯ ก็นําเร่ืองน้ีกลับขึ้นมาใหม่ โดยใช้เป็นร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารจังหวัดจัดการตนเอง ใช้ฐานเดิม
มายกร่าง พิจารณารายมาตราไปเกือบเสร็จ พวกตนก็ถูกสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ต้องออกมาข้างนอก แต่เขาก็ยัง
ดําเนินการต่อมีการศึกษาต่อไป โดยต้ังตนเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการฯ และเชิญไปพรีเซนต์วันพุธ (8 กรกฎาคม) ที่จะ
ถึงน้ี เพ่ือจะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร รับเป็นหลักการ 
 และเช่ือว่าคงไม่มีพรรคไหนท่ีจะคัดค้าน แต่ว่ารายละเอียดคงต่างกัน เพราะทุกพรรคไปหาเสียงหมดเร่ือง
การกระจายอํานาจ เรื่องลดอํานาจรัฐเพ่ิมอํานาจประชาชน อย่างน้อยสุดขอให้สําเร็จได้ และร่าง พ.ร.บ.จังหวัดจัดการ
ตนเองถ้าประกาศแล้วไม่ใช่จะพลิกทีเดียวทั่วประเทศ จะเริ่มจังหวัดที่คิดว่าตัวเอง ประชาชนมีความพร้อมและเห็น
ด้วย ประชาชนในจังหวัด 5 พันคนขึ้นไปเสนอว่าจะเอาและเสนอลงประชามติออกพระราชกฤษฎีกาจังหวัดจัดการ
ตัวเองขึ้นมาและประกาศใช้ไป 
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