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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ "ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง" นั่งหัวหน้าพรรคแทน หม่อมเต่า 6 
2 ผู้จัดการออนไลน์ รปช.เคาะ “ทวีศักดิ์” หน. “ดวงฤทธิ์” เลขาฯ “เอนก” จ่อคุมแรงงาน 

แถมเปลี่ยนโลโก ้
7 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'รวมพลังประชาชาติไทย'ได้กก.บริหารพรรคใหม่พร้อมเปลี่ยนโลโก้
พรรค 

9 

4 ไทยรัฐออนไลน์ "ทวีศักดิ์" นั่งหัวหน้า รปช.คนใหม่ แทน "หม่อมเต่า"-ดวงฤทธิ์ ซิวเลขาฯ 11 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ "พิธา" พา ส.ส.ก้าวไกล ตีปี๊บเลือกซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ 12 
6 New18 ออนไลน์ “พิธา” น าทีม ส.ส.ก้าวไกลประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ 

เขต 5 
14 

7 มติชนออนไลน์ “พิธา” ลุยเอง น าทีม ส.ส. บุกสมุทรปราการ ปลุกอย่าเพ่ิงหมดหวัง 
พร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง 

16 

8 แนวหน้าออนไลน์ ก้าวไกล! เล็งประกาศชื่อผู้สมัครส.ส.สมุทรปราการเขต 5 สัปดาห์หน้า 18 
9 เนชั่นสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
'เด็กพท.' ชี้ 'พปชร.' มีวิธีพิเศษจนชนะ 'เลือกตั้งซ่อม' 20 

10 แนวหน้าออนไลน์ น่าแปลกใจ! 'อนุสรณ์' สงสัย 'พปชร.' คะแนนนิยมทรุด แต่ชนะ
เลือกตั้งซ่อม 

21 

11 ไทยรัฐออนไลน์ เพ่ือไทย ตั้งข้อสงสัย พปชร. คะแนนทรุด แต่กลับชนะเลือกตั้งซ่อม 22 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ “เพ่ือไทย” ข้องใจ โพลชี้คะแนนนิยม พปชร. ทรุด แต่กลับชนะ

เลือกตั้งซ่อมล าปาง จี้ กกต .เร่งสร้างความเชื่อมั่น 
23 

13 คมชัดลึกออนไลน์ "เพื่อไทย" สงสัย พปชร.คะแนนทรุด แต่ชนะเลือกตั้งซ่อม 24 
14 มติชนออนไลน์ เพ่ือไทยอีสาน ลั่น พร้อมส่งคนสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น แต่เชื่อปีนี้ก็ยังไม่มี

เลือกตั้ง 
25 

15 ข่าวสดออนไลน์ รอมา 3 ปีแล้ว! เพื่อไทยพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น แต่คาดปีนี้ยังไม่ได้
เลือก 

26 

16 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "คณะก้าวหน้า" ติวเข้มทีมผู้สมัคร อบจ. มั่นใจเขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น
ส าเร็จ 

27 

17 ไทยรัฐออนไลน์ "ก้าวหน้า" ติวเข้มผู้สมัคร อบจ. มั่นใจเขย่าเลือกตั้ง ตามรอย อนค. 29 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ สะเทือนแน่! 'ช่อ' เชื่อเลือกตั้งท้องถิ่นกวาดชัยชนะเหมือนอนาคตใหม่

ในระดับประเทศ 
31 
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วั
น
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
19 เนชั่นสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
'ก้าวหน้า'เวิร์คช็อป ผู้สมัครท้องถิ่น 'พรรณิการ์' มั่นใจเขย่าสนาม
ส าเร็จ 

32 

20 ไทยโพสต์ออนไลน์ เดิมพันสูง! 'ชาญวิทย์' หวัง 'ธนาธร' ชนะเลือกตั้งท้องถิ่น เบิกทางพลิก
โฉมประเทศจากเบื้องล่าง 

34 

21 มติชนออนไลน์ ‘ดรุณวรรณ’อ้อน ปชช. ลต.ครั้งหน้า เลือกปชป.ท างาน 35 
22 แนวหน้าออนไลน์ ปลื้มผลโพล! ปชป.ย้ ามุ่งท างานผสาน 3 กลไก เร่งสานต่อนโยบาย 36 
23 ไทยโพสต์ออนไลน์ ปชป. เมินเรตติ้งตก ดีด๊าโพลยกคะแนนนิยมดีสุดในพรรครัฐบาล 38 
24 ThaiPBS ออนไลน์ คาดประเดิม "ผู้ว่าฯ กทม." เลือกตั้งท้องถิ่นปลายปี 40 
25 ไทยโพสต์ออนไลน์ จับตา 10 ก.ค. 'เพ่ือไทย' ประชุมพรรคปรับเปลี่ยน กก.บห. หรือไม่ 41 
26 เดลินิวส์ออนไลน์ "เลขาพท." ระบ ุ10 ก.ค.ชัดเจน ปรับ กก.บห.หรือไม่ 42 
27 ข่าวสดออนไลน์ สุเทพ ประกาศยื่นค าขาด ยึด ก.แรงงาน ขอ ปชช. ลงขันวันละบาท 

ให้พรรค 
43 

28 สยามรัฐออนไลน์ "เทพไท" หนุน ยุบสภาแต่ต้องแก้ รธน.60 สองปม ก่อนคืนอ านาจให้
ประชาชน ชี้กติกาเก่าไร้ความเป็นธรรม 

44 

29 แนวหน้าออนไลน์ 'เทพไท' ติงยุบสภาภายใต้กติกาเก่าไร้ประโยชน์ หนุนเร่งแก้ รธน. คืน
อ านาจ ปชช. 

45 

30 มติชนออนไลน์ ‘เทพไท’ ชี้ยุบสภา ลต.ใหม่ไม่ยาก แต่ภายใต้กติกาเก่าไร้ประโยชน์ 46 
31 ไทยรัฐออนไลน์ รปช. เลือก “ทวีศักดิ์” นั่ง หน.คนใหม่ 47 
32 ผู้จัดการออนไลน์ "เรืองไกร" รับค าท้าจ่อร้อง กกต. ยุบ พปชร. เหตุใช้มูลนิธปิ่ารอยต่อฯ 

ดัน "บิ๊กป้อม" นั่งหัวหน้า 
50 

33 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เรืองไกร รับค าท้าจ่อ “ยื่น กกต. ยุบ พปชร.” ปมใช้มูลนิธิป่ารอยต่อ 
5 จังหวัด 

51 

34 เนชั่นสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

ยื่น กกต.ยุบ 'พลังประชารัฐ' เทียบเชิญ 'บิ๊กป้อม' ใช้มูลนิธิปา่รอยต่อ 
5 จังหวัด 

52 

35 แนวหน้าออนไลน์ ‘เรืองไกร’ รับค าท้า ‘ไพบูลย์’ 9 ก.ค.ร้อง ‘ยุบพปชร.’ ใช้มูลนิธิป่าฯ
เชิญ ‘บิ๊กป้อม’ นั่งหัวหน้า 

53 

36 สยามรัฐออนไลน์ "เรืองไกร" รับค าท้า "ไพบูลย์" ร้องยุบ พปชร. ปมใช้มูลนิธิเชิญ 
"บิ๊กป้อม" นั่ง หน.พรรค 

54 
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บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 WorkpointTaday 

ออนไลน์ 
กกต. กับข้อหาจัดเลือกตั้งไม่เที่ยงธรรม วิบากกรรมถึงจ าคุก | 
REWIND Podcast 

55 

2 มติชนออนไลน์ ขอให้เลือกตั้งท้องถิ่นทุกรูปแบบในปีนี้ โดย โคทม อารียา 56 
3 เนชั่นสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
"บิ๊กพรรคเล็ก" เดินแรง "พ่ีเต้ พระราม7" ชวดเก้าอ้ี รมต. 59 

4 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX ท าไมคะแนนนิยม ก้าวไกล พุ่ง หลังอภิปราย พรบ.
งบประมาณ 

61 

5 ข่าวสดออนไลน์ footnote : สถานการณ์ภายในพลังประชารัฐ แนวรบขัดแย้งยังไม่
เปลี่ยนแปลง 

62 

6 คมชัดลึกออนไลน์ "จตุพร" วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองและการปรับครม. เชื่อ ยากทุก
ขั้นตอน 

63 

7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ' 65 
8 ผู้จัดการออนไลน์ เลือกตั้งท้องถิน่กระเพ่ือม ระดับชาติมีท้ังบวก-ลบ !! 69 
9 ผู้จัดการออนไลน์ ข่าวปนคน คนปนข่าว 71 
10 ข่าวสดออนไลน์ คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง : แผนเตะ สกัดขา ต่อธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 

ในทาง การเมือง 
74 

11 ผู้จัดการออนไลน์ ผิดหรือเปล่า? ยก พ.ร.บ.พรรคการเมือง ม. 29 สะกิด “ทอน-ก้าว
ไกล” ระวัง! “แจกแหกตา” ฟ้องกันฝุ่นตลบ 

75 
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สัปดาหน์ี้มีอะไร
       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
  

 
การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 6 – 12 กรกฎาคม 2563 
 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพธุที ่
8 กรกฎาคม 2563 

13.00 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

วัยพฤหัสบดีที่ 
9 กรกฎาคม 2563 

13.00 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 6 – 12 กรกฎาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันพธุที ่
8 กรกฎาคม 2563 

13.00 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การ เลื อกตั้ ง  และนายไพบู ลย์  เหล็ กพรหม 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วัยพฤหัสบดีที่ 
9 กรกฎาคม 2563 

13.00 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
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ข่าวอ้างอิง 
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5 กรกฎาคม 2563 - 14:33 น. 
"ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง" นั่งหัวหน้าพรรคแทน หม่อมเต่า 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมใหญ่ รปช. เลือก "ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง" เป็นหัวหน้าพรรคแทน "หม่อมเต่า"  พร้อมเปลี่ยนตรา
สัญลักษณ์พรรค จากดอกบัว เป็นช้างกลางวงล้อแห่งธรรม  สื่อถึงการรวมพลังของประชาชนคู่บารมี
พระมหากษัตริย ์
 วันที่ 5 ก.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของพรรครวมพลังประชาชาติไทย มี
มติเลือก นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เป็นหัวหน้าพรรค คะแนน 565 คะแนน ,นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เป็น
เลขาธิการพรรค ด้วยคะแนน 545 คะแนน, น.ส.จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ เป็นเหรัญญิกพรรค ด้วยคะแนน 524 
คะแนน นายธันย์ธรณ์เทพ แย้มอุทัย เป็นนายทะเบียนพรรค ด้วยคะแนน 533 คะแนน รวมทั้งนายเอนก เหล่าธรรม
ทัศน์ เป็นกรรมการบริหารพรรค ด้วยคะแนน 548 คะแนน, นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร เป็นกรรมหารบริหารพรรค ด้วย
คะแนน 552 คะแนน, และนายนายดนุช ตันเทอดทิตย์ เป็นกรรมการบริหารพรรค ด้วยคะแนน 553 คะแนน ส าหรับ
ต าแหน่งโฆษกพรรค ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ และนางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ  
 ขณะเดียวกัน พรรครวมพลังประชาชาติชาติ ยังเปลี่ยนสัญลักษณ์พรรค จากเดิมที่เป็นรูปดอกบัวอยู่ในกง
ล้อแห่งธรรม เปลี่ยนเป็น รูปช้าง อยู่ตรงกลางของกงล้อแห่งธรรม สื่อความหมายธรรมอันประเสริฐของศาสนา  และ
หมายถึงการรวมพลังของประชาชนคู่บารมีพระมหากษัตริย์ และร่วมกันผลักดันการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศให้
พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค เพ่ือแก้ไขท่ีตั้งส านักงานจากเดิมที่ก าหนดไว้ย่าน
รัชดา มาเป็นที่อาคารทูแปซิฟิคเพลส ย่านนานา ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/436116?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/436116?adz
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เผยแพร่: 5 ก.ค. 2563 14:57   ปรับปรุง: 5 ก.ค. 2563 17:11   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
รปช.เคาะ “ทวีศักดิ์” หน. “ดวงฤทธิ์” เลขาฯ “เอนก” จ่อคุมแรงงาน แถมเปลี่ยนโลโก้ 
 
 
 
 
 
 
 
รปช.เลือก “ทวีศักดิ์” นั่ง หน. “ดวงฤทธิ์” นั่งเลขาฯ “เอนก” คุมแรงงาน หลังปรับ ครม. พร้อมเปลี่ยนโลโก้พรรค 
ช้างเผือกในกงล้อแห่งธรรม หวังขับเคลื่อนสถาบัน “สุเทพ” ขอบคุณสมาชิกเหนียวแน่น ม่ันใจ รบ.อยู่ครบ 4 ปี พอ
มีเวลาเตรียมตัวเลือกตั้ง 
 วันนี้ (5 ก.ค.) พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เพ่ือมีมติเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพรรคใหม่ แทนชุดเก่าที่สิ้นสถานภาพ หลังจาก ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ลาออกจากหัวหน้าพรรคไป
ก่อนหน้านี้ โดยผลการลงคะแนนได้แก่ นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง หัวหน้าพรรค 565 คะแนน, นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล 
ชัยรุ่งเรือง เลขาธิการพรรค 545 คะแนน, นางสาวจุฑาฑัต เหล่าธรรมทัศน์ เหรัญญิกพรรค 524 คะแนน, นายธันย์ธรณ์
เทพ แย้มอุทัย นายทะเบียนพรรค 533 คะแนน, นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 548 คะแนน, นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร 552 
คะแนน และนายดนุช ตันเทอดทิตย์ 553 คะแนน เป็นกรรมการบริหารพรรค 
 นอกจากนี้ยังมีการเลือกคณะกรรมการจริยธรรมวินัยและคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส าหรับ
ต าแหน่งโฆษกพรรค ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ และ น.ส.เพชรชมพู กิจบูรณะ แต่ไม่ได้เป็น
กรรมการบริหารพรรค 
 นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีมติเปลี่ยนสัญลักษณ์พรรค เพราะค านึงถึงการกาบัตรเลือกตั้ง โดยยังคงล้อแห่ง
ธรรมไว้ แต่จะมีรูปช้างเผือก สัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาแทนตรงกลาง เพ่ือให้โลโก้พรรคโดดเด่นมากขึ้น  สื่อความหมายธรรม
อันประเสริฐของศาสนา และสื่อความหมาย การรวมพลังของประชาชน คู่พระบารมีพระมหากษัตริย์ และร่วมกัน
ผลักดันการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศให้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง  
 นายทวีศักดิ์กล่าวหลังการประชุมว่า ขอบคุณสมาชิกพรรค ตนจะตั้งใจท างานเต็มที่ ตนอาจจะไม่สดชื่น
เข้มแข็งเหมือนหนุ่มๆ แต่ว่าใจสู้ ตอนนี้ท าหน้าที่ถือว่าเป็นทุกขลาภ แต่ยอมรับ เต็มใจ และยินดีท าเพ่ือประชาชน 
ส่วนต าแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ ก่อนหน้านี้ปรากฏชื่อของนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค  จะขึ้นเป็น
หัวหน้าพรรคคนใหม่ แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง หลังพรรคได้เสนอชื่อนายเอนกต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้ขึ้นด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังนั้น จึงให้นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เลขาธิการพรรค ในฐานะรักษาการ
หัวหน้าพรรค ขึ้นต าแหน่งหัวหน้าพรรคแทน เพ่ือให้นายเอนกได้ท าหน้าที่รัฐมนตรีอย่างเต็มท่ี  
 ด้านนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ได้มาร่วมสังเกตการณ์กับสมาชิกพรรค และกล่าวกับที่
ประชุมพรรค ว่า ตนขอขอบคุณสมาชิกพรรคทั่วประเทศที่แน่วแน่มั่นคงต่อสู้ทางการเมืองด้วยวิถีทางประชาธิปไตย  
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พรรคของเราเป็นพรรคการเมืองของประชาชนที่แท้จริง ประชาชนเป็นใหญ่ เป็นเจ้าของพรรค เป็นผู้ก าหนดนโยบายที่
พรรคต้องปฏฺบัติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นี่คือ จุดยืนส าคัญ การ
ด าเนินการต้องเป็นไปโดยประชาชน ทุก 4 ปีต้องมีการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค โดยการประชุมทางไกล tele-
conference เพ่ือให้การประชุมสมัชชาพรรคมีความส าคัญ กรรมการบริหารพรรคชุดนี้เป็นชุดรักษาการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้พรรค และมีวาระถึงการประชุมสมัชชาใหญ่เท่านั้น ภายในปลายปี 2564 หรือต้นปี 2565 และตอนนั้นจะ
มีกรรมการบริหารพรรคชุดถาวร  
 “ผมมั่นใจว่ารัฐบาลของ  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา จะท าหน้าที่จนครบ 4 ปี และหากเลือก
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในปี 2565 ก็ยังมีเวลามากพอในการเตรียมตัวลงสู่สนามเลือกตั้ง” 
 นายสุเทพกล่าวว่า ตนขอฝากความหวังไว้ที่บรรดาสมาชิกพรรคให้มีหน้าที่ในการขยายความคิดไปสู่พ่ีน้อง
เพ่ือนฝูง ชักชวนมาเป็นสมาชิกพรรคและร่วมท าการเมืองกับเรา เพราะการเป็นพรรคการเมืองของประชาชน ต้องพ่ึง
เงินทุนจากประชาชน ทุกคนต้องมีใจหนักแน่น ท าประโยชน์เพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง เราไม่ได้ท าการเมืองเพ่ือตัวเรา
เอง เราท าการเมืองเพ่ือประเทศชาติ เพ่ือลูกหลานของเรา ตนเข้ามาท างานไม่ได้มีเป้าหมายเพ่ือผลประโยชน์ตัวเอง ตน
ไม่รับเลือกตั้งและรับประโยชน์ใด แต่จะอยู่เคียงข้างทุกคน ตนขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารพรรค และ
แสดงความยินดีล่วงหน้ากับ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต่อ
จาก ม.ร.ว.จัตุมงคล ขอให้ทุ่มเทท างานอย่างเต็มที่ และขอให้น าความส าเร็จมาสู่พรรค 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000068973  
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05 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:18 น.      
'รวมพลังประชาชาติไทย'ได้กก.บริหารพรรคใหม่พร้อมเปลี่ยนโลโก้พรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 5 ก.ค.63-พรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ที่ Bangkok Thonburi 
Hall ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีมติเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคใหม่ หลังหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณ
กุล ลาออกไปก่อนหน้านี้ ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบัน  และคณะกรรมการชุดต่างๆ พ้นสภาพ การ
เสนอชื่อกรรมการบริหารพรรคทุกต าแหน่งมีเพียงแค่เบอร์เดียว ได้แก่  นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง หัวหน้าพรรค 565 
คะแนน, นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขาธิการพรรค 545 คะแนน, นางสาวจุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ 
เหรัญญิกพรรค 524 คะแนน, นายธันย์ธรณ์เทพ แย้มอุทัย นายทะเบียนพรรค 533 คะแนน, นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
548 คะแนน, นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร 552 คะแนน, และนายนายดนุช ตันเทอดทิตย์ 553 คะแนน เป็นกรรมการบริหาร
พรรค 
 นอกจากนี้ยังมีการเลือกคณะกรรมการจริยธรรมวินัยและคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส าหรับ
ต าแหน่งโฆษกพรรค ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์  และนางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ แต่ไม่ได้
เป็นกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งในที่ประขุมยังมีมติเปลี่ยนสัญลักษณ์พรรค เพราะค านึงถึงการกาบัตรเลือกตั้ง โดย
ยังคงล้อแห่งธรรมไว้ แต่จะมีรูปช้างเผือก สัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาแทนตรงกลาง เพ่ือให้โลโก้พรรคโดดเด่นมากขึ้น สื่อ
ความหมายธรรมอันประเสริฐของศาสนา และสื่อความหมาย การรวมพลังของประชาชน คู่พระบารมีพระมหากษัตริย์  
และร่วมกันผลักดันการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศให้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง  
 นายทวีศักดิ์ กล่าวหลังการประชุมว่า ขอบคุณสมาชิกพรรค ตนจะตั้งใจท างานเต็มที่ ตนอาจจะไม่สดชื่น
เข้มแข็งเหมือนหนุ่มๆ แต่ว่าใจสู้ ตอนนี้ท าหน้าที่ถือว่าเป็นทุกขลาภ ปต่ยอมรับ เต็มใจและยินดีท าเพ่ือประชาชน โดย
หัวหน้าพรรคคนใหม่ ก่อนหน้านี้ปรากฏชื่อของ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคฯ จะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค
คนใหม่ แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง หลังพรรคฯ ได้เสนอชื่อนายเอนก  ต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้ขึ้นด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังนั้น จึงให้นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เลขาธิการพรรคฯ ในฐานะรักษาการหัวหน้า
พรรค ขึ้นต าแหน่งหัวหน้าพรรคแทน เพ่ือให้นายเอนก ได้ท าหน้าที่รัฐมนตรีอย่างเต็มที่  
 ด้านนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ได้มานั่งสังเกตการณ์ร่วมกับสมาชิกพรรค และกล่าวกับที่
ประชุมพรรคว่า ตนขอขอบคุณสมาชิกพรรคทั่วประเทศที่แน่วแน่มั่นคงน่อสู้ทางการเมืองด้วยวิถีทางประชาธิปไตย  
พรรคของเราเป็นพรรคการเมืองของประชาชนที่แท้จริง ประชาชนเป็นใหญ่ เป็นเจ้าของพรรค เป็นผู้ก าหนดนโยบายที่
พรรคต้องปฏฺบัติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นี่คือจุดยืนส าคัญ 
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การด าเนินการต้องเป็นไปโดยประชาชน ทุกสี่ปีต้องมีการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค โดยการประชุมทางไกล tele-
conference เพ่ือให้การประชุมสมัชชาพรรคมีความส าคัญ กรรมการบริหารพรรคชุดนี้เป็นชุดรักษาการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้พรรค และมีวาระถึงการประชุมสมัชชาใหญ่เท่านั้น ภายในปลายปี 2564 หรือต้นปี 2565 และตอนนั้นจะ
มีกรรมการบริหารพรรคชุดถาวร  
 "ผมมั่นใจว่ารัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา จะท าหน้าที่จนครบ 4 ปี  และหากเลือก
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในปี 2565 ก็ยังมีเวลามากพอในการเตรียมตัวลงสู่สนามเลือกตั้ง ขอฝากความหวังไว้ที่
บรรดาสมาชิกพรรคให้มีหน้าที่ในการขยายความคิดไปสู่พี่น้องเพ่ือนฝูง ชักชวนมาเป็นสมาชิกพรรคและร่วมท าการเมือง
กับเรา เพราะการเป็นพรรคการเมืองของประชาชนต้องพ่ึงเงินทุนจากประชาชน ทุกคนต้องมีใจหนักแน่นท าประโยชน์
เพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง เราไม่ได้ท าการเมืองเพ่ือตัวเราเอง เราท าการเมืองเพ่ือประเทศชาติ เพ่ือลูกหลานของเรา ผม
เข้ามาท างานไม่ได้มีเป้าหมายเพ่ือผลประโยชน์ตัวเอง ตนไม่รับเลือกตั้งและรับประโยชน์ใด แต่จะอยู่เคียงข้างทุกคน ผม
ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารพรรค และแสดงความยินดีล่วงหน้ากับ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต่อจาก ม.ร.ว.จัตุมงคล  ขอให้ทุ่มเทท างานอย่างเต็มที่และขอให้น า
ความส าเร็จมาสู่พรรค" 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70561  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.mcot.net/viewtna/5f018fe8e3f8e40af845ed38  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/70561
https://www.mcot.net/viewtna/5f018fe8e3f8e40af845ed38
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ไทยรัฐออนไลน์5 ก.ค. 2563 15:45 น. 
"ทวีศักดิ์" นั่งหัวหน้า รปช.คนใหม่ แทน "หม่อมเต่า"-ดวงฤทธิ์ ซิวเลขาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
"ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง" นั่งหัวหน้า รปช.คนใหม่ แทน "หม่อมเต่า" ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ขณะ ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิ
กุล ชัยรุ่งเรือง เป็นเลขาฯ รปช.พร้อมเปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่ด้วย 
 วันที่ 5 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2562 ของพรรครวมพลังประชาชาติ
ไทย (รปช.) มีมติเลือก นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แทน ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน ที่
ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคไปก่อนหน้านี้ ส่วน นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ ได้รับเลือกเป็น
กรรมการบริหารพรรคคนที่ 1 ขณะที่ นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรค ส่วน  นาย
เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ และ น.ส.เพชรชมพู กิจบูรณะ เป็นโฆษกพรรค 
 นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนสัญลักษณ์พรรคใหม่ จากเดิมใช้เครื่องหมายวงล้อแห่งธรรมสีแดง ล้อมรอบด้วย
รูปมือสีขาว ล้อมรอบด้วยวงล้อแห่งธรรมสีน้ าเงินอีกชั้นหนึ่ง โดยโลโก้ใหม่มีการตัดรูปมือสีขาวออกไปให้เหลือเพียงวงล้อ
แห่งธรรมสีน้ าเงินรอบนอก แล้วเพ่ิมรูป ช้างสีขาว ยืนอยู่ภายในวงสีแดงด้านใน และมีตัวอักษรชื่อพรรคเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ อยู่ภายในวงล้อสีน้ าเงิน 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1882843  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :   
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888068?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1882843
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888068?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888068?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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"พิธา" พา ส.ส.ก้าวไกล ตีปี๊บเลือกซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ 
อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.33 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"พิธา”น าทีม!! ส.ส.ก้าวไกล ลงพื้นที่ตีปี๊บเลือกตั้งซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ ยืนยันประกาศชื่อผู้สมัครภายใน
สัปดาห์นี้ 
 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการ
พรรคก้าวไกล น าทีมส.ส.พรรคก้าวไกล อาทิ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน ,ธัญญ์วาริน 
สุขะพิสิษฐ์ ,น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา และนายชวลิต  เลาหอุดมพันธ์ ลงพ้ืนที่ จ.สมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์
แก่พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งที่ 5 จ.สมุทรปราการ ว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ในเขตนี้  เนื่องจาก นายกรุงศรีวิไล 
สุทินเผือก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ โดนใบเหลืองจากการเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 นายพิธา กล่าวว่า ที่มาในวันนี้ตนมาประชาสัมพันธ์และต้องการให้พี่น้องประชาชนรับรู้ถึงสิทธิ์ของตนเอง 
รวมไปถึงกระตุ้นให้พ่ีน้องประชาชนอย่าเพ่ิงหมดหวังกับการเมืองเพราะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลได้พิสูจน์
แล้วว่าเราท าหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน เป็นตัวแทนของประชาชนในการการตรวจสอบอ านาจรัฐ
ผ่านการอภิปรายงบประมาณ2564 
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 นายพิธา กล่าวอีกว่า ในขณะนี้ทางกกต.ยังไม่ประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมา แต่คาดว่าจะมีการ
เลือกตั้งซ่อมเขต 5 จ.สมุทรปราการ ภายในต้นเดือนส.ค.อย่างแน่นอน จึงอยากขอให้ประชาชนในเขตสมุทรปราการเขต 
5 ติดตามข่าวสารการเลือกตั้งซ่อมอย่างใกล้ชิด และอยากฝากพรรคก้าวไกลกับพ่ีน้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ขอโอกาสให้
เก้าอ้ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 5 จ.สมุทรปราการ ให้กับพรรคก้าวไกลได้เข้าไปเป็นตัวแทนพ่ีน้องประชาชนในสภา 
 “ตอนนี้พรรคก้าวไกลอยู่ในช่วงสรรหาผู้สมัครมาลงเลือกตั้งในนามของพรรคก้าวไกล ขอยืนยันว่าขณะ
คณะกรรมการก าลังท างานกันอยู่ และจะรีบประกาศชื่อผู้สมัครโดยเร็วที่สุด คาดว่าจะสามารถประกาศได้ภายในสัปดาห์
นี้ โดยคณะกรรมการสรรหาจะคะดเลือกผู้ที่ตอบโจทย์และรักษาผลประโยชน์ของประชาชนได้มากที่สุด และผมจะ
กลับมาหาพ่ีน้องชาวสมุทรปราการอีกครั้ง เมื่อกกต.ประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ พรรคก้าวไกลของเราตั้งใจที่
จะท างานเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง อย่างที่เราได้พิสูจน์มาแล้วทั้งในและนอกสภา” พิธา กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/article/783428 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  http://www.voicetv.co.th/read/eomTAuh5c 
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“พิธา” น าทีม ส.ส.ก้าวไกลประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 
15 ชั่วโมงท่ีแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
“พิธา”น าทีม ส.ส.ก้าวไกล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 ยืนยัน ประกาศชื่อ
ผู้สมัครภายในสัปดาห์นี้ 
 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการ
พรรคก้าวไกล น าทีมส.ส.พรรคก้าวไกล อาทิ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ น.ส.ญาณธิชา  บัวเผื่อน ,นายธัญญ์วาริน 
สุขะพิสิษฐ์ ,น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา และนายชวลิต  เลาหอุดมพันธ์ ลงพ้ืนที่ จ.สมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์
แก่พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งที่ 5 จ.สมุทรปราการ ว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ในเขตนี้ อันเนื่องมาจาก นายกรุง
ศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)  โดนใบเหลืองจากการเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 
 นายพิธา กล่าวว่า ที่มาในวันนี้ตนมาประชาสัมพันธ์และต้องการให้พี่น้องประชาชนรับรู้ถึงสิทธิ์ของตนเอง 
รวมไปถึงกระตุ้นให้พ่ีน้องประชาชนอย่าเพ่ิงหมดหวังกับการเมืองเพราะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลได้พิสูจน์
แล้วว่าเราท าหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน เป็นตัวแทนของประชาชนในการการตรวจสอบอ านาจรัฐ
ผ่านการอภิปรายงบประมาณ2564 ซึ่งในขณะนี้ทางกกต.ยังไม่ประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมา แต่คาดว่าจะมี
การเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ ภายในต้นเดือนสิงหาคมอย่างแน่นอน จึงอยากขอให้ประชาชนในเขต
สมุทรปราการเขต 5 ติดตามข่าวสารการเลือกตั้งซ่อมอย่างใกล้ชิด และอยากฝากพรรคก้าวไกลกับพ่ีน้องประชาชนอีก
ครั้งหนึ่ง ขอโอกาสให้เก้าอ้ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 5 จ.สมุทรปราการ ให้กับพรรคก้าวไกลได้เข้าไปเป็นตัวแทนพ่ี
น้องประชาชนในสภาฯ 
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 “ตอนนี้พรรคก้าวไกลอยู่ในช่วงสรรหาผู้สมัครมาลงเลือกตั้งในนามของพรรคก้าวไกล ขอยืนยันว่าขณะ
คณะกรรมการก าลังท างานกันอยู่ และจะรีบประกาศชื่อผู้สมัครโดยเร็วที่สุด คาดว่าจะสามารถประกาศได้ภายในสัปดาห์
นี้ โดยคณะกรรมการสรรหาจะคะดเลือกผู้ที่ตอบโจทย์และรักษาผลประโยชน์ของประชาชนได้มากที่สุด และผมจะ
กลับมาหาพ่ีน้องชาวสมุทรปราการอีกครั้ง เมื่อกกต.ประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ พรรคก้าวไกลของเราตั้งใจที่
จะท างานเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง อย่างที่เราได้พิสูจน์มาแล้วทั้งในและนอกสภาฯ” นายพิธา กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/59621 
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“พิธา” ลุยเอง น าทีม ส.ส. บุกสมุทรปราการ ปลุกอย่าเพิ่งหมดหวัง พร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 - 18:17 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“พิธา” น าทีม ส.ส.ก้าวไกล ลงพ้ืนที่พีอาร์ ลต.ซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ แย้ม ประกาศชื่อผู้สมัครสัปดาห์นี้ 
 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) พร้อมด้วย นายชัยธวัช ตุลาธน 
เลขาธิการพรรค น าทีมส.ส.พรรคก.ก. อาทิ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน ,ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ 
,น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา และนายชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ลงพ้ืนที่ จ.สมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์แก่พ่ีน้อง
ประชาชนในพื้นท่ีเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ ว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ในเขตนี้ อันเนื่องมาจาก นายกรุงศรีวิไล 
สุทินเผือก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โดนใบเหลืองจากการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
  
 นายพิธา กล่าวว่า ที่มาในวันนี้ตนมาประชาสัมพันธ์และต้องการให้พี่น้องประชาชนรับรู้ถึงสิทธิ์ของตนเอง 
รวมไปถึงกระตุ้นให้พ่ีน้องประชาชนอย่าเพ่ิงหมดหวังกับการเมืองเพราะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลได้พิสูจน์
แล้วว่าเราท าหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน เป็นตัวแทนของประชาชนในการการตรวจสอบอ านาจรัฐ
ผ่านการอภิปรายงบประมาณ 2564 ซึ่งในขณะนี้ทางกกต.ยัง ไม่ประกาศ พ.ร.ก.เลือกตั้งออกมา แต่คาดว่าจะมีการ
เลือกตั้งซ่อมเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ ภายในต้นเดือนสิงหาคมอย่างแน่นอน จึงอยากขอให้ประชาชนในเขต
สมุทรปราการเขต 5 ติดตามข่าวสารการเลือกตั้งซ่อมอย่างใกล้ชิด และอยากฝากพรรคก้าวไกลกับพ่ีน้องประชาชนอีก
ครั้งหนึ่ง ขอโอกาสให้เก้าอ้ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ ให้กับพรรคก้าวไกลได้เข้าไปเป็น
ตัวแทนพ่ีน้องประชาชนในสภาฯ 
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 “ตอนนี้พรรคก.ก.อยู่ในช่วงสรรหาผู้สมัครมาลงเลือกตั้งในนามของพรรคก.ก. ขอยืนยันว่าขณะ
คณะกรรมการก าลังท างานกันอยู่ และจะรีบประกาศชื่อผู้สมัครโดยเร็วที่สุด คาดว่าจะสามารถประกาศได้ภายในสัปดาห์
นี้ โดยคณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกผู้ที่ตอบโจทย์และรักษาผลประโยชน์ของประชาชนได้มากที่สุด และผมจะ
กลับมาหาพ่ีน้องชาวสมุทรปราการอีกครั้ง เมื่อกกต.ประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ พรรคก้าวไกลของเราตั้งใจที่
จะท างานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง อย่างที่เราได้พิสูจน์มาแล้วทั้งในและนอกสภาฯ” พิธา กล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2255571 
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ก้าวไกล! เล็งประกาศชื่อผู้สมัครส.ส.สมุทรปราการเขต 5 สัปดาห์หน้า 
วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 18.46 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“พิธา”น าทีมก้าวไกล ลงพ้ืนที่ตีปี๊บลต.ซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ พร้อมประกาศชื่อผู้สมัครสู้ภายในสัปดาห์นี้  
 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย นายชัยธวัช ตุลา
ธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล น าทีม ส.ส. พรรคก้าวไกล อาทิ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน ,
ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ,นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา และนายชวลิต  เลาหอุดมพันธ์ ลงพ้ืนที่ จ.สมุทรปราการ 
ประชาสัมพันธ์แก่พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการว่า จะมีการเลือกตั้งใหม่ในเขตนี้ อัน
เนื่องมาจาก นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ โดนใบเหลืองจากการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562  
 นายพิธา กล่าวว่า ที่มาในวันนี้ตนมาประชาสัมพันธ์ และต้องการให้พ่ีน้องประชาชนรับรู้ถึงสิทธิ์ของตนเอง 
รวมไปถึงกระตุ้นให้พ่ีน้องประชาชนอย่าเพ่ิงหมดหวังกับการเมือง เพราะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลได้พิสูจน์
แล้วว่า เราท าหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน เป็นตัวแทนของประชาชนในการการตรวจสอบอ านาจรัฐ
ผ่านการอภิปรายงบประมาณ2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซึ่งในขณะนี้ทาง กกต. ยังไม่ประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมา  แต่คาดว่า จะมีการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จังหวัด
สมุทรปราการ ภายในต้นเดือนสิงหาคมอย่างแน่นอน จึงอยากขอให้ประชาชนสมุทรปราการเขต 5 ติดตามข่าวสารการ
เลือกตั้ งซ่อมอย่างใกล้ชิด และอยากฝากพรรคก้าวไกลกับพ่ีน้องประชาชนอีกครั้ งห นึ่ ง ขอโอกาสให้ เก้า อ้ี 
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ ให้กับพรรคก้าวไกลได้เข้าไปเป็นตัวแทนพ่ีน้องประชาชนในสภาฯ  
“ตอนนี้พรรคก้าวไกลอยู่ในช่วงสรรหาผู้สมัครมาลงเลือกตั้งในนามของพรรคก้าวไกล ขอยืนยันว่า คณะกรรมการก าลัง
ท างานกันอยู่ และจะรีบประกาศชื่อผู้สมัครโดยเร็วที่สุด คาดว่า จะสามารถประกาศได้ภายในสัปดาห์นี้  โดย
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกผู้ที่ตอบโจทย์และรักษาผลประโยชน์ของประชาชนได้มากที่สุด และผมจะกลับมาหาพ่ี
น้องชาวสมุทรปราการอีกครั้ง เมื่อ กกต. ประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ พรรคก้าวไกลของเราตั้งใจที่จะท างาน
เพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง อย่างที่เราได้พิสูจน์มาแล้วทั้งในและนอกสภาฯ” นายพิธา กล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/503498 
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'เด็กพท.' ชี้ 'พปชร.' มีวิธีพิเศษจนชนะ 'เลือกตั้งซ่อม' 
 6 กรกฎาคม 2020 เวลา 10:11 
 
 
 
 
 
 
 
อนุสรณ์" ข้องใจ "พปชร." โพลหลายส านัก เผยผลส ารวจ ความนิยมลด แต่ ชนะเลือกตั้งซ่อม ชี้ อาจมีวิธีพิเศษใน
การบริหารจัดการ ถาม "กกต." ยังม่ันใจว่าการจัดสุจริต-เที่ยงธรรม หรือไม่ หวัง "เลือกตั้งซ่อม" สมุทรปราการ จะ
ไม่มีบัตรเขย่ง รถฮัมว่ี เพ่นพ่านเต็มเมือง 
 นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีซูเปอร์โพล เผยผลส ารวจ พรรคพลังประชา
รัฐ (พปชร.) ได้รับความนิยมลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ประชาชนไม่เชื่อมั่นทีมเศรษฐกิจพรรค ว่า ผลส ารวจซูเปอร์โพล 
สอดรับในทิศทางเดียวกับโพลหลายส านักที่ออกมาก่อนหน้านี้รัฐบาลสืบทอดอ านาจของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยิ่ง
อยู่นาน คะแนนนิยม ความเชื่อมั่นยิ่งดิ่งทรุด ลดต่ าลงในแทบทุกมิติ บ้านเมืองก าลังจมดิ่งอยู่ในวิกฤติซ้อนวิกฤติ 
มาตรการเยียวยาจากรัฐบาลสิ้นสุดลง คนยังตกงาน ประชาชนประสบปัญหาท ามาหากินไม่ได้ สิ้นหวัง รัฐบาลไม่มี
มาตรการเยียวยาต่อเนื่องที่ชัดเจน น่าแปลกใจที่แม้โพลแทบทุกส านักจะสะท้อนความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศ 
รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ เผชิญวิกฤติศรัทธาขยายลุกลามไปทั่วทั้งประเทศแต่ในสนามการเลือกตั้งซ่อม พรรคพลังประชา
รัฐ สามารถพลิกชนะได้ แสดงว่า แม้คะแนนความนิยมจะตกต่ า แต่อาจมีวิธีการบริหารจัดการให้ได้มาซึ่งคะแนนด้วยวิธี
พิเศษ มีการใช้อ านาจรัฐ การใช้ทรัพยากรของรัฐ เพ่ือช่วงชิงความได้เปรียบในการเลือกตั้งซ่อมหรือไม่ 
 นายอนุสรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เห็นผลโพลสะท้อนคะแนนนิยมที่ตกต่ าของรัฐบาล 
แต่ยังสามารถชนะเลือกตั้งซ่อมได้ ยังมั่นใจอยู่หรือไม่ว่า สามารถบริหารจัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม จาก
ล าปางโมเดล มาถึงสมุทรปราการ กกต.มีแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นการบริหารจัดการเลือกตั้งให้เสรีและเป็น
ธรรมได้อย่างไร 
 “ผ่านเลือกตั้งซ่อมล าปางมาตั้งนาน ข้อมูลทุจริตเลือกตั้ งซ่อม ยังไหลมาไม่หยุด หวังว่าเลือกตั้งซ่อม
สมุทรปราการ คะแนนงอก บัตรเขย่ง บัตรออกลูกในหีบ รถฮัมวี่ วิ่งเพ่นพ่านเต็มเมือง จนคะแนนสวนทางกับโพล จะไม่
เกิดข้ึนอีก” นายอนุสรณ์ กล่าว  
 
 
อ้างอิง  :  https://www.nationweekend.com/content/politics/13072 
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น่าแปลกใจ! 'อนุสรณ์' สงสัย 'พปชร.' คะแนนนิยมทรุด แต่ชนะเลือกตั้งซ่อม 
วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 10.25 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีซูเปอร์โพลเผย
ผลส ารวจพรรคพลังประชารัฐได้รับความนิยมลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ประชาชนไม่เชื่อมั่นทีมเศรษฐกิจพรรคพลังประชา
รัฐ ว่า ผลส ารวจซูเปอร์โพลสอดรับในทิศทางเดียวกับโพลหลายส านักที่ออกมาก่อนหน้านี้ รัฐบาลสืบทอดอ านาจของ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยิ่งอยู่นาน คะแนนนิยม ความเชื่อมั่นยิ่งดิ่งทรุด ลดต่ าลงในแทบทุกมิติ บ้านเมืองก าลังจมดิ่ง
อยู่ในวิกฤติซ้อนวิกฤติ มาตรการเยียวยาจากรัฐบาลสิ้นสุดลง คนยังตกงาน ประชาชนประสบปัญหาท ามาหากินไม่ได้ 
สิ้นหวัง รัฐบาลไม่มีมาตรการเยียวยาต่อเนื่องที่ชัดเจน 
 น่าแปลกใจที่แม้โพลแทบทุกส านักจะสะท้อนความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 
เผชิญวิกฤติศรัทธาขยายลุกลามไปทั่วทั้งประเทศ แต่ในสนามการเลือกตั้งซ่อม พรรคพลังประชารัฐสามารถพลิกชนะได้ 
แสดงว่า แม้คะแนนความนิยมจะตกต่ า แต่อาจมีวิธีการบริหารจัดการให้ได้มาซึ่งคะแนนด้วยวิธีพิเศษ มีการใช้อ านาจรัฐ 
การใช้ทรัพยากรของรัฐ เพ่ือช่วงชิงความได้เปรียบในการเลือกตั้งซ่อมหรือไม่ กกต.เห็นผลโพลสะท้อนคะแนนนิยมที่
ตกต่ าของรัฐบาลแต่ยังสามารถชนะเลือกตั้งซ่อมได้ ยังมั่นใจอยู่หรือไม่ว่า สามารถบริหารจัดการเลือกตั้งให้สุจริตและ
เที่ยงธรรม จากล าปางโมเดล มาถึงสมุทรปราการ กกต.มีแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นการบริหารจัดการเลือกตั้งให้
เสรีและเป็นธรรมได้อย่างไร 
 "ผ่านเลือกตั้งซ่อมล าปางมาตั้งนาน ข้อมูลทุจริตเลือกตั้งซ่อม ยังไหลมาไม่หยุด หวังว่าเลือกตั้งซ่อม
สมุทรปราการ คะแนนงอก บัตรเขย่ง บัตรออกลูกในหีบ รถฮัมวี่ วิ่งเพ่นพ่านเต็มเมือง จนคะแนนสวนทางกับโพล จะไม่
เกิดข้ึนอีก" นายอนุสรณ์ กล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/503582 
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เพื่อไทย ตั้งข้อสงสัย พปชร. คะแนนทรุด แต่กลับชนะเลือกตั้งซ่อม 
ไทยรัฐออนไลน์  6 ก.ค. 2563 10:47 น. 
 
 
 
 
 
 
 
โฆษกพรรคเพื่อไทย ตั้งข้อสงสัย พปชร. คะแนนทรุด แต่กลับชนะเลือกตั้งซ่อม สวนทางกับโพล ที่ระบุ คะแนนนิยม
ตกต่ า ซัด กกต.ยังม่ันใจ คุมเลือกตั้งซ่อม ไม่ให้มีทุจริตได้อีกหรือ    
 วันที่ 6 ก.ค. นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณี ซูเปอร์โพล เผย ผลส ารวจ 
พรรคพลังประชารัฐ ได้รับความนิยมลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ประชาชนไม่เชื่อมั่นทีมเศรษฐกิจพรรคพลังประชารัฐ ว่า ผล
ส ารวจซูเปอร์โพล สอดรับในทิศทางเดียวกับโพลหลายส านัก ที่ออกมาก่อนหน้านี้ รัฐบาลสืบทอดอ านาจของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยิ่งอยู่นาน คะแนนนิยม ความเชื่อมั่นยิ่งดิ่งทรุด ลดต่ าลงในแทบทุกมิติ บ้านเมืองก าลังจมดิ่งอยู่ใน
วิกฤติซ้อนวิกฤติ มาตรการเยียวยาจากรัฐบาลสิ้นสุดลง คนยังตกงาน ประชาชนประสบปัญหาท ามาหากินไม่ได้ สิ้นหวัง 
รัฐบาลไม่มีมาตรการเยียวยาต่อเนื่องที่ชัดเจน น่าแปลกใจ ที่แม้โพลแทบทุกส านัก จะสะท้อนความรู้สึกของคนไทยทั้ง
ประเทศ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เผชิญวิกฤติศรัทธา ขยายลุกลามไปทั่วทั้งประเทศ แต่ในสนามการเลือกตั้งซ่อม พรรค
พลังประชารัฐ สามารถพลิกชนะได้ แสดงว่าแม้คะแนนความนิยมจะตกต่ า แต่อาจมีวิธีการบริหารจัดการให้ได้มาซึ่ง
คะแนนด้วยวิธีพิเศษ มีการใช้อ านาจรัฐ การใช้ทรัพยากรของรัฐ เพ่ือช่วงชิงความได้เปรียบในการเลือกตั้งซ่อม หรือไม่ 
กกต.เห็นผลโพลสะท้อนคะแนนนิยมที่ตกต่ าของรัฐบาลแต่ยังสามารถชนะเลือกตั้งซ่อมได้ ยังมั่นใจอยู่หรือไม่ว่าสามารถ
บริหารจัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม จากล าปางโมเดล มาถึงสมุทรปราการ กกต.มีแนวทางในการสร้างความ
เชื่อมั่นการบริหารจัดการเลือกตั้งให้เสรีและเป็นธรรมได้อย่างไร 
 “ผ่านเลือกตั้งซ่อมล าปางมาตั้งนาน ข้อมูลทุจริตเลือกตั้งซ่อม ยังไหลมาไม่หยุด หวังว่า เลือกตั้งซ่อม
สมุทรปราการ คะแนนงอก บัตรเขย่ง บัตรออกลูกในหีบ รถฮัมวี่ วิ่งเพ่นพ่านเต็มเมือง จนคะแนนสวนทางกับโพล จะไม่
เกิดข้ึนอีก” นายอนุสรณ์ กล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1883139 
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“เพื่อไทย” ข้องใจ โพลชี้คะแนนนิยม พปชร. ทรุด แต่กลับชนะเลือกตั้งซ่อมล าปาง จี้ กกต .เร่งสร้างความเชื่อม่ัน 
จันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.54 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 6 ก.ค. นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีที่ซูเปอร์โพล เผยผลส ารวจ
ว่า พรรคพลังประชารัฐได้รับความนิยมลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ประชาชนไม่เชื่อมั่นทีมเศรษฐกิจพรรคพลังประชารัฐว่า 
ผลส ารวจซูเปอร์โพลสอดรับในทิศทางเดียวกับโพลหลายส านักที่ออกมาก่อนหน้านี้ รัฐบาลสืบทอดอ านาจของพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ยิ่งอยู่นาน คะแนนนิยม ความเชื่อมั่น ยิ่งดิ่งทรุดลดต่ าลงในแทบทุกมิติ 
บ้านเมืองก าลังจมดิ่งอยู่ในวิกฤติซ้อนวิกฤติ มาตรการเยียวยาจากรัฐบาลสิ้นสุดลง คนยังตกงาน ประชาชนประสบปัญหา
ท ามาหากินไม่ได้ สิ้นหวัง รัฐบาลไม่มีมาตรการเยียวยาต่อเนื่องที่ชัดเจน 
 น่าแปลกใจที่แม้โพลแทบทุกส านักจะสะท้อนความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศ รัฐบาลเผชิญวิกฤติศรัทธา
ขยายลุกลามไปทั่วทั้งประเทศ แต่ในสนามการเลือกตั้งซ่อม พรรคพลังประชารัฐ สามารถพลิกชนะได้ แสดงว่าแม้
คะแนนความนิยมจะตกต่ า แต่อาจมีวิธีการบริหารจัดการให้ ได้มาซึ่งคะแนนด้วยวิธีพิเศษ มีการใช้อ านาจรัฐ การใช้
ทรัพยากรของรัฐ เพ่ือช่วงชิงความได้เปรียบในการเลือกตั้งซ่อมหรือไม่ กกต.เห็นผลโพลสะท้อนคะแนนนิยมที่ตกต่ าของ
รัฐบาลแต่ยังสามารถชนะเลือกตั้งซ่อมได้ ยังมั่นใจอยู่หรือไม่ว่าสามารถบริหารจัดการเลือกตั้งให้สุจริตและ เที่ยงธรรม 
จากล าปางโมเดล มาถึงสมุทรปราการ กกต.มีแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นการบริหารจัดการเลือกตั้งให้เสรีและเป็น
ธรรมได้อย่างไร 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/article/783467 
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"เพื่อไทย" สงสัย พปชร.คะแนนทรุด แต่ชนะเลือกตั้งซ่อม 
6 กรกฎาคม 2563 - 09:59 น. 
 
 
 
 
 
 
 
"อนุสรณ์" โฆษกพรรคเพื่อไทย สงสัย พปชร.คะแนนทรุด แต่ชนะเลือกตั้งซ่อม 
 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีซูเปอร์โพล เผย
ผลส ารวจ พรรคพลังประชารัฐได้รับความนิยมลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ประชาชนไม่เชื่อมั่นทีมเศรษฐกิจพรรคพลังประชา
รัฐ ว่า ผลส ารวจซูเปอร์โพล สอดรับในทิศทางเดียวกับโพลหลายส านักที่ออกมาก่อนหน้านี้ รัฐบาลสืบทอดอ านาจของ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยิ่งอยู่นาน คะแนนนิยม ความเชื่อมั่นยิ่งดิ่งทรุด ลดต่ าลงในแทบทุกมิติ บ้านเมืองก าลังจมดิ่ง
อยู่ในวิกฤติซ้อนวิกฤติ มาตรการเยียวยาจากรัฐบาลสิ้นสุดลง คนยังตกงาน ประชาชนประสบปัญหาท ามาหากินไม่ได้ 
สิ้นหวัง รัฐบาลไม่มีมาตรการเยียวยาต่อเนื่องที่ชัดเจน น่าแปลกใจที่แม้โพลแทบทุกส านักจะสะท้อนความรู้สึกของคน
ไทยทั้งประเทศ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ เผชิญวิกฤติศรัทธาขยายลุกลามไปทั่วทั้งประเทศ แต่ในสนามการเลือกตั้งซ่อม 
พรรคพลังประชารัฐ สามารถพลิกชนะได้ แสดงว่า แม้คะแนนความนิยมจะตกต่ า แต่อาจมีวิธีการบริหารจัดการให้ได้มา
ซึ่งคะแนนด้วยวิธีพิเศษ มีการใช้อ านาจรัฐ การใช้ทรัพยากรของรัฐ เพ่ือช่วงชิงความได้เปรียบในการเลือกตั้งซ่อมหรือไม่ 
กกต.เห็นผลโพลสะท้อนคะแนนนิยมที่ตกต่ าของรัฐบาลแต่ยังสามารถชนะเลือกตั้งซ่อมได้ ยังมั่นใจอยู่หรือไม่ว่า สามารถ
บริหารจัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม จากล าปางโมเดล มาถึงสมุทรปราการ กกต.มีแนวทางในการสร้างความ
เชื่อมั่นการบริหารจัดการเลือกตั้งให้เสรีและเป็นธรรมได้อย่างไร 
 “ผ่านเลือกตั้งซ่อมล าปางมาตั้งนาน ข้อมูลทุจริตเลือกตั้งซ่อม ยังไหลมาไม่หยุด หวังว่าเลือกตั้งซ่อม
สมุทรปราการ คะแนนงอก บัตรเขย่ง บัตรออกลูกในหีบ รถฮัมวี่ วิ่งเพ่นพ่านเต็มเมือง จนคะแนนสวนทางกับโพล จะไม่
เกิดข้ึนอีก  ” นายอนุสรณ์ กล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/politic/436165 
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วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 - 15:37 น.  
เพื่อไทยอีสาน ลั่น พร้อมส่งคนสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น แต่เชื่อปีนี้ก็ยังไม่มีเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
“อีสานที่ม่ันเพื่อไทย” พร้อมส่งคนสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น เชื่อ ปีนี้ก็ยังไม่มีการเลือกตั้ง 
 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย (พท.) ในฐานะ
ประธานภาคอีสานของพรรค ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการเลือกตั้องท้องถิ่นในส่วนของภาคอีสานพรรคพท. ว่า 
ตอนนี้ผู้น าท้องถิ่นของพรรคพท. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทีมงานของ ส.ส. เราก็มีความเรามีความพร้อม ซึ่งตอนนี้เรารอมา 2-3 
ปีแล้ว ถ้าประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่ อีสานพร้อมส่ง แต่อย่างไรก็ตาม พรรคพท.ประเมินว่า ไม่น่าจะมีการ
เลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นในปีนี้ เพราะเขาคงไม่อยากให้มีการเลือกตั้ง ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเริ่มจากเทศบาล มา
อบต. และอบจ.ตามล าดับนั้น ถ้ามีการประกาศการเลือกตั้งวันไหน เราก็พร้อมส่งผู้สมัครลงสู้ศึกเลือกตั้งได้ทันที และเรา
เชื่อว่าการใช้อ านาจรัฐในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้จะน้อยกว่าการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร เพราะยิ่งยืดเวลาออกไปเรื่อยๆ 
เราก็มีโอกาสที่จะเดินท าพ้ืนที่มากขึ้น ก็ยิ่งม่ันใจว่าเราจะได้คะแนนเพิ่มมากข้ึนด้วย 
 
 
อ้างอิง :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2255263  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2255263
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5 ก.ค. 2563 - 21:41 น.  
รอมา 3 ปีแล้ว! เพื่อไทยพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น แต่คาดปีนี้ยังไม่ได้เลือก  
 
 
 
 
 
 
 
รอมา 3 ปีแล้ว! เพื่อไทยพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น แต่คาดปีนี้ยังไม่ได้เลือก เหตุยังไม่อยากให้มีเลือกตั้ง เพื่อไทย
อีสานประกาศเมื่อไรพร้อมส่งทันที 
 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย (พท.) ฐานะประธานภาค
อีสานของพรรค กล่าวถึงความพร้อมในการเลือกตั้องท้องถิ่นในส่วนของภาคอีสานพรรคพท.ว่า 
 ตอนนี้ผู้น าท้องถิ่นของพรรคพท. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทีมงานของส.ส. มีความพร้อม ตอนนี้เรารอมา 2-3 ปี
แล้ว ถ้าประกาศให้เลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่ อีสานพร้อมส่ง แต่พรรคพท.ประเมินว่า ไม่น่าจะมีเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นใน
ปีนี้ เพราะเขาคงไม่อยากให้มีการเลือกตั้ง 
 ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเริ่มจากเทศบาลมาอบต.และอบจ.ตามล าดับนั้น  ถ้าประกาศการเลือกตั้งวัน
ไหน เราก็พร้อมส่งผู้สมัครลงสู้ศึกเลือกตั้งได้ทันที เพราะเชื่อว่าการใช้อ านาจรัฐในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้จะน้อยกว่า
การเลือกตั้งผู้แทนราษฎร เพราะยิ่งยืดเวลาออกไปเรื่อยๆ เราก็มีโอกาสที่จะเดินท าพ้ืนที่มากขึ้น  ก็ยิ่งมั่นใจว่าเราจะได้
คะแนนเพิ่มมากขึ้นด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4447609  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4447609
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/เลือกตั้งท้องถิ่น-1.jpg
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"คณะก้าวหน้า" ติวเข้มทีมผู้สมัคร อบจ. ม่ันใจเขย่าเลือกตั้งท้องถิ่นส าเร็จ 
วันที่ 05 ก.ค. 2563 เวลา 20:02 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะก้าวจัดอบรมทีมผู้สมัคร อบจ.โชว์วิสัยทัศน์-ดึงศักยภาพท้องถิ่นสร้างนโยบาย ม่ันใจ "เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น" 
ส าเร็จอย่างท่ี "พรรคอนาคตใหม่" เคยท าได้ในระดับประเทศ 
 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 63 ที่อาคารไทยซัมมิท คณะก้าวหน้า จัดอบรมสัมมนาทีมผู้สมัคร นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นวันที่สอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน โดยในช่วงเช้าเป็นเวทีอบรมเรื่องการ
สื่อสารทางการเมือง จากนั้นในช่วงบ่าย มีกิจกรรมเวิร์คช็อปโดยให้ทีมผู้สมัคร อบจ. แต่ละจังหวัด ระดมสมองร่วมกันคิด
นโยบาย วิเคราะห์ร่วมกัน รวมถึงวางแผนการรณรงค์หาเสียง จากนั้นให้แต่ละทีมได้น าเสนอนโยบายเหล่านั้น โดยมีแกน
น าคณะก้าวหน้า อาทิ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, พรรณิการ์ วานิช, ไกลก้อง ไวทยการ, เจนวิทย์ ไกรสินธุ์, สุนทร บุญยอด, 
นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ รวมถึงทีมผู้สมัคร อบจ.อ่ืนๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น 
 น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า กิจกรรมทั้งสองวันในการอบรมอัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ นี่เป็นการเสริมความ
เข้มแข็งให้กับทีมผู้สมัครของเรา โดยผู้สมัครทั้ง 17 จังหวัดที่มาอบรมครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากเห็นบ้านเกิด
เมืองนอนของตัวเองเปลี่ยนแปลง เราไม่รู้ว่าที่ผ่านมาในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเคยมีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา
ให้กับผู้สมัครอย่างนี้มาก่อนหรือไม่ แต่เชื่อว่าไม่น่าจะมี ครั้งนี้เป็นมิติใหม่ เพราะอย่างที่เราได้ประกาศไปแล้วว่านี่จะเป็น
ครั้งแรกที่จะมีการส่งผู้สมัครในชื่อเดียวกัน อุดมการณ์เดียวกัน และกรอบนโยบายหลักแบบเดียวกัน 
 ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการบรรยายให้ภาพรวมของท้องถิ่นของประเทศไทย , การบรรยายเรื่องแนวทางการสร้าง
นโยบายและการจัดการงบประมาณ, การบรรยายเรื่องนโยบายและแนวทางการสร้างนโยบาย , การให้แนวทางการ
สื่อสารทางการเมือง รวมถึงกิจกรรมวันนี้คือ เวิร์คช็อป ที่ให้แต่ละทีมร่วมกันออกแบบนโยบายของจังหวัดตนเองแล้วมา
น าเสนอ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ทุกคนกระตือรือร้นในการร่วมกันแสดงความคิดเห็น และผลงานก็
ออกมาดีมากๆ หลายๆ จังหวัดดึงศักยภาพของพ้ืนที่ตัวเองออกมาใช้ได้อย่างน่าทึ่ง ท าให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นว่า นโยบายที่ทุก
คนร่วมกันคิด รวมถึงนโยบายหลักที่คณะก้าวหน้าจะน าไปใช้ในการรณรงค์หาเสียง จะสามารถยกระดับชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นได้ 
 "เราเชื่อว่าประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลง และจะให้โอกาสคณะก้าวหน้าในการเลือกตั้งที่จะมาถึง 
เราจะสามารถเขย่าการเลือกตั้งท้องถิ่นได้อีกครั้ง อย่างที่ครั้งหนึ่งในนามพรรคอนาคตใหม่เคยท าส าเร็จแล้วกับการ
เลือกตั้งระดับประเทศ" 
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 นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น ผู้สมัครนายก อบจ.บึงกาฬ กล่าวว่า ปัญหาปัจจุบันของบึงกาฬคือเรื่องราคา
ยางพาราตกต่ า เราเป็นจังหวัดที่มีการปลูกยางพาราเยอะ ดังนั้น นโยบายที่เราออกแบบส าหรับท้องถิ่นก็เพ่ือแก้ปัญหา
ให้เกษตรกร ว่าท าอย่างไรก็ได้ที่เพ่ิมมูลค่ายางพาราขึ้น โดยเปลี่ยนจากการปลูกกรีดยางขายอย่างเดียว เป็นเรื่องการ
แปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่า ส าหรับการอบรมในครั้งนี้ กิจกรรมเรื่องแนวทางการคิดนโยบายนั้นน่าสนใจมาก 
การคิดนโยบายที่ฐานต้องมาจากประชาชน จากปัญหาในพ้ืนที่ จากการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ เพ่ือจะออกมาเป็น
นโยบายและแก้ปัญหากลับไปให้คนในพ้ืนที่จริงๆ 
 ทั้งนี้ คณะก้าวหน้า ประกาศแล้วว่าจะส่งลงท้องถิ่น 4 พันแห่ง เราอยากได้คนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์
เดียวกัน รักประชาธิปไตย อยากเห็นบ้านเกิดตัวเองดีขึ้น ท่านใดสนใจมาเริ่ มต้นด้วยกัน สร้างจังหวัดบึงกาฬแบบใหม่
ด้วยกัน 
 ด้าน นายชัชวาล นันทะสาน ผู้สมัครนายก อบจ.นครปฐม กล่าวว่า ส าหรับเรื่องนโยบายที่เชื่อมโยงการ
ผูกขาดการเมืองใน จ.นครปฐม คือ นโยบายรัฐเปิดเผยซึ่งส าคัญมาก เพราะจะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมออกแบบ 
ตัดสินว่าประชาชนอยากได้อะไรในท้องถิ่นจริงๆ ภาษีประชาชนจะถูกใช้ไปกับโครงการอะไรบ้าง จะเป็นการลดข้อกังขา
การใช้งบประมาณของจังหวัด งบประมาณก็จะถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในจังหวัด 
 ในการอบรมครั้งนี้ เรื่องที่เป็นประโยชน์มากคือ เรื่องการแกะงบประมาณและจัดการงบประมาณของ 
อบจ. ซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจ ไม่เคยรู้เลยว่า นโยบายที่หน่วยงานออกมามีเอกสารเป็นเล่มหนังสือนั้นถูกใช้ไปกับ
อะไรบ้าง ตอบสนองความต้องการประชาชนจริงหรือเปล่า แต่เมื่อเราได้มารู้ ได้เปิดเข้าไปดูโครงการแล้วก็ได้เห็นว่า ถ้ามี
โครงการไหนที่ไม่ตอบโจทย์ประชาชน ก็สามารถตัดออกแล้วน างบประมาณตรงนั้นไปใข้ให้ตรงกับความต้องการกับญหา
ท้องถิ่นได้จริงๆ ทั้งนี้ ท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ใกล้ตัวทุกคนมากที่สุด ชาวนครปฐมอยากให้ท้องถิ่นของเราพัฒนาททางไหน 
อยากจะชวนมาร่วมออกแบบด้วยกัน อะไรที่คุณอยากเห็น มาร่วมผลักดัน 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/627717 
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"ก้าวหน้า" ติวเข้มผู้สมัคร อบจ. ม่ันใจเขย่าเลือกตั้ง ตามรอย อนค. 
ไทยรัฐออนไลน์  5 ก.ค. 2563 21:50 น. 
 
 
 
 
 
 
 
มิติใหม่การเมืองท้องถิ่น "พรรณิการ์" ปลื้มทีมผู้สมัคร อบจ.โชว์วิสัยทัศน์ -ดึงศักยภาพท้องถิ่นสร้างนโยบาย ม่ันใจ 
"เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น" ส าเร็จอย่างท่ี "พรรคอนาคตใหม่" เคยท าได้ในระดับประเทศ 
 เมื่อวันที่ 5 ก.ค.63 ที่อาคารไทยซัมมิท "คณะก้าวหน้า" จัดอบรมสัมมนาทีมผู้สมัคร นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นวันที่ 2 บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน โดยในช่วงเช้าเป็นเวทีอบรมเรื่องการ
สื่อสารทางการเมือง จากนั้นในช่วงบ่ายมีกิจกรรมเวิร์คช็อปโดยให้ทีมผู้สมัคร อบจ.แต่ละจังหวัด ระดมสมองร่วมกันคิด
นโยบายและวิเคราะห์ร่วมกัน รวมถึงวางแผนการรณรงค์หาเสียง จากนั้นให้แต่ละทีมได้น าเสนอนโยบายเหล่านั้น โดยมี
แกนน าคณะก้าวหน้า อาทิ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, น.ส.พรรณิการ์ วานิช, นายไกลก้อง ไวทยการ, นายเจนวิทย์ ไกร
สินธุ์, นายสุนทร บุญยอด, นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ รวมถึงทีมผู้สมัคร อบจ.อ่ืนๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น 
 โดย น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า กิจกรรมทั้ง 2 วันในการอบรมอัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ นี่เป็นการเสริม
ความเข้มแข็งให้กับทีมผู้สมัครของเรา โดยผู้สมัครทั้ง 17 จังหวัดที่มาอบรมครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากเห็น
บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเปลี่ยนแปลง เราไม่รู้ว่าที่ผ่านมาในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น เคยมีการจัดกิจกรรมอบรม
สัมมนาให้กับผู้สมัครอย่างนี้มาก่อนหรือไม่ แต่เชื่อว่าไม่น่าจะมี ครั้งนี้เป็นมิติใหม่ เพราะอย่างที่เราได้ประกาศไปแล้วว่า 
นี่จะเป็นครั้งแรกที่จะมีการส่งผู้สมัครในชื่อเดียวกัน อุดมการณ์เดียวกัน และกรอบนโยบายหลักแบบเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะการบรรยายให้ภาพรวมของท้องถิ่นของประเทศไทย, การบรรยายเรื่องแนวทางการสร้างนโยบายและการจัดการ
งบประมาณ, การบรรยายเรื่องนโยบายและแนวทางการสร้างนโยบาย, การให้แนวทางการสื่อสารทางการเมือง รวมถึง
กิจกรรมวันนี้ คือ เวิร์คช็อป ที่ให้แต่ละทีมร่วมกันออกแบบนโยบายของจังหวัดตนเองแล้วมาน าเสนอ บรรยากาศเป็นไป
ด้วยความสนุกสนาน ทุกคนกระตือรือร้นในการร่วมกันแสดงความคิดเห็น และผลงานก็ออกมาดีมากๆ หลายๆ จังหวัด
ดึงศักยภาพของพ้ืนที่ตัวเองออกมาใช้ได้อย่างน่าทึ่ง ท าให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นว่า นโยบายที่ทุกคนร่วมกันคิด รวมถึงนโยบาย
หลักที่คณะก้าวหน้าจะน าไปใช้ในการรณรงค์หาเสียง จะสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นได้ เรา
เชื่อว่าประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลง และจะให้โอกาสคณะก้าวหน้าในการเลือกตั้งที่จะมาถึง เราจะสามารถเขย่า
การเลือกตั้งท้องถิ่นได้อีกครั้ง อย่างที่ครั้งหนึ่งในนามพรรคอนาคตใหม่เคยท าส าเร็จแล้วกับการเลือกตั้งระดับประเทศ 
 นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น ผู้สมัครนายก อบจ.บึงกาฬ กล่าวว่า ปัญหาปัจจุบันของ จ.บึงกาฬ คือ เรื่องราคา
ยางพาราตกต่ า เราเป็นจังหวัดที่มีการปลูกยางพาราเยอะ ดังนั้นนโยบายที่เราออกแบบส าหรับท้องถิ่น ก็เพ่ือแก้ปัญหา
ให้เกษตรกรว่า ท าอย่างไรก็ได้ที่เพ่ิมมูลค่ายางพาราขึ้น โดยเปลี่ยนจากการปลูกกรีดยางขายอย่างเดียว เป็นเรื่องการ
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่า ส าหรับการอบรมในครั้งนี้ กิจกรรมเรื่องแนวทางการคิดนโยบายนั้นน่าสนใจมาก 
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การคิดนโยบายที่ฐานต้องมาจากประชาชน จากปัญหาในพ้ืนที่ จากการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ เพ่ือจะออกมาเป็น
นโยบายและแก้ปัญหากลับไปให้คนในพ้ืนที่จริงๆ ทั้งนี้คณะก้าวหน้าประกาศแล้วว่าจะส่งลงท้องถิ่น 4,000 แห่ง เรา
อยากได้คนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน รักประชาธิปไตย อยากเห็นบ้านเกิดตัวเองดีขึ้น ท่านใดสนใจมาเริ่มต้นด้วยกัน 
สร้างจังหวัดบึงกาฬแบบใหม่ด้วยกัน 
 ด้าน นายชัชวาล นันทะสาน ผู้สมัครนายก อบจ.นครปฐม กล่าวว่า ส าหรับเรื่องนโยบายที่เชื่อมโยงการ
ผูกขาดการเมืองใน จ.นครปฐม คือ นโยบายรัฐเปิดเผยซึ่งส าคัญมาก เพราะจะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมออกแบบ 
ตัดสินว่าประชาชนอยากได้อะไรในท้องถิ่นจริงๆ ภาษีประชาชนจะถูกใช้ไปกับโครงการอะไรบ้าง จะเป็นการลดข้อกังขา
การใช้งบประมาณของจังหวัด งบประมาณก็จะถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในจังหวัด ในการอบรมครั้งนี้ เรื่องที่เป็น
ประโยชน์มากคือ เรื่องการแกะงบประมาณและจัดการงบประมาณของ อบจ. ซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจ ไม่เคยรู้เลยว่า
นโยบายที่หน่วยงานออกมามีเอกสารเป็นเล่มหนังสือนั้นถูกใช้ไปกับอะไรบ้าง ตอบสนองความต้องการประชาชนจริง
หรือเปล่า แต่เมื่อเราได้มารู้ ได้เปิดเข้าไปดูโครงการแล้วก็ได้เห็นว่า ถ้ามีโครงการไหนที่ไม่ตอบโจทย์ประชาชน ก็สามารถ
ตัดออกแล้วน างบประมาณตรงนั้นไปใข้ให้ตรงกับความต้องการกับญหาท้องถิ่นได้จริงๆ ทั้งนี้ ท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ใกล้ตัว
ทุกคนมากที่สุด ชาวนครปฐมอยากให้ท้องถิ่นของเราพัฒนาทางไหน อยากจะชวนมาร่วมออกแบบด้วยกัน อะไรที่คุณ
อยากเห็น มาร่วมผลักดัน. 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1883017 
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สะเทือนแน่! 'ช่อ' เชื่อเลือกตั้งท้องถิ่นกวาดชัยชนะเหมือนอนาคตใหม่ในระดับประเทศ 
05 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:53 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 ก.ค.63 - ที่อาคารไทยซัมมิท คณะก้าวหน้า จัดอบรมสัมมนาทีมผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) เป็นวันที่สอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน โดยในช่วงเช้าเป็นเวทีอบรมเรื่องการสื่อสาร
ทางการเมือง จากนั้นในช่วงบ่าย มีกิจกรรมเวิร์คช็อปโดยให้ทีมผู้สมัคร อบจ. แต่ละจังหวัด ระดมสมองร่วมกันคิด
นโยบาย วิเคราะห์ร่วมกัน รวมถึงวางแผนการรณรงค์หาเสียง จากนั้นให้แต่ละทีมได้น าเสนอนโยบายเหล่านั้น โดยมีแกน
น าคณะก้าวหน้า อาทิ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ,  พรรณิการ์ วานิช, ไกลก้อง ไวทยการ, เจนวิทย์ ไกรสินธุ์, สุนทร บุญยอด, 
นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ รวมถึงทีมผู้สมัคร อบจ.อ่ืนๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น 
 น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า กิจกรรมทั้งสองวันในการอบรมอัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ นี่เป็นการเสริมความ
เข้มแข็งให้กับทีมผู้สมัครของเรา โดยผู้สมัครทั้ง 17 จังหวัดที่มาอบรมครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากเห็นบ้านเกิด
เมืองนอนของตัวเองเปลี่ยนแปลง เราไม่รู้ว่าที่ผ่านมาในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเคยมีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา
ให้กับผู้สมัครอย่างนี้มาก่อนหรือไม่ แต่เชื่อว่าไม่น่าจะมี ครั้งนี้เป็นมิติใหม่ เพราะอย่างที่เราได้ประกาศไปแล้วว่านี้จะเป็น
ครั้งแรกที่จะมีการส่งผู้สมัครในชื่อเดียวกัน อุดมการณ์เดียวกัน และกรอบนโยบายหลักแบบเดียวกัน 
 น.ส.พรรณิการ์ ระบุด้วยว่า  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการบรรยายให้ภาพรวมของท้องถิ่นของประเทศไทย ,  การ
บรรยายเรื่องแนวทางการสร้างนโยบายและการจัดการงบประมาณ , การบรรยายเรื่องนโยบายและแนวทางการสร้าง
นโยบาย, การให้แนวทางการสื่อสารทางการเมือง รวมถึงกิจกรรมวันนี้คือ เวิร์คช็อป ที่ให้แต่ละทีมร่วมกันออกแบบ
นโยบายของจังหวัดตนเองแล้วมาน าเสนอ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ทุกคนกระตือรือร้นในการร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น และผลงานก็ออกมาดีมากๆ หลายๆ จังหวัดดึงศักยภาพของพ้ืนที่ตัวเองออกมาใช้ได้อย่างน่าทึ่ง 
 น.ส.พรรณิการ์ กล่าวด้วยว่า ท าให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นว่า นโยบายที่ทุกคนร่วมกันคิด รวมถึงนโยบายหลักที่
คณะก้าวหน้าจะน าไปใช้ในการรณรงค์หาเสียง จะสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นได้ เราเชื่อว่า
ประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลง และจะให้โอกาสคณะก้าวหน้าในการเลือกตั้งที่จะมาถึง เราจะสามารถเขย่าการ
เลือกตั้งท้องถิ่นได้อีกครั้ง อย่างที่ครั้งหนึ่งในนามพรรคอนาคตใหม่เคยท าส าเร็จแล้วกับการเลือกตั้งระดับประเทศ. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/70586 
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5 กรกฎาคม 2020 เวลา 19:34  
'ก้าวหน้า'เวิร์คช็อป ผู้สมัครท้องถิ่น 'พรรณิการ์' ม่ันใจเขย่าสนามส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
ก้าวหน้าเวิร์คชอป ผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น "พรรณิการ์" ปลื้ม ทีมผู้สมัครดึงศักยภาพท้องถิ่นสร้างนโยบาย ม่ันใจ 
"เขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น" ส าเร็จ 
       ที่อาคารไทยซัมมิทคณะก้าวหน้า จัดอบรมสัมมนาทีมผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
เป็นวันที่สอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน โดยในช่วงเช้าเป็นเวทีอบรมเรื่องการสื่อสารทางการเมือง 
จากนั้นในช่วงบ่าย มีกิจกรรมเวิร์คช็อปโดยให้ทีมผู้สมัคร อบจ. แต่ละจังหวัด ระดมสมองร่วมกันคิดนโยบาย วิเคราะห์
ร่วมกัน รวมถึงวางแผนการรณรงค์หาเสียง จากนั้นให้แต่ละทีมได้น าเสนอนโยบายเหล่านั้น โดยมีแกนน าคณะก้าวหน้า 
อาทิ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ,  พรรณิการ์ วานิช, ไกลก้อง ไวทยการ, เจนวิทย์ ไกรสินธุ์, สุนทร บุญยอด, นิติพัฒน์ 
แต้มไพโรจน์ รวมถึงทีมผู้สมัคร อบจ.อื่นๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น 
       น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า กิจกรรมทั้งสองวันในการอบรมอัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ นี่เป็นการเสริมความ
เข้มแข็งให้กับทีมผู้สมัครของเรา โดยผู้สมัครทั้ง 17 จังหวัดที่มาอบรมครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากเห็นบ้านเกิด
เมืองนอนของตัวเองเปลี่ยนแปลง เราไม่รู้ว่าที่ผ่านมาในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเคยมีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา
ให้กับผู้สมัครอย่างนี้มาก่อนหรือไม่ แต่เชื่อว่าไม่น่าจะมี ครั้งนี้เป็นมิติใหม่ เพราะอย่างที่เราได้ประกาศไปแล้วว่านี่จะเป็น
ครั้งแรกที่จะมีการส่งผู้สมัครในชื่อเดียวกัน อุดมการณ์เดียวกัน และกรอบนโยบายหลักแบบเดียวกัน 
      ทั้งนี้ไม่ว่าจะการบรรยายให้ภาพรวมของท้องถิ่นของประเทศไทย,  การบรรยายเรื่องแนวทางการสร้าง
นโยบายและการจัดการงบประมาณ, การบรรยายเรื่องนโยบายและแนวทางการสร้างนโยบาย , การให้แนวทางการ
สื่อสารทางการเมือง รวมถึงกิจกรรมวันนี้คือ เวิร์คช็อป ที่ให้แต่ละทีมร่วมกันออกแบบนโยบายของจังหวัดตนเองแล้วมา
น าเสนอ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ทุกคนกระตือรือร้นในการร่วมกันแสดงความคิดเห็น และผลงานก็
ออกมาดีมากๆ หลายๆ จังหวัดดึงศักยภาพของพ้ืนที่ตัวเองออกมาใช้ได้อย่างน่าทึ่ง 
       ท าให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นว่า นโยบายที่ทุกคนร่วมกันคิด รวมถึงนโยบายหลักที่คณะก้าวหน้าจะน าไปใช้ในการ
รณรงค์หาเสียง จะสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นได้  เราเชื่อว่าประชาชนต้องการความ
เปลี่ยนแปลง และจะให้โอกาสคณะก้าวหน้าในการเลือกตั้งที่จะมาถึง เราจะสามารถเขย่าการเลือกตั้งท้องถิ่นได้อีกครั้ง 
อย่างที่ครั้งหนึ่งในนามพรรคอนาคตใหม่เคยท าส าเร็จแล้วกับการเลือกตั้งระดับประเทศ 
        นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น ผู้สมัครนายก อบจ.บึงกาฬ กล่าวว่า ปัญหาปัจจุบันของบึงกาฬคือเรื่องราคา
ยางพาราตกต่ า เราเป็นจังหวัดที่มีการปลูกยางพาราเยอะ ดังนั้น นโยบายที่เราออกแบบส าหรับท้องถิ่นก็เพ่ือแก้ปัญหา
ให้เกษตรกร ว่าท าอย่างไรก็ได้ที่เพ่ิมมูลค่ายางพาราขึ้น โดยเปลี่ยนจากการปลูกกรีดยางขายอย่างเดียว เป็นเรื่องการ
แปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่า 
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        ส าหรับการอบรมในครั้งนี้ กิจกรรมเรื่องแนวทางการคิดนโยบายนั้นน่าสนใจมาก การคิดนโยบายที่ฐาน
ต้องมาจากประชาชน จากปัญหาในพ้ืนที่ จากการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ เพ่ือจะออกมาเป็นนโยบายและแก้ปัญหา
กลับไปให้คนในพ้ืนที่จริงๆ ทั้งนี้ คณะก้าวหน้า ประกาศแล้วว่าจะส่งลงท้องถิ่น 4 พันแห่ง เราอยากได้คนรุ่นใหม่ที่มี
อุดมการณ์เดียวกัน รักประชาธิปไตย อยากเห็นบ้านเกิดตัวเองดีขึ้น ท่านใดสนใจมาเริ่มต้นด้วยกัน สร้างจังหวัดบึงกาฬ
แบบใหม่ด้วยกัน 
 ขณะที่ นายชัชวาล นันทะสาน ผู้สมัครนายกอบจ.นครปฐม กล่าวว่า ส าหรับเรื่องนโยบายที่เชื่อมโยงการ
ผูกขาดการเมืองใน จ.นครปฐม คือ นโยบายรัฐเปิดเผยซึ่งส าคัญมาก เพราะจะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมออกแบบ 
ตัดสินว่าประชาชนอยากได้อะไรในท้องถิ่นจริงๆ ภาษีประชาชนจะถูกใช้ไปกับโครงการอะไรบ้าง จะเป็นการลดข้อกังขา
การใช้งบประมาณของจังหวัด งบประมาณก็จะถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในจังหวัด 
        ในการอบรมครั้งนี้ เรื่องที่เป็นประโยชน์มากคือ เรื่องการแกะงบประมาณและจัดการงบประมาณของ 
อบจ. ซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจ ไม่เคยรู้เลยว่า นโยบายที่หน่วยงานออกมามีเอกสารเป็นเล่มหนังสือนั้นถูกใช้ไปกับ
อะไรบ้าง ตอบสนองความต้องการประชาชนจริงหรือเปล่า แต่เมื่อเราได้มารู้ ได้เปิดเข้าไปดูโครงการแล้วก็ได้เห็นว่า ถ้ามี
โครงการไหนที่ไม่ตอบโจทย์ประชาชน ก็สามารถตัดออกแล้วน างบประมาณตรงนั้นไปใข้ให้ตรงกับความต้องการกับญหา
ท้องถิ่นได้จริงๆ  ทั้งนี้ ท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ใกล้ตัวทุกคนมากท่ีสุด ชาวนครปฐมอยากให้ท้องถิ่นของเราพัฒนาททางไหน 
อยากจะชวนมาร่วมออกแบบด้วยกัน อะไรที่คุณอยากเห็น มาร่วมผลักดัน 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/13060?line=  
  

https://www.nationweekend.com/content/politics/13060?line
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05 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:10 น.     
เดิมพันสูง! 'ชาญวิทย์' หวัง 'ธนาธร' ชนะเลือกตั้งท้องถิ่น เบิกทางพลิกโฉมประเทศจากเบื้องล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 5 ก.ค.63 - นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
สนับสนุนนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน าคณะก้าวหน้า  ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยระบุว่า ขอให้
เจริญๆๆๆ ขอให้ชนะ ๆๆๆ Local Government in Thailand ลงท้องถิ่นอยู่กับประชาชนดีแล้วครับ ผลักดันให้ 'การ
บริหารส่วนภูมิภาค' เป็นประชาธิปไตยสากล คนเท่ากัน ก็อาจช่วยให้ 'ส่วนกลาง-ชาวกรุง' 'ส่วนภูมิภาค' เจริญ มีอารยะ
ขึ้นมาได้บ้าง 
 เราเสียเวลา หมกมุ่น กับส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค มา 88 ปีแล้ว เปลี่ยนโลกของคนไทย จากเบื้องล่างน่าจะ
ดีกว่าครับ 
 ขณะเดียวกัน นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ ได้แชร์ข้อความจากเพจเฟซบุ๊ก  ขยะมรสุม Monsoon Garbage 
Thailand โพสต์เรื่องนายธนาธรเดินเก็บขยะชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อหาดังนี้ ธนาธรมาท าไม เดินเก็บขยะ
หาดป่าตอง ข้ามคลองไปหาดแม่ขัน ไปดูจุดที่ปูเสฉวนปะปนกับขยะ คุยเรื่อง พ.ร.บ.ของกรมทะเล คุยเรื่องปูเสฉวนปูลม 
หอยมือเสือ ปะการัง เรื่องน้ าเสีย เรื่องขยะ ตามที่ต่างๆ คุยเรื่องพ่ีน้องทุกท่านที่เดินเก็บตามที่ต่างๆ คุยเรื่อง คนบริจาค
เปลือกหอย คุยทุกเรื่อง เผื่อว่าจะมีเรื่องใดเข้าไปถึงกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมได้บ้าง 
 ขอบพระคุณทุกคน ขอบคุณพ่ีเอก (ธนาธร) ที่ลงมาเดินกับเรา ขอบคุณเพ่ือนๆพ่ีน้องของผม ทีมโรมทุก
ท่าน คณะก้าวหน้า พ่ีๆพรรคก้าวไกล โค้ชแซม Godzilla สีเขียว บังไหว แทรสฮีโร่ป่าตอง เบย์วอชป่าตอง 
ขอบพระคุณกระสอบข้าวที่น ามาใช้เก็บขยะ และทุกท่านที่มา ผมเดินได้กับทุกคน ใครอยากมารับฟังผมเอาหมด 
 "ถ้าคิดว่า ผมอิงการเมือง ตอบว่าใช่ครับ" ถ้าใครเชิญท่านนายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา มาเดินกับผมได้ผม
ก็จะเดินไปคุยไปแบบเดียวกัน ถ้าประโยชน์ตกต่อพ้ืนแผ่นดินนี้ได้ผมท าหมด 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70566  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/70566
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‘ดรุณวรรณ’อ้อน ปชช. ลต.ครั้งหน้า เลือกปชป.ท างาน 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 - 10:27 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)กล่าว ว่าจาก
ผลส ารวจของซูเปอร์โพล จากตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จ านวน 1,075 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 3 -5 
กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเมื่อถามถึง ส.ส.ของพรรคการเมืองที่จะเลือกถ้าวันนี้เลือกตั้ง พบว่าร้อยละ 8.7 ระบุเลือกพรรค
ประชาธิปัตย์ พบว่ามีคะแนนน าพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน ชึ่งยังมีผู้ตอบแบบสอบถามอีก ร้อยละ 41.2 ที่ระบุอ่ืน ๆ ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่ายังไม่มีการตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคใด ชี้ให้เห็นว่าพรรคปชป.ภายใต้การน าของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคปชป. ที่เน้นเดิ นหน้าท างานสานต่อ
นโยบายอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด ท าได้ไว ท าได้จริง ของรัฐมนตรีทั้ง 7 คนที่ก ากับดูแล 7 กระทรวง- ส.ส.-กลไกของ
พรรค เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน จากการพูดจริงท าจริง เน้นท ามากกว่าพูด ท าตาม
นโยบายต่าง ๆ ที่เคยพูดไว้ และตั้งใจท างานจริงจึงตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม 
 “ไม่ว่าผลโพลจะออกมาเป็นอย่างไร พรรคพร้อมจะท างานหนักเพ่ือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความตั้งใจในการ
ท างาน และจะเดินหน้าพัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ เพราะปัญหาของบ้านเมืองในปัจจุบันมีความซับซ้อนกว่าเดิม 
หลายเรื่องเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว โดยเฉพาะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่
ส่งผลต่อคนทุกกลุม รัฐมนตรีของพรรคทุกคนทุกกระทรวง ท างานแบบไม่มีวันหยุด โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือการ
แก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว รวมถึงการวางแนวทางไปสู่การสร้างความยั่งยืนในอนาคต” รอง
โฆษกพรรค ปชป.กล่าว 
 นางดรุณวรรณ กล่าวด้วยว่าการที่ผลโพลพรรคได้รับความนิยมอันดับ 1ในฟากรัฐบาล เท่ากับโพลส่วน
ใหญ่ยอมรับผลงานที่ปรากฏสู่สายตาประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม พรรคขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้โอกาส และ
เชื่อมั่นในการท างานของพรรคมาโดยตลอด พรรคปชป.เป็นของคนทุกกลุ่ม มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจในการท างาน
ในทุกบทบาทหน้าที่ ภายใต้อุดมการณ์ซื่อสัตย์ สุจริต แต่ปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัยตลอดเวลา มีบุคลากรที่เป็นกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ จะเห็นได้จากผลงานต่าง ๆ ที่น าเสนอผ่านนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เป็น ส.ส กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ท างาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ อาทิ การท างานของทีมเศรษฐกิจทันสมัย การท างานด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่า
เทียมระหว่างเพศ และการท างานด้านเยาวชนฯ รวมถึงกลุ่มคนรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์ มีความรู้  ความสามารถอีกเป็น
จ านวนมาก จึงขอโอกาสส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคการเมืองใดในการเลือกตั้งคราวหน้า ให้พรรคปชป.
ได้เป็นทางเลือกในการท างานเพ่ือบ้านเมือง และเป็นสถาบันทางการเมืองที่พ่ึงพาได้ส าหรับคนทุกคนต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2255939 
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วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 08.16 น. 
ปลื้มผลโพล! ปชป.ย้ ามุ่งท างานผสาน3กลไก เร่งสานต่อนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ดรุณวรรณ"รองโฆษกฯปชป.ปลื้มผลโพล เผยพรรคมุ่งท างานผสาน3กลไก"รัฐมนตรี-สภา-พรรค" เร่งสานต่อ
นโยบาย เน้นท าได้ไว-ท าได้จริง 
 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า 
ตามที่ส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ได้เผยผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง ถ้าวันนี้เลือกตั้งพรรคใดชนะ กรณีศึกษา
ตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยจ านวน 1,075 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 3 - 5 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยเมื่อถาม
ถึง ส.ส.ของพรรคการเมืองที่จะเลือก ถ้าวันนี้เลือกตั้ง พบว่าร้อยละ 8.7 ระบุเลือกพรรคประชาธิปัตย์ พบว่ามีคะแนนน า
ในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน อย่างไรก็ตามยังมีผู้ตอบแบบสอบถามอีกเป็นจ านวนมากหรือร้อยละ 41.2 ที่ระบุ
อ่ืนๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังไม่มีการตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคใด 
 ชป.กล่าวว่าจากผลโพลชี้ให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การน าของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้า
พรรค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เน้นเดินหน้าท างานสานต่อนโยบายอย่างต่อเนื่องภายใต้
แนวคิด ท าได้ไว ท าได้จริง ของรัฐมนตรีทั้ง 7 คน ที่ก ากับดูแล 7 กระทรวง - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - กลไกของ
พรรค เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน จากการพูดจริงท าจริง เน้นท ามากกว่าพูด ท าตาม
นโยบายต่างๆ ที่เคยพูดไว้ และตั้งใจท างานจริงจึงตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม 
 "ไม่ว่าผลโพลจะออกมาเป็นอย่างไร พรรคพร้อมจะท างานหนักเพ่ือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความตั้งใจในการ
ท างาน และจะเดินหน้าพัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ เพราะปัญหาของบ้านเมืองในปัจจุบัน มีความซับซ้อนกว่าเดิม 
หลายเรื่องเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว โดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อคนทุกกลุ่ม รัฐมนตรีของพรรคทุกคนทุกกระทรวง ทั้ง นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ ที่เป็นรอง
นายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ และ รมว.พาณิชย์ , นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ , นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.
พัฒนาสังคมฯ , นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย , ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ , นายถาวร 
เสนเนียม รมช.คมนาคม และ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ทุกคนล้วนท างานแบบไม่มีวันหยุด โดยมีเป้าหมายที่
ส าคัญคือการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว รวมถึงการวางแนวทางไปสู่การสร้างความยั่งยืนใน
อนาคต" นางดรุณวรรณ กล่าว 
 รองโฆษกพรรค ปชป.ยังกล่าวเพ่ิมเติมด้วยว่าการที่ผลโพลพรรคได้รับความนิยมอันดับ 1 ในฟากรัฐบาล 
เท่ากับโพลส่วนใหญ่ยอมรับผลงานที่ปรากฏสู่สายตาประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม พรรคขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ 
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โอกาส และเชื่อมั่นในการท างานของพรรคมาโดยตลอด พรรคประชาธิปัตย์เป็นของคนทุกกลุ่ม มีความมุ่งมั่นและมีความ
ตั้งใจในการท างานในทุกบทบาทหน้าที่ ภายใต้อุดมการณ์ซื่อสัตย์ สุจริต แต่ปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัยตลอดเวลา มี
บุคลากรที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ดังจะเห็นได้จากผลงานต่างๆ ที่น าเสนอผ่านนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เป็น ส.ส.ใน
สภาฯ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของพรรค อาทิ การท างานของทีมเศรษฐกิจทันสมัย การ
ท างานด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการท างานด้านเยาวชนฯ รวมถึงกลุ่มคนรุ่นเก่าที่มี
ประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถอีกเป็นจ านวนมาก จึงอยากขอโอกาสส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกพรรค
การเมืองใดในการเลือกตั้งคราวหน้า ให้พรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นทางเลือกในการท างานเพ่ือบ้านเมือง และเป็นสถาบัน
ทางการเมืองที่พ่ึงพาได้ส าหรับคนทุกคนต่อไป 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/503564  
  

https://www.naewna.com/politic/503564
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06 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:17 น.     
ปชป.เมินเรตติ้งตก ดีด๊าโพลยกคะแนนนิยมดีสุดในพรรครัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 6 ก.ค. 63 - นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ตามที่ส านักวิจัย
ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ได้เผยผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง ถ้าวันนี้เลือกตั้งพรรคใดชนะ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชน
ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยจ านวน 1,075 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 3-5 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยเมื่อถามถึง ส.ส.ของพรรค
การเมืองที่จะเลือก ถ้าวันนี้เลือกตั้ง พบว่าร้อยละ 8.7 ระบุเลือกพรรคประชาธิปัตย์ พบว่ามีคะแนนน าในบรรดาพรรค
ร่วมรัฐบาลด้วยกัน อย่างไรก็ตามยังมีผู้ตอบแบบสอบถามอีกเป็นจ านวนมากหรือร้อยละ 41.2 ที่ระบุอ่ืน ๆ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ายังไม่มีการตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคใด 
 รองโฆษกพรรค ปชป. กล่าวว่า จากผลโพลชี้ให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การน าของนายจุรินทร์  
ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ที่เน้นเดินหน้าท างานสานต่อ
นโยบายอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด ท าได้ไว  ท าได้จริง ของรัฐมนตรีทั้ ง 7 คนที่ก ากับดูแล 7 กระทรวง- 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  -กลไกของพรรค เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน จากการพูดจริง
ท าจริง เน้นท ามากกว่าพูด ท าตามนโยบายต่าง ๆ ที่เคยพูดไว้ และตั้งใจท างานจริงจึงตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการ
ของประชาชนทุกกลุ่ม  
 “ไม่ว่าผลโพลจะออกมาเป็นอย่างไร พรรคพร้อมจะท างานหนักเพ่ือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความตั้งใจในการ
ท างาน และจะเดินหน้าพัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ เพราะปัญหาของบ้านเมืองในปัจจุบัน มีความซับซ้อนกว่าเดิม 
หลายเรื่องเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว โดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อคนทุกกลุ่ม รัฐมนตรีของพรรคทุกคนทุกกระทรวงทั้งนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ ที่เป็นรอง
นายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจและ รมว. พาณิชย์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.
พัฒนาสังคมฯ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ  นายถาวร เสน
เนียม รมช.คมนาคม และดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข  ทุกคนล้วนท างานแบบไม่มีวันหยุด โดยมีเป้าหมายที่
ส าคัญคือการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว รวมถึงการวางแนวทางไปสู่การสร้างความยั่งยืนใน
อนาคต” นางดรุณวรรณ ระบ ุ
 ทั้งนี้การที่ผลโพลพรรคได้รับความนิยมอันดับ 1 ในฟากรัฐบาล เท่ากับโพลส่วนใหญ่ยอมรับผลงานที่
ปรากฏสู่สายตาประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม พรรคขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้โอกาส และเชื่อมั่นในการท างานของ
พรรคมาโดยตลอด พรรคประชาธิปัตย์เป็นของคนทุกกลุ่ม มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจในการท างานในทุกบทบาท
หน้าที่ ภายใต้อุดมการณ์ซื่อสัตย์ สุจริต แต่ปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัยตลอดเวลา  มีบุคลากรที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มี
ศักยภาพ ดังจะเห็นได้จากผลงานต่างๆ ที่น าเสนอผ่านนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เป็น ส.ส ในสภาฯ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ท างาน 
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ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของพรรค อาทิ การท างานของทีมเศรษฐกิจทันสมัย การท างานด้านสิทธิมนุษยชนและ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ  และการท างานด้านเยาวชนฯ   รวมถึงกลุ่มคนรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์ มีความรู้  
ความสามารถอีกเป็นจ านวนมาก จึงอยากขอโอกาสส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคการเมืองใดในการ
เลือกตั้งคราวหน้า ให้พรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นทางเลือกในการท างานเพ่ือบ้านเมือง และเป็นสถาบันทางการเมืองที่
พ่ึงพาได้ส าหรับคนทุกคนต่อไป 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการส ารวจของซูเปอร์โพลระบุว่า เมื่อถามถึง ส.ส.ของพรรคการเมืองที่จะเลือก ถ้า
วันนี้เลือกตั้ง พบว่า ร้อยละ 16.7 จะเลือกพรรคก้าวไกล รองลงมาร้อยละ 15.7 ระบุ พรรคเพ่ือไทย ในขณะที่ร้อยละ 
8.7 ระบุพรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ 8.3 ระบุ พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งทั้งสองพรรคได้รับความนิยมลดลงอย่างมี
นัยส าคัญ ในขณะที่พรรคภูมิใจไทย ได้ร้อยละ 6.0 อย่างไรก็ตาม จ านวนมากหรือร้อยละ 41.2 ระบุอ่ืนๆ เช่น ต้องการ
เลือกพรรคการเมืองที่ท า “การเมืองใหม”่ และบางส่วนจะเลือก พรรคการเมืองอ่ืนๆ ตามล าดับ. 
  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/70615  
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คาดประเดิม "ผู้ว่าฯ กทม." เลือกตั้งท้องถิ่นปลายปี 
 15:25 |  5 กรกฎาคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
จับตาเลือกตั้งท้องถิ่นปลายปีว่าจะเป็นส่วนไหนก่อน ขณะมีกระแสข่าวรัฐบาล จะประเดิมกรุงเทพมหานคร เป็น
สนามแรก 
 วันนี้ (5 ก.ค.2563) นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมจัดเลือกตั้ง
ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นสนามแรก ช่วงปลายปี 2563 ว่า คิดว่าควรจัดเลือกตั้งท้องถิ่นท้ัง 76 จังหวัด เพ่ือมา
ดูแลคนทั้งประเทศก่อน หากจัดเลือกผู้ว่าฯ กทม.ก่อน ก็จะได้รับการดูแลเฉพาะกทม.เพียงจุดเดียว 
 ทั้งนี้ยังมีรายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐว่า ได้เตรียมทาบทาม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ซึ่ง
จะเกษียณอายุในเดือนตุลาคมนี้ มาเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ เปิดตัวลงชิงต าแหน่ง ผู้ว่าฯกทม. 
 นอกจากนี้ รมช.มหาดไทย ยังกล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ในขณะนี้ว่า เมื่อมี
สัญญาณที่ชัดเจนจากนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย คาดว่า ภายปีนี้จะเริ่มทยอยจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และไม่มี
ปัญหาเรื่องงบประมาณส าหรับการจัดการเลือกตั้ง เพราะงบประมาณในส่วนนี้ จะมาจาก การตั้งงบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะจัดสรรจากรายได้ที่จัดเก็บ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 
ได้จัดเตรียมไว้แล้ว 
 แต่ถ้าอปท.ใดมีงบประมาณไม่เพียงพอ จากการน าใช้ในการแก้ปัญหาการระบาดของโรค COVID-19 ก็
สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2564 มาใช้ได้ โดยจัดท าตามข้อบัญญัติเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม
สภาท้องถิ่น วาระแรก ไม่เกินวันที่ 16 ส.ค.นี้ ซึ่งจะมีผลให้ใช้งบประมาณได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป 
 นายนิพนธ์กล่าวอีกว่า สิ่งที่เป็นห่วงว่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจก าหนดช่วงเวลาเลือกตั้งท้องถิ่น คือ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพราะถ้าโรคนี้มีการระบาดรอบที่ 2 จะส่งผลให้การรวมตัวของ
ประชาชนท าได้ยาก และในการเลือกตั้ง ถ้าจะไม่ให้มีการพูดพบปะรณรงค์หาเสียง หรือไม่ให้มีประชาชนมานั่งฟังการ
ปราศรัยเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย ก็ยิ่งเป็นเรื่องยาก 
 ดังนั้นสถานการณ์ของโรคดังกล่าวเป็นตัวแปรอย่างหนึ่ง ที่ท าให้เราต้องติดตามและพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ในการก าหนดช่วงเวลาส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น และจะมีระเบียบหรือข้อก าหนดส าหรับการหาเสียง
เลือกตั้งนี้อย่างไร 
 
อ้างอิง  :  https://news.thaipbs.or.th/content/294301 
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จับตา 10 ก.ค. 'เพื่อไทย' ประชุมพรรคปรับเปลี่ยน กก.บห. หรือไม่ 
05 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:28 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 5 ก.ค.63- น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย(พท.) กล่าวถึงการประชุมวิสามัญประจ าปี
ของพรรค พท.ว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรควันที่ 10 ก.ค. เวลา 10.00น. โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมที่ส าคัญก็คือการก าหนดวันเวลาสถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ก าหนดจ านวนผู้แทน
สาขาและสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุมรวมถึงการพิจารณาเรื่องอ่ืนๆที่จะต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จเพ่ือน ามติของ
กรรมการบริหารพรรคเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีต่อไป  
 ถามว่าการประชุมสามัญประจ าปีจะมีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารหรือไม่ น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า 
ขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคเข้าไปเพ่ิมเติมในส่วนที่ออกไปให้ครบตามข้อบังคับ ดังนั้นในการประชุม
กรรมการบริหารพรรควันที่  10 ก.ค. จะขอหารือที่ประชุมว่าจะมีการแต่งตั้ งเ พ่ิมเติมหรือปรับปรุงรายชื่อ
กรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่เดิมหรือไม่ คงต้องรอมติจากที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคก่อนถึงจะชัดเจนว่าจะมีการ
ปรับปรุงกรรการบริหารพรรคในการประชุมสามัญประจ าปีหรือไม่ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/70562 
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อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.27 น. 
"เลขาพท."ระบุ10ก.ค.ชัดเจน ปรับกก.บห.หรือไม่  
“อนุดิษฐ์” แจงไม่มีส.ส.เป็นกมธ.ซ้ า มั่นใจท าความเข้าใจกันได้ในที่สุด  
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์กรณีกลุ่มส.ส.อีสาน 
ไม่พอใจการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณางบประมาณปี 2564 ของพรรคเพ่ือไทย ที่มีความซ้ าซ้อนในบาง
จังหวัดว่า พรรคเพ่ือไทยเป็นพรรคใหญ่ที่มีส.ส.มากที่สุดในสภาฯ ถึง 134 คน อีกทั้งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
จ านวนมาก ในขณะที่จ านวนที่นั่งของกมธ.ในสัดส่วนของพรรคมีเพียง 15 ที่นั่ง ดังนั้นเมื่อจัดสรรแล้วจึงเป็นเรื่องปกติที่
ไม่สามารถจัดตัวแทนจากทุกจังหวัดไปท าหน้าที่ได้ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ซึ่งมี
ขึ้นอยู่ทุกปี ในปีต่อๆไปก็คงสามารถจัดสรรให้กับสมาชิกท่ียังไม่ได้รับเลือกในครั้งนี้ ให้เข้ามาท าหน้าที่ได้ 
 เมื่อถามว่าแต่มีบางจังหวัดมีกมธ.ถึง 2 คน น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ถ้าพิจารณาดูให้ดีจะไม่มีส.ส.จังหวัด
เดียวกันเข้าไปเป็นกมธ.เกิน 1 คน ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าซ้ าซ้อนกันนั้นเป็นบุคลากรที่มีความอาวุโสและไม่ได้เป็นส.ส.จะ
ลงไปช่วยท าหน้าที่ในภาพรวมสนับสนุนการท างานของส.ส.เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศไทย 
 เมื่อถามว่าจะท าความเข้าใจกับส.ส.ที่ไม่พอใจการท างานของผู้บริหารพรรคในครั้งนี้ได้หรือไม่ เลขาธิการ
พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่าเรื่องนี้พรรคให้ความส าคัญและถือว่าหากมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นจริงก็เป็นหน้าที่ที่ต้องท าความ
เข้าใจ เพราะแนวในการบริหารพรรค หัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคทุกคนเน้นในเรื่องความยุติธรรม โปร่งใส และ
ต้องตรวจสอบได้ แต่ส่วนตัวเชื่อว่าคงสามารถท าความเข้าใจได้ เพราะการด าเนินการที่ผ่านมาพรรคเน้นให้สมาชิกทุกคน
ได้มีส่วนร่วมอยู่แล้ว ที่สุดแล้วเชื่อว่าจะท าความเข้าใจกันได้อย่างแน่นอน 
 เมื่อถามถึงการประชุมวิสามัญประจ าปีของพรรคเพ่ือไทย น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่าจะมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค ในวันที่ 10 ก.ค. เวลา 10.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่ส าคัญก็คือการก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ก าหนดจ านวนผู้แทนสาขาและสมาชิกที่จะเข้าร่วม
ประชุมรวมถึงการพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ที่จะต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ เพ่ือน ามติของกรรมการบริหารพรรคเข้าสู่การ
พิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีต่อไป 
 เมื่อถามว่าการประชุมสามัญประจ าปีจะมีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารหรือไม่ น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า 
ขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคเข้าไปเพ่ิมเติมในส่วนที่ออกไปให้ครบตามข้อบังคับ ดังนั้นในการประชุม
กรรมการบริหารพรรควันที่ 10 ก.ค. ตนจะขอหารือที่ประชุมว่าจะมีการแต่งตั้งเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงรายชื่อกรรมการบริ
หารพรรคที่มีอยู่เดิมหรือไม่ คงต้องรอมติจากที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคก่อนถึงจะชัดเจนว่าจะมีการปรับปรุงกรร
การบริหารพรรคในการประชุมสามัญประจ าปีหรือไม่.  
 
อ้างอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/783387  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/783387
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6 ก.ค. 2563 - 00:27 น.  
สุเทพ ประกาศยื่นค าขาด ยึดก.แรงงาน ขอปชช.ลงขันวันละบาทให้พรรค  
 
 
 
 
 
 
สุเทพ ประกาศยื่นค าขาด ยึดก.แรงงาน ขอปชช.ลงขันวันละบาทให้พรรค ลั่นรวมพลังประชาชาติไทยไม่อยู่ใต้
อาณัติของกลุ่มทุน นักการเมืองของพรรคท างานรับใช้ประชาชน 
 วันที่ 5 ก.ค. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนน าร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) กล่าวปิดเวที
ประชุมเลือกคณะกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ว่า ขอขอบคุณสมาชิกทั่วประเทศที่มีอุดมการ
เดียวกัน แน่วแน่มั่นคงต่อสู้ในแนวทางประชาธิปไตยเพ่ือประโยชน์ของประเทศและประชาชน  พรรคของเราเป็นพรรค
การเมืองที่ประกาศอุดมการณ์ชัดเจนว่า เป็นพรรคการเมืองของประชาชนที่แท้จริง ประชาชนเป็นใหญ่เป็นเสาหลักของ
พรรคเป็นคนก าหนดนโยบาย ที่พรรคจะต้องปฏิบัติ ดังนั้นการเลือกคณะกรรมการบริหารต้องด าเนินการโดยประชาชน
ทุกคนที่เป็นสมาชิกพรรคด้วย 
 ซึ่งในทุก 4 ปีจะต้องมีการประชุมสมัชชาพรรค โดยสมาชิกทั่วประเทศต้องประชุมร่วมกันอาจจะประชุม
ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เบื้องต้นเราก าหนดว่าจะประชุมอีกครั้งประมาณต้นปี 2565 เพ่ือให้กรรมการบริหาร
พรรคมีเวลามากพอที่จะลงสนามเลือกตั้งครั้งหน้า  แต่พรรคต้องเคลื่อนไหวและเดินหน้า จึงฝากความหวังไว้กับ
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นี้ เพ่ือให้ทุกคนช่วยประคับประคองให้ บริหารพรรคให้เจริญก้าวหน้าและฝากความหวังไว้
กับสมาชิกของพรรคจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ขอให้ท่านขยายแนวความคิดชักชวนคนเข้ามาท างานร่วมกันกับพวกเรา 
 “เราจ าเป็นต้องพ่ึงเงินทุนจากประชาชนเป็นหลัก ดังนั้นสมาชิกของพรรคของเรา จึงต้องเป็นคนที่แน่วแน่
มั่นคง ยอดเงินลงขันวันละ 1 บาท ครบปีเอามาอุดหนุนให้พรรค ซึ่งการที่พรรคพ่ึงเงินจากประชาชนเป็นหลักนั้น 
เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องอยู่ใต้อาณัติของกลุ่มทุน นักการเมืองของพรรคจะได้ท างานรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่” 
 “โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าพรรค เลขา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจริยธรรม และ
คณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ของพรรค ผมหวังว่าท่านเหล่านี้ จะเป็นผู้น าของเรา ในก้าวย่างทางการเมืองที่มีความม่ันคง 
และน าพรรคไปสู่ความส าเร็จ นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ที่พรรคมีมติเสนอชื่อ
ไปให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่งตั้งให็เป็นรมว.แรงงาน แทนม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล ที่ลาออกไป" 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4448141 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4448141
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/สุเทพ-เทือกสุบรรณ-1.jpg
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"เทพไท" หนุน ยุบสภาแต่ต้องแก้ รธน.60 สองปม ก่อนคืนอ านาจให้ประชาชน ชี้กติกาเก่าไร้ความเป็นธรรม 
  สยามรัฐออนไลน์  6 กรกฎาคม 2563 09:37 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 6 ก.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวดรณีที่นายสมคิด จา
ตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ เสนอยุบสภา และการอภิปรายของน.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.พรรคก้าวไกล นั้นว่า การยุบสภา
เป็นมาตรการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อตัดสินใจในการเลือกตั้ง ส.ส.หรือพรรคการเมือง ให้จัดตั้งรัฐบาล
บริหารประเทศใหม่ ว่า ส่วนตัวเป็นนักการเมืองที่ไม่เคยกลัวการยุบสภา ไม่เคยกลัวการเลือกตั้ง เพราะคิดว่าเป็นเรื่อง
ปกติทางการเมืองของนักการเมืองทุกคน แต่การยุบสภาก็ยังดีกว่าการรัฐประหาร เพราะสามารถเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
อีก แต่การรัฐประหารไม่มีการเลือกตั้ง มีแต่การสืบทอดอ านาจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และในสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน ก็
ยังไม่มีเหตุผลใดที่จะให้รัฐบาลใช้เป็นข้ออ้างในการยุบสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่ได้เลย นอกจากการชิงความได้เปรียบ
ทางการเมืองเท่านั้น 
 นายเทพไท กล่าวว่า ถ้าจะมีการยุบสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 2560 ก็ยังไม่
เห็นผลดีหรือความเปลี่ยนแปลงใดๆทางการเมืองไปจากเดิม แต่หากต้องการให้การเมืองเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น 
และพลิกโฉมการเมืองใหม่ภายใต้กติกาที่เป็นธรรม ก็ควรจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ให้แล้วเสร็จเสียก่อน จึงค่อย
ประกาศยุบสภา เพ่ือเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่ได้รับการแก้ไขแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขใน2ประเด็น
ส าคัญ คือ ระบบการเลือกตั้ง และการเข้าสู่อ านาจของรัฐบาล ถ้าหากรัฐธรรมนูญมีการแก้ไขใน 2ประเด็นส าคัญนี้แล้ว 
ตนพร้อมสนับสนุนให้มีการยุบสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่ในทันที 
 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/167666 
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'เทพไท' ติงยุบสภาภายใต้กติกาเก่าไร้ประโยชน์ หนุนเร่งแก้ รธน. คืนอ านาจ ปชช. 
วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 10.16 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"เทพไท"ติงยุบสภาภายใต้กติกาเก่าไร้ประโยชน์ หนุนเร่งแก้รธน.เสร็จ คืนอ านาจให้ประชาชน 
 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง
กระแสข่าวการยุบสภา จากข้อเสนอของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และจากการอภิปรายของ น.ส.
ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.พรรคก้าวไกล ว่า การยุบสภาเป็นมาตรการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นกลไก
ที่รัฐบาลสามารถใช้แก้ปัญหาทางการเมือง ด้วยการยุบสภาคืนอ านาจให้กับประชาชน เพ่ือตัดสินใจในการเลือกตั้ง ส.ส.
หรือพรรคการเมือง ให้จัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศใหม่ 
 ส่วนตัวเป็นนักการเมืองที่ไม่เคยกลัวการยุบสภา ไม่เคยกลัวการเลือกตั้ง เพราะคิดว่าเป็นเรื่องปกติทาง
การเมืองของนักการเมืองทุกคน เมื่อมีการยุบสภานักการเมือง ก็ต้องกลับไปหาประชาชน เพ่ือรณรงค์หาเสียงในการ
เลือกตั้ง ให้ตัวเองได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ แม้ว่า ส.ส.ส่วนใหญ่ในสภา ไม่มีใครอยากให้มีการยุบสภาก็ตาม แต่การยุบ
สภาก็ยังดีกว่าการรัฐประหาร เพราะการยุบสภา สามารถเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้อีก แต่การรัฐประหารไม่มีการเลือกตั้ง มี
แต่การสืบทอดอ านาจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และในสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน ก็ยังไม่มีเหตุผลใดที่จะให้รัฐบาลใช้เป็น
ข้ออ้างในการยุบสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่ได้เลย นอกจากการชิงความได้เปรียบทางการเมืองเท่านั้น 
 ถ้าจะมีการยุบสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 2560 ก็ยังไม่เห็นผลดีหรือความ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ทางการเมืองไปจากเดิม แต่หากต้องการให้การเมืองเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น และพลิกโฉม
การเมืองใหม่ มีการเลือกตั้งภายใต้กติกาที่เป็นธรรม ก็ควรจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560  ให้แล้วเสร็จเสียก่อน จึง
ค่อยประกาศยุบสภา เพ่ือเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่ได้รับการแก้ไขแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขใน 2 
ประเด็นส าคัญ คือ ระบบการเลือกตั้ง และการเข้าสู่อ านาจของรัฐบาล ถ้าหากรัฐธรรมนูญมีการแก้ไขใน 2 ประเด็น
ส าคัญนี้แล้ว ตนพร้อมสนับสนุนให้มีการยุบสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่ในทันที 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/503579 
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‘เทพไท’ ชี้ยุบสภา ลต.ใหม่ไม่ยาก แต่ภายใต้กติกาเก่าไร้ประโยชน์ 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 - 09:58 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่าวถึง
กระแสข่าวการยุบสภา จากข้อเสนอของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และจากการอภิปรายของน.ส.ศิริ
กัญญา ตันสกุล ส.ส.พรรคก้าวไกล(ก.ก.) นั้นว่า การยุบสภาเป็นมาตรการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเป็น
กลไกที่รัฐบาลสามารถใช้แก้ปัญหาทางการเมือง ด้วยการยุบสภาคืนอ านาจให้กับประชาชน เพ่ือตัดสินใจในการเลือกตั้ง 
ส.ส.หรือพรรคการเมืองให้จัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศใหม่ ซึ่งตนเป็นนักการเมืองที่ไม่เคยกลัวการยุบสภา ไม่เคยกลัว
การเลือกตั้ง เพราะคิดว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองของนักการเมืองทุกคน เมื่อมีการยุบสภานักการเมืองก็ต้องกลับไป
หาประชาชน เพ่ือรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งให้ตัวเองได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ แม้ว่าส.ส.ส่วนใหญ่ในสภา ไม่มีใคร
อยากให้มีการยุบสภาก็ตาม แต่การยุบสภาก็ยังดีกว่าการรัฐประหาร เพราะการยุบสภา สามารถเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้อีก 
แต่การรัฐประหารไม่มีการเลือกตั้ง มีแต่การสืบทอดอ านาจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และในสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน ก็ยัง
ไม่มีเหตุผลใดที่จะให้รัฐบาลใช้เป็นข้ออ้างในการยุบสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่ได้เลย นอกจากการชิงความได้เปรียบทางการ
เมืองเท่านั้น 
 “ถ้าจะมีการยุบสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 2560 ก็ยังไม่เห็นผลดีหรือความ
เปลี่ยนแปลงใดๆทางการเมืองไปจากเดิม แต่หากต้องการให้การเมืองเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น และพลิกโฉม
การเมืองใหม่ มีการเลือกตั้งภายใต้กติกาที่เป็นธรรม ก็ควรจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560  ให้แล้วเสร็จเสียก่อน จึง
ค่อยประกาศยุบสภา เพ่ือเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่ได้รับการแก้ไขแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขใน2ประเด็น
ส าคัญ คือ ระบบการเลือกตั้ง และการเข้าสู่อ านาจของรัฐบาล หารรัฐธรรมนูญมีการแก้ไขใน2ประเด็นส าคัญนี้แล้ว ผม
พร้อมสนับสนุนให้มีการยุบสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่ในทันที”นายเทพไท กล่าว 
 
 
อ้างอิง  : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2255916 
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 6 ก.ค. 2563 05:23 น. 
 
รปช.เลือก “ทวีศักดิ์” นั่ง หน.คนใหม่ 
 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่อาคารแบงค์ค็อกธนบุรี ฮอลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรค
รวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2562 เพ่ือแจ้งการด าเนินกิจการต่างๆของพรรคที่
ผ่านมาให้สมาชิกพรรครับทราบ รวมถึงเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) และแก้ไขข้อบังคับพรรค มีนายทวีศักดิ์ 
ณ ตะกั่วทุ่ง เลขาธิการพรรค ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรค พร้อมด้วยรักษาการ กก.บห.คนอ่ืนๆ เข้าร่วมอย่างพร้อม
หน้า โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค รปช.เข้าร่วมด้วย แต่ ม.ร.ว.จัตุมงคล  โสณกุล อดีตหัวหน้าพรรค 
รปช.ไม่ได้มาร่วม ต่อมาที่ประชุมได้มีมติเลือกนายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค รปช.คนใหม่ ส่วนต าแหน่ง
อ่ืนที่น่าสนใจ อาทิ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นกก.บห. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เป็นเลขาธิการพรรค 
น.ส.จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ เป็นเหรัญญิกพรรค เป็นต้น 
เปลี่ยนโลโก้พรรค-คงคอนเซปต์เดิม 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนั้นพรรค รปช.ยังมีการเปลี่ยนสัญลักษณ์พรรคใหม่ด้วย โดยนายเขตรัฐ เหล่า
ธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรค รปช. กล่าวถึงการเปลี่ยนโลโก้พรรคว่าคอนเซปต์ยังคงเดิมคือวงล้อแห่ง
ธรรม พร้อมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพ่ือประชาชนตามเดิม ที่เปลี่ยนโลโก้เพราะเวลาเข้าคูหาเกือบทุกพรรค
เป็นวงกลม พรรคเราได้พัฒนาไปเรื่อยๆและทุกพรรคก็พัฒนา ทุกอย่างท าให้เราต้องเปลี่ยนโลโก้ในครั้งนี้ เชื่อว่าจะท า
ให้โลโก้ของพรรคโดดเด่น และจดจ าได้มากขึ้นแน่นอน 
“สุเทพ” ชี้ปรับ ครม.ฟังนายกฯคนเดียว 
 จากนั้นเวลา 12.00 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนน าร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย  (รปช.) 
ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรค  รปช.ว่าในส่วนรัฐมนตรีของพรรค รปช.เราได้
เสนอชื่อไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล อดีต รมว.แรงงาน ลาออก โดย กก.บห.มีมติ และเลขาธิการ
พรรค ก็ได้ท าหนังสือถึงนายกฯแล้ว การเลือก กก.บห.วันนี้จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกบุคคลเป็นรัฐมนตรีในนาม
ของพรรค เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่า รปช. จะไม่ได้กระทรวงแรงงานเหมือนเดิม นายสุเทพ กล่าวว่า ตนคิดว่า สิ่งที่เรา
ต้องระมัดระวังคือข่าวสารต่างๆมีข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวปล่อยสารพัดต้องตั้งสติคิด พิจารณาข่าวสารเหล่านี้ โดยบุคคลที่
จะเป็นผู้มีอ านาจเด็ดขาดในการพิจารณาตัวบุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีรับผิดชอบกระทรวงต่างๆคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น บางคนอาจจะมาสัมภาษณ์ให้ข่าวต่างๆ อย่าไปฟัง ฟังไม่ได้ ฟัง
ได้คนเดียวคือ พล.อ.ประยุทธ์เท่านั้น 
ยืนกรานจะดูแล ก.แรงงานต่อไป 
 นายสุเทพกล่าวว่า ในส่วนกระทรวงแรงงาน พล.อ.ประยุทธ์ได้มอบหมายให้ รปช.รับผิดชอบงานกระทรวง
แรงงาน เมื่อ ม.ร.ว.จตุมงคลลาออกเราได้เสนอชื่อนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็น รมว.แรงงานแทน เมื่อนายกฯ
มอบหมายเราก็ดูแลกันทั้งพรรค ได้ระดมสรรพก าลังและสมองท าโครงการเสนอไปยังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเรียบร้อย มั่นใจว่าเรามีความพร้อม เมื่อถามย้ าว่าที่ได้วางแผนการท างานไว้แบบนี้ แปลว่าปรับ ครม.ครั้งต่อไป 
รปช.ยืนยันจะดูกระทรวงแรงงานใช่หรือไม่ นายสุเทพกล่าวว่า “ถูกต้องครับ” เมื่อถามว่าถ้าไม่ได้กระทรวงแรงงาน 
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นายสุเทพกล่าวว่า อย่าถามเลย มันไม่มีอะไรที่ต้องเป็นถ้าพวกเราฟังนายกฯอย่างเดียว เราไม่ฟังคนอ่ืน ถ้าเอาพูดกันตาม
ข่าว ต่างคนต่างพูดมันจะมีเรื่องวุ่นวายไปเยอะแยะ บ้านเมืองมีปัญหามากอยู่แล้ว เราต้องไม่สร้างปัญหาเพ่ิม ส่วนที่การ
ฟอร์ม ครม.ครั้งแรก กระทรวงแรงงานเป็นโควตาของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นั้น นายสุเทพกล่าวว่า ไม่พูดออกไป
นอกกรอบนี้ ทุกอย่างเป็นอ านาจของนายกฯจะเป็นผู้ตัดสินใจ ท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาล  ท่านทราบดีว่าจะต้องให้ใคร
รับผิดชอบด้านไหน อย่างไร 
เชื่อ “รบ.ประยุทธ์” อยู่ครบเทอม 
 เมื่อถามว่าสัดส่วน ส.ส.ของพรรคอ่ืนเปลี่ยนบางพรรคมีจ านวน ส.ส.เพ่ิมขึ้น แต่ รปช.มีจ านวนเท่าเดิมจะ
กระทบต่อโควตาของ รปช.หรือไม่ นายสุเทพกล่าวว่า ตนคิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพราะนายกฯในฐานะหัวหน้า
รัฐบาลได้ตัดสินใจแล้วว่าจะชวนพรรคไหนเข้าร่วมรัฐบาลบ้าง แล้วจะให้พรรคไหนรับผิดชอบงานด้านไหน เมื่อถามอีกว่า 
หากมีสัญญาณยุบสภาฯหรือเลือกตั้งใหม่ก่อนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์จะครบเทอม รปช.ต้องเลื่อนประชุมสมัชชาใหญ่ให้
เร็วขึ้นหรือไม่ นายสุเทพ กล่าวว่า ความเห็นเชื่อว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์จะอยู่ครบเทอม 
กก.ชูจุดแข็ง “ธนาธร” ช่วย กมธ.งบฯ 
 วันเดียวกัน นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล  กล่าวถึงกรณีพรรคก้าว
ไกลเสนอชื่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เป็น กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 64 ว่า พรรค
ก้าวไกลต้องการกระจายการลงทุน กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  ช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนฟูได้มากขึ้น ที่ผ่านมานายธนาธรได้
พิสูจน์ให้เห็นว่ามุ่งมั่นจริงจังในการท างานทุกครั้ง นายธนาธรเชี่ยวชาญการกระจายอ านาจและท้องถิ่นมาก  พรรค
ต้องการน าความสามารถตรงจุดนี้เข้าไปช่วยงาน กมธ.งบฯ สัดส่วน กมธ.งบฯของพรรคมียุทธศาสตร์ชัดเจน ไม่ได้จัดสรร
เพ่ือตอบแทน แต่จัดตามความสามารถของบุคคลที่เชี่ยวชาญแต่ละด้านเช่น น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ดู
ภาพรวมทางเศรษฐกิจ นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เชี่ยวชาญด้านงบฯทหาร และนายเอกภพ เพียร
พิเศษ ส.ส.เชียงราย เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ เป็นต้น 
พร้อมเป็นดวงไฟ ปชต. 
 นายวิโรจน์กล่าวต่อว่า ส าหรับการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จ.สมุทรปราการจากการลงพ้ืนที่สร้างการรับรู้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการตอบรับอย่างดี เชื่อว่าเห็นผลงานการท างานของเราในสภาฯ พรรคก้าวไกลหวังว่าจะได้รับ
การเลือกจากประชาชนในพ้ืนที่เป็นตัวแทนเข้าไปท างานในสภา  ชาวบ้านเข้ามาให้ก าลังใจเยอะมากและแซวถึงกรณี
นายกฯเตือนให้พวกเราระวังตัว การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ไม่ใช่แค่เข้าไปกาบัตรเลือกตัวแทนเพียงอย่างเดียว แต่จะถือเป็น
การส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลด้วยว่ามีประชาชนที่จะไม่ยอมจ านนมากขึ้น และไม่พอใจการบริหารงานโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจที่ย่ าแย่ และการแบ่งผลประโยชน์ทางการเมืองให้แต่ละกลุ่ม พรรคพร้อมท างานการเมืองรูปแบบใหม่ ได้บอก
ประชาชนว่าเราจะไม่ยอมให้เงินงบประมาณถูกน าไปแบ่งผลประโยชน์กันแต่ละกลุ่ม  หากเลือกพรรคก้าวไกลจะไปช่วย
ตรวจสอบการใช้งบฯติดตามดูแลให้เกิดประโยชน์ ที่ผ่านมาเรากัดไม่ปล่อยมาตลอด แม้ว่าพรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบไป 
แต่เรายังขอยืนหยัดไม่เคยยอมจ านนต่ออ านาจเผด็จการ เราไม่เคยกลัว  จะยอมก้มหัวให้แก่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
อ านาจเท่านั้น พวกเราพร้อมเป็นดวงไฟความหวังแห่งประชาธิปไตย ยืนยันพรรคก้าวไกลสู้จริง 
 “อนุดิษฐ์”แจงไม่มี ส.ส.เป็น กมธ.ซ้ า 
 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์กรณีกลุ่ม ส.ส.อีสานไม่พอใจการตั้ง กมธ.
วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 64 ของพรรคซ้ าซ้อนว่า เพ่ือไทยเป็นพรรคใหญ่มี ส.ส.มากท่ีสุดในสภาฯถึง 134 คน 
มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจ านวนมาก ขณะที่นั่ง กมธ.ในสัดส่วนของพรรคมีเพียง 15 ที่นั่ง จึงไม่สามารถจัด 
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ตัวแทนจากทุกจังหวัดไปท าหน้าที่ได้ทั้งหมด แต่ปีต่อๆไปคงจัดสรรให้สมาชิกท่ียังไม่ได้รับเลือกครั้งนี้เข้าท าหน้าที่ได้ เมื่อ
ถามว่าแต่มีบางจังหวัดมี กมธ.ถึง 2 คน น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวว่า ถ้าพิจารณาดูให้ดีจะไม่มี ส.ส.จังหวัดเดียวกันเข้าไปเป็น 
กมธ.เกิน 1 คน ที่ว่าซ้ าซ้อนกันเป็นบุคลากรอาวุโสและไม่ได้เป็น ส.ส.จะลงไปช่วยท าหน้าที่ภาพรวม สนับสนุนการ
ท างาน ส.ส.ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ พรรคให้ความส าคัญและถือว่าหากมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นต้องท าความ
เข้าใจ หัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคทุกคน เน้นยุติธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ เชื่อว่าคงท าความเข้าใจได้ เพราะที่
ผ่านมาพรรคเน้นให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมอยู่แล้ว ที่สุดแล้วเชื่อว่าจะท าความเข้าใจกันได้แน่นอน 
10 ก.ค.ชัดปรับเปลี่ยน กก.บห.หรือไม่ 
 เมื่อถามถึงการประชุมวิสามัญประจ าปีของพรรคเพ่ือไทย  น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวว่า จะมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรควันที่ 10 ก.ค. เวลา 10.00 น. มีระเบียบวาระส าคัญคือก าหนดวันเวลาสถานที่และระเบียบ
วาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ก าหนดจ านวนผู้แทนสาขาและสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุมรวมถึงการพิจารณาเรื่อง
อ่ืนๆที่ต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ เพ่ือน ามติกรรมการบริหารพรรคเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีต่อไป เมื่อถามว่าจะมีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารหรือไม่ น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวว่า  ยังไม่มีการแต่งตั้ง
กรรมการบริหารพรรคเข้าไปเพ่ิมเติมในส่วนที่ออกไปให้ครบตามข้อบังคับ ในการประชุมกรรมการบริหารพรรควันที่ 10 
ก.ค. จะขอหารือที่ประชุมว่าจะแต่งตั้งเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงรายชื่อกรรมการบริหารพรรคเดิมหรือไม่  คงต้องรอมติที่
ประชุมก่อนถึงจะชัดเจนว่าจะมีการปรับปรุงกรรมการบริหารพรรคในการประชุมสามัญประจ าปีหรือไม่ 
 “สมชัย” เปิดโปงโกง ลต.ซ่อมล าปางอื้อ 
 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความ
ลงในเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับผลการส ารวจเหตุการณ์ทุจริตเลือกตั้งที่เขต 4 ล าปาง โดยระบุว่าหลังจากออกแบบส ารวจเพียง 1 
วัน มีผู้ตอบมา 59 ราย โดย 1.การทุจริตกระจายพ้ืนที่ทุกอ าเภอ โดย อ.เสริมงาม มีรายงานมากที่สุด 18 ราย (31%) 
และ อ.แม่พริก น้อยที่สุด 2 ราย (3.4%) 2.เรื่องที่รายงานมากที่สุด คือการซื้อเสียง 57 ราย (98.3%) เรื่องข้าราชการ
วางตัวไม่เป็นกลาง 33 ราย (56.9%) น้อยสุดคือ สัญญาว่าจะให้ 9 ราย (15.5%) 
โพลชัดก านัน ผญบ. อสม.ซื้อเสียงหัว 300 
 นายสมชัยระบุด้วยว่า 3.เมื่อถามถึงจ านวนเงินที่ซื้อเสียง 56 ราย (96.6%) ตอบตรงกัน คือ 300 บาทต่อ
หัว 4.คนที่มาซื้อเสียงในพ้ืนที่มีหลากหลายนับแต่หัวคะแนนในพ้ืนที่ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และก านัน 
ตามล าดับ 5.เมื่อถามว่า พร้อมที่จะให้การเป็นพยาน หากสามารถรับประกันถึงความปลอดภัยหรือไม่ มีถึง  12 ราย 
(22.2%) ที่ระบุว่าพร้อม และให้รายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อมา หากใครมีข้อมูลที่ต้องการให้เกี่ยวกับการทุจริต
เลือกตั้งที่ เขต 4 ล าปาง สามารถตอบแบบส ารวจนี้ได้  
https://docs.google.com/forms/d/1Azlwe582ihE282MdN3QNABFg670iwKOYGUv5tPhFNTw/edit เพ่ือการ
เลือกตั้งที่สุจริต เพ่ืออนาคตของลูกหลานที่จะเติบโตในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  ทุกอย่างที่ท่านตอบจะ
น ามาประมวลผลทางสถิติและรักษาความปลอดภัยของผู้ตอบสูงสุด อย่างไรก็ตาม ส าหรับผลส ารวจดังกล่าวจะเปิดรับ
ให้ร่วมให้ข้อมูลประมาณ 1 สัปดาห์ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1883001  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1883001
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"เรืองไกร" รับค าท้าจ่อร้อง กกต. ยุบ พปชร. เหตุใช้มูลนิธิป่ารอยต่อฯ ดัน "บิ๊กป้อม" นั่งหัวหน้า 
เผยแพร่: 6 ก.ค. 2563 13:08   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"เรืองไกร" รับค าท้า "ไพบูลย์" เตรียมยื่นกกต.ยุบพปชร.ปมใช้มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ดันก้น "ประวิตร" นั่งหน.
พรรค 
 วันนี้ (6ก.ค.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า จากกรณีวันที่ 22 มิ.ย. ปรากฏภาพ
กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หลายคนไปเทียบเชิญพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้
มาเป็นหัวหน้าพรรค พปชร. โดยใช้สถานที่ มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และนายไพบูลย์ นิติตะวัน กรรมการบริหาร
พรรคพปชร.ก็ให้สัมภาษณ์ยอมรับมีการไปใช้สถานที่ของมูลนิธิดังกล่าวจริง สอดคล้องกับภาพของพล.อ.ประวิตรที่จับ
มือกับกรรมการบริหารพรรคหลายคนที่มูลนิธิดังกล่าว ตามที่ปรากฏทางสื่ออย่างชัดเจน รวมทั้งเมื่อนายไพบูลย์ ท้าให้
ฟ้อง ก็ต้องมีการตรวจสอบและด าเนินการ 
 โดยเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วพบว่า กรณีดังกล่าว อาจเข้าข่ายผิดพรป.พรรคการเมือง 
ซึ่งมีโทษถึงยุบพรรคและตัดสิทธิการเมืองด้วยตนจึงจะไปยื่นร้องกกต.ขอให้ตรวจสอบ และส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบ
พรรคพปชร. และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคจากกรณีดังกล่าวในวันที่ 9ก.ค.ที่กกต.เวลา11.00น. 
 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000069185 
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เรืองไกร รับค าท้าจ่อ “ยื่น กกต. ยุบ พปชร.” ปมใช้มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 
06 Jul 2020 12:14 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรืองไกร รับค าท้าเตรียม “ยื่นกกต.ยุบพปชร.”ปมใช้มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัด ดันก้น “บิ๊กป้อม”นั่งหัวหน้าพรรค 
 วันที่ 6 ก.ค.2563 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคเพ่ือไทย  กล่าวว่า จากกรณีวันที่ 22 มิ.ย. 
ปรากฏภาพกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร. ) หลายคนไปเทียบเชิญ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ให้มาเป็นหัวหน้าพรรค พปชร. โดยใช้สถานที่ มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และนายไพบูลย์ นิติตะวัน 
กรรมการบริหารพรรคพปชร.ก็ให้สัมภาษณ์ยอมรับมีการไปใช้สถานที่ของมูลนิธิดังกล่าวจริง สอดคล้องกับภาพของ
พล.อ.ประวิตรที่จับมือกับกรรมการบริหารพรรคหลายคนที่มูลนิธิดังกล่าว ตามที่ปรากฏทางสื่ออย่างชัดเจน รวมทั้งเมื่อ
นายไพบูลย์ท้าให้ฟ้อง ก็ต้องมีการตรวจสอบและด าเนินการ 
 โดยเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วพบว่า กรณีดังกล่าว อาจเข้าข่ายผิดพรป.พรรคการเมือง 
ซึ่งมีโทษถึงยุบพรรคและตัดสิทธิการเมืองด้วยตนจึงจะไปยื่นร้องกกต.ขอให้ตรวจสอบ และส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบ
พรรคพปชร. และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคจากกรณีดังกล่าวในวันที่ 9 ก.ค.ที่กกต.เวลา11.00น. 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/a/440976 
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ยื่น กกต.ยุบ 'พลังประชารัฐ' เทียบเชิญ 'บิ๊กป้อม' ใช้มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 
 6 กรกฎาคม 2020 เวลา 11:48 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรืองไกร" รับค าท้าร้อง กกต.ยุบ "พปชร." ใช้มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เชิญ "บิ๊กป้อม" นั่งหัวหน้าพรรค 
 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า กรณีเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ปรากฏภาพกรรมการบริหารพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) หลายคนไปเทียบเชิญ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ให้มาเป็นหัวหน้าพรรค พปชร. โดยใช้สถานที่ 
มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัดนั้นกรณีดังกล่าว นายไพบูลย์ นิติตะวัน กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐคนหนึ่ง ยอมรับ
และให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ว่ามีการไปใช้สถานที่ของมูลนิธิดังกล่าวจริง ซึ่งสอดคล้องกับภาพที่ปรากฏตามสื่อซึ่ง
เป็นภาพของ พล.อ.ประวิตรที่จับมือกับกรรมการบริหารพรรคหลายคนที่มูลนิธิดังกล่าว อย่างชัดเจน 
 นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เมื่อนายไพบูลย์ท้าให้ฟ้อง ก็ต้องมีการตรวจสอบตามมา และเมื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว กรณีดังกล่าวอาจเข้าข่ายผิดพรป.พรรคการเมือง ซึ่งเป็นหน้าที่และอ านาจของ กกต. 
จะต้องด าเนินการต่อไปโดยเร็ว เพราะหากมีการฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ก็อาจมีโทษถึงยุบพรรคและตั ดสิทธิ
การเมืองด้วย จึงได้ใช้เวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไปพอสมควร จนพบเห็นช่องทางที่จะร้องต่อ กกต.
เพ่ือให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า จะมีเหตุต้องยุบพรรค พปชร. และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการพรรค หรือไม่ 
ดังนั้น ในวันที่ 9 ก.ค. เวลา 11.00 น. จะไปยื่นหนังสือด้วยตนเอง ที่ศูนย์ราชการ ถ. แจ้งวัฒนะ 
 
 
อ้างอิง  :   
https://www.nationweekend.com/content/politics/13076?utm_source=homepage&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=debate 
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‘เรืองไกร’ รับค าท้า ‘ไพบูลย์’ 9 ก.ค.ร้อง ‘ยุบพปชร.’ ใช้มูลนิธิป่าฯเชิญ ‘บิ๊กป้อม’ นั่งหัวหน้า 
วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 12.56 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 กรกฎาคม 2563 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะท างานฝ่ายกฎหมายพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า จากกรณี
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่ปรากฏภาพกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หลายคน ไปเทียบเชิญ 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้มาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ โดยใช้สถานที่ คือ มูลนิธิป่ารอยต่อ 
5 จังหวัดนั้น กรณีดังกล่าวนายไพบูลย์ นิติตะวัน กรรมการบริหารพรรคคนหนึ่ง ยอมรับและให้สัมภาษณ์เมื่ อวันที่ 23 
มิถุนายน ว่า มีการไปใช้สถานที่ของมูลนิธิดังกล่าวจริง สอดคล้องกับภาพที่ปรากฏตามสื่อ ซึ่งเป็นภาพของ พล.อ.
ประวิตร ที่จับมือกับกรรมการบริหารพรรคหลายคนที่มูลนิธิดังกล่าวอย่างชัดเจน 
 นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า เมื่อนายไพบูลย์ท้าให้ฟ้อง ก็ต้องมีการตรวจสอบตามมา และเมื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว กรณีดังกล่าวอาจเข้าข่ายผิด พรป.พรรคการเมือง ซึ่งเป็นหน้าที่และอ านาจของ กกต. 
จะต้องด าเนินการต่อไปโดยเร็ว เพราะหากมีการฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ก็อาจมีโทษถึงยุบพรรคและตัดสิทธิ
การเมืองด้วย 
 “ผมได้ใช้เวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไปพอสมควร จนพบเห็นช่องทางที่จะร้องต่อ กกต. 
เพ่ือให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะมีเหตุต้องยุบพรรคพลังประชารัฐ และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการพรรคหรือไม่ 
ดังนั้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. จะไปยื่นหนังสือด้วยตนเอง ที่ศูนย์ราชการ ถ. แจ้งวัฒนะ” นายเรือง
ไกร กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/503605 
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"เรืองไกร" รับค าท้า "ไพบูลย์" ร้องยุบ พปชร. ปมใช้มูลนิธิเชิญ "บิ๊กป้อม" นั่ง หน.พรรค 
สยามรัฐออนไลน์  6 กรกฎาคม 2563 12:36 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 6 ก.ค .นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ปรากฏภาพกรรมการบริหาร
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หลายคนไปเทียบเชิญพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ให้มาเป็นหัวหน้าพรรค พปชร. โดยใช้
สถานที่ คือ มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัดนั้นกรณีดังกล่าว นายไพบูลย์ นิติตะวัน กรรมการบริหารพรรคคนหนึ่ง ยอมรับ
และให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ว่า มีการไปใช้สถานที่ของมูลนิธิดังกล่าวจริง ซึ่งสอดคล้องกับภาพที่ปรากฏตามสื่อซ่ึง
เป็นภาพของพล.อ.ประวิตรที่จับมือกับกรรมการบริหารพรรคหลายคนที่มูลนิธิดังกล่าว อย่างชัดเจน 
 นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า เมื่อนายไพบูลย์ท้าให้ฟ้อง ก็ต้องมีการตรวจสอบตามมา และเมื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว กรณีดังกล่าว อาจเข้าข่ายผิดพรป.พรรคการเมือง ซึ่งเป็นหน้าที่และอ านาจของ กกต. 
จะต้องด าเนินการต่อไปโดยเร็ว เพราะหากมีการฝ่าฝืน พรป.พรรคการเมือง ก็อาจมีโทษถึงยุบพรรคและตัดสิทธิ
การเมืองด้วย ตนได้ใช้เวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไปพอสมควร จนพบเห็นช่องทางที่จะร้องต่อ กกต. 
เพ่ือให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า จะมีเหตุต้องยุบพรรค พปชร. และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการพรรค หรือไม่  
ดังนั้น ในวันที่ 9 ก.ค.ศกนี้ เวลา 11.00 น. จะไปยื่นหนังสือด้วยตนเอง ที่ศูนย์ราชการ ถ. แจ้งวัฒนะ 
 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/167707 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  http://www.voicetv.co.th/read/ToHAhbD5s 
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กกต. กับข้อหาจัดเลือกตั้งไม่เที่ยงธรรม วิบากกรรมถึงจ าคุก | REWIND Podcast 
(เผยแพร่ครั้งแรก 5 ก.ค. 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/-y_j8ABSHV8 
 ปี 2563 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประกาศจะเล่นงาน กกต.ทั้ง 7 คน ที่ “ใช้
ดุลพินิจตามอ าเภอใจ นอกล้นไปจากขอบเขตของกฎหมาย” โดยบอกว่า มีพยานหลักฐาน หนาแน่น หนักแน่นมากกว่า
คดีท่ี กกต. ในอดีตติดคุก 
 ปี 2549 สถานการณ์การเมืองในตอนนั้นเป็นอย่างไร กกต.ในขณะนั้นถึงกับต้องลงเอยด้วยการถูกจ าคุก 
ส่วนพรรคการเมืองที่เคยได้ชื่อว่าเป็นพรรคการเมืองที่ทรงอ านาจมากที่สุดอย่าง “ไทยรักไทย” จะถูกยุบพรรคในเวลา
ต่อมา 
 
REWIND พาย้อนกลับไปติดตามเหตุการณ์เม่ือ 14 ปีที่แล้ว 
 
 
อ้างอิง  :  https://workpointtoday.com/rewind10/ 
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ขอให้เลือกตั้งท้องถิ่นทุกรูปแบบในปีนี้ โดย โคทม อารียา 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 - 18:21 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่สโมสรทหารบก วิษณุ เครืองาม กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น : จากแผนปฏิรูปสู่ภาคปฏิบัติแบบบูรณาการ”; และให้สัมภาษณ์ว่า ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเลือกตั้งท้องถิ่นจ านวน 6 ฉบับจะเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 
4 ตุลาคม 2561 คงจะใช้เวลาในการพิจารณาของ สนช. ประมาณ 3 เดือน แล้วจะต้องน าขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งใช้เวลาอีก 
3 เดือน ดังนั้น น่าจะประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2562 การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้ แต่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่าควรเว้นเวลาสัก 3 เดือนระหว่างการเลือกตั้ง ส.ส. กับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
ดังนั้น ถ้าการเลือกตั้ง ส.ส.จะมีในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 การเลือกตั้งท้องถิ่นคงจะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุ ด คือในเดือน
พฤษภาคม 2562 โดยจะทยอยจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละส่วน ไม่ท าพร้อมกันทั้งหมด (www.matichon.co.th) 
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ว่า ต้องหารือกับ 
กกต. คือถ้าไม่ใช่ช่วงปลายปี 2562 ก็เป็นต้นปี 2563 และจะต้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาความเหมาะสมว่าควร
ด าเนินการช่วงใด (นสพ.มติชน หน้า 10 วันที่ 4 กันยายน 2562) 
 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนา
การเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน แถลงผลการประชุม กมธ.ว่า เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นเป็นเวลากว่า 6 ปีแล้ว (หมายความว่าผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกคนควรหมดวาระไปหลายปี
แล้วอีกทั้งกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นบัญญัติว่า กรณีด ารงต าแหน่งครบวาระ ให้จัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน และภายใน 
60 วันในกรณีพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอ่ืน) กมธ. ซึ่งมีตัวแทนจากพรรคการเมืองหลายพรรคเป็นกรรมาธิการ จึงมีมติ
สนับสนุนให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็วที่สุด อนึ่ง กรณีมีข่าวว่างบประมาณถูกโยกไปเพ่ือแก้ปัญหาโควิด -19 นั้น 
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยยืนยันกับ กมธ.ว่า มีงบประมาณเพียงพอในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างแน่นอน ส่วน
บทเฉพาะกาลของกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นบัญญัติว่า เมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งในท้องถิ่นใด 
ให้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทราบ และให้ กกต.ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งในท้องถิ่นนั้นต่อไป 
 ผมจึงขอเสนอว่า ควรจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับหรือทุกรูปแบบภายในปี 2563 และเพ่ือให้ 
กกต.มีเวลาเตรียมความพร้อมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พอสมควร จึงขอให้ ครม.มีมติในเรื่องนี้โดยเร็ว 
ถ้าเป็นไปได้ ภายในเดือนกรกฎาคมนี้  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้สิทธิการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เป็นสิทธิทางการเมืองที่ส าคั 
ญเสียที 
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 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (ดู 
www.dla.go.th) ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง เทศบาล (เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 187 
แห่ง เทศบาลต าบล 2,237 แห่ง) รวม 2,454 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 5,320 แห่ง องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพฯ และเมืองพัทยา) 2 แห่ง ประเด็นที่ ครม.ควรพิจารณาก็คือว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้ง 
อปท. รูปแบบใดก่อนหรือรูปแบบใดทีหลัง ผมมีข้อสังเกตว่า อบจ. รวมทั้งกรุงเทพฯ และเมืองพัทยา รวมเป็น อปท. 
กลุ่มหนึ่งซึ่งพ้ืนที่การปฏิบัติงานรวมกันแล้วครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือ เทศบาลและ อบต. ก็
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ จึงขอเสนอว่าควรจัดให้มีการเลือกตั้ง อปท. ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันดังกล่าวในวันเดียวกันส่วน
อีกกลุ่มก็จัดในวันเดียวกันในล าดับถัดไป 
 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ปัจจุบันหัวหน้าคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ลง
หนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ในหัวข้อ”สู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น” สรุปสาระได้ว่า รัฐบาลมีปัญหาเรื่องการ
กระจายอ านาจ ไม่ไว้วางใจประชาชน กลัวประชาธิปไตย กลัวประชาชน จึงไม่ยอมปลดล็อกการเลือกตั้งท้องถิ่น เมื่อ
อ านาจถูกรวมศูนย์ที่ระบบราชการที่กรุงเทพฯ อปท. ไม่มีอ านาจ ไม่มีงบประมาณ หากชาวบ้านมีปัญหา จึงต้องไปบอก 
ส.ส. ให้อภิปรายในสภาระดับชาติ ทั้งๆ ที่เป็นปัญหาท้องถิ่น ที่ควรแก้โดย อปท. และชุมชนท้องถิ่น ประชาธิปไตยระดับ
ท้องถิ่นเป็นฐานราก ถ้าเข้มแข็งประชาธิปไตยระดับชาติจึงจะเข้มแข็ง 
 นายธนาธรให้สัมภาษณ์ต่อไปว่า ในการเลือกตั้งระดับชาติเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ผู้มีอ านาจได้เปรียบ
เพราะมีเครือข่ายข้าราชการ เครือข่ายนักการเมืองท้องถิ่น เครือข่ายก านันผู้ใหญ่บ้าน พรรคอนาคตใหม่ลงสนามโดยรู้ว่า
เป็นรอง แต่ยืนยันว่าไม่ซื้อเสียง ไม่ใช้อิทธิพล ในการเลือกตั้งท้องถิ่น คณะก้าวหน้าก็จะท าเช่นนั้น จะใช้ความคิดน า ใช้
นโยบายน า ใช้อุดมการณ์น า อยากให้นักการเมืองท้องถิ่นเปลี่ยนมาท าเช่นนี้ด้วย มาสร้างนโยบายแข่งกัน เช่น หากคณะ
ก้าวหน้าบอกว่าจะสร้างสวนสาธารณะ การเปล่งวาจาถือเป็นสัญญา ประชาชนสามารถทวงถามได้หลังเลือกตั้ง แต่คณะ
จะไม่ทิ้งการเมืองภาพใหญ่โดยจะท าให้เห็นว่าการเมืองท้องถิ่นใกล้กับตัวเรา หากท าส าเร็จก็สามารถเปลี่ยนในระดับชาติ
ได้ หวังว่าเพ่ือนๆ ที่อยู่ในพรรคก้าวไกลจะผลักดันกฎหมายที่โอนอ านาจ โอนงบ โอนคน จากราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคมายังส่วนท้องถิ่นมากข้ึน จึงเป็นกระบวนการล่างข้ึนบน-บนลงล่างที่มาประสานกัน 
 ผู้สมัครของคณะก้าวหน้าจะเป็นคนรุ่นใหม่ (ไม่ใช่เรื่องอายุแต่เป็นเรื่องความคิดสมัยใหม่-ทันโลก) เป็นคน
ที่อยากพัฒนาบ้านเกิด ถ้าให้โอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหาร เขาจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าระหว่างเมืองกับชนบทลง ช่วย
ลดความเทอะทะของระบบราชการที่ไปรวมที่กรุงเทพฯลง และข้าราชการจะสนองความต้องการของประชาชนได้ดี
ยิ่งขึ้น 
 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ฝรั่งเศสมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในรอบที่สองเพ่ือหาผู้ชนะที่มีเสียงเกินกึ่งหนี่ง 
(รอบแรกเสียงจะแตก) นักวิจารณ์การเมืองถือว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเหมือนตัววัดความส าเร็จหรือความถดถอยของ
พรรคการเมืองระดับชาติ เพราะในฝรั่งเศส แทบจะไม่มีผู้สมัครอิสระ จะสังกัดพรรคหรือมีพรรคการเมืองสนับสนุนอยู่
แทบทุกคน ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงสะท้อนความนิยมของพรรคการเมือง (ระดับชาติ) ได้อย่างดี ผลปรากฏว่า
นักการเมืองที่มีนโยบายเชิงนิเวศวิทยา (พรรคกรีน) ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ ในความหมายว่ามีคะแนนนิยมเพ่ิมขึ้นจาก
เดิมอย่างมีนัยส าคัญ ในวันรุ่งขึ้น ประธานาธิบดีเอ็มนูเอล มาครง ไปแสดงสุนทรพจน์ในการประชุมด้านนิเวศวิทยา และ
กล่าวว่า จะเพ่ิมงบประมาณด้านนี้กว่าห้าแสนล้านบาทภายในสองปี ตอบสนองทันทีเลย 2545 
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 มาครงชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี โดยชูนโยบายไม่ซ้าย-ไม่ขวา ซึ่งถกูจริตผู้เลือกตั้งในขณะนั้น ที่ก าลัง
เบื่อนักการเมืองหน้าเก่า ทั้งฝ่ายซ้ายและขวา ในการเลือกตั้งรอบสอง เขาลงแข่งกับนักการเมืองขวาจัดชื่อมารีน เลอ
เปน ซึ่งท าให้ชนะได้อย่างสบาย ฌอง-มารี เลอเปน บิดาของมารีนเคยสมัครเป็นประธานาธิบดีมาหลายครั้ง และ
สามารถเข้ารอบสอง เมื่อปี 2545 แต่ก็แพ้อย่างราบคาบเช่นกัน นักวิจารณ์กล่าวในเชิงขู่ว่า ถ้ามาครงท าพลาด ท า
คะแนนนิยมตกต่ าเหมือนออลลังด์ ที่เป็นประธานาธิบดีคนก่อนจากพรรคสังคมนิยม อีกสองปีข้างหน้าเลอเปนจะมี
โอกาสก็เป็นได้ แต่ปรากฏจากผลการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ว่าพรรคการเมืองของเลอเปนได้รับคะแนนน้อยลงทั้งประเทศ 
ชนะที่เมืองขนาดกลางชื่อเมืองแปร์ปียัง เพียงเมืองเดียว แถมผู้ชนะยังพูดว่า ที่นี่ ท้องถิ่นมาก่อนพรรค ส่วนพรรคเรปูบ
ลิแก็งฝ่ายขวาสามารถฟ้ืนคะแนนนิยมมาที่ระดับเดิมก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่แล้วได้ พรรคสังคมนิยมที่
เกือบสลายตัวไปก็กลับมาได้เล็กน้อย โดยเฉพาะที่ปารีส และโดยการร่วมเป็นพันธมิตรกับพรรคกรีนในหลายแห่ง พรรค
การเมืองที่มาครงตั้งขึ้นสดๆ เพ่ือสนับสนุนตนเมื่อ 3 ปีก่อน และสามารถชนะการเลือกตั้ง ส.ส.อย่างถล่มทลายมาแล้ว 
ท าคะแนนไม่สู้ดี มีแต่นายกรัฐมนตรีซึ่งลงสมัครนายกเทศมนตรีเมืองเลอ อาเวรอ ที่ชนะขาด ท าให้วิจารณ์กันไปว่า ถ้า
มาครงท าท่าไม่ดี เขาจะสวมแทนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งหน้าก็เป็นได้ 
 การเมืองฝรั่งเศสมีผู้แพ้ผู้ชนะสลับไปมา มีชีวิตชีวา ไม่วนเวียนกับการรัฐประหารซ้ าซาก ไม่ใช้อ านาจรัฐ 
อ านาจเงิน เพ่ือการเป็นผู้ชนะได้อย่างไม่ละอาย ในการเลือกตั้งท้องถิ่นของไทยที่ควรจะมาถึงได้แล้วนี้ จะเกิดกระแสลม
ใหม่ที่สดชื่นได้บ้างไหม พรรคการเมืองพรรคใดจะมาลงสนามนี้อย่างเต็มภาคภูมิได้บ้างเล่า โดยถือว่าชัยชนะคือโอกาสที่
จะรับใช้ประชาชน 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/article/news_2255426 
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"บิ๊กพรรคเล็ก" เดินแรง "พี่เต้ พระราม7" ชวดเก้าอี้ รมต. 
 6 กรกฎาคม 2020 เวลา 7:51 
 
 
 
 
 
 
 
ว่ากันว่า "บิ๊กพรรคเล็ก" ชอบท าตัวใหญ่คับฟ้า เบ่งอ านาจจน "ข้าราชการ" กระทรวงคลองหลอดเริ่มไม่พอใจ 
 กระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เงียบหายไป นักการเมือง-นักเลือกตั้ง ได้สัญญาณจาก "บิ๊กตู่" พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม ว่าจะเริ่มพิจารณาปรับครม.ในช่วงปลายเดือน ก.ค. ถึง ต้นเดือนส.ค. 
ท าให้ทุกองคายพ สงบปาก-สงบค า  
 โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แม้จะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคมาเป็น "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เสร็จเรียบร้อย แม้จะคาดหมายว่า กลุ่ม-ก๊ก-ก๊วน ภายในพรรคพปชร.เตรียมกดดัน "บิ๊กป้อม" 
ให้เร่งจังหวะปรับครม. เขี่ย "4กุมาร" ให้พ้นทางแบบถอนรากถอนโคน แต่ทุกความเคลื่อนไหวยังสยบ-สงบ 
 ยิ่งฟากฝั่งของ "พรรคร่วมรัฐบาล" ยิ่งนิ่งแทบไร้ความเคลื่อน พรรคภูมิใจไทย (ภท.) "เสี่ยหนู" อนุทิน ชาญ
วีรกุล รองนายกรัฐมนตรี รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภท. ตอนนี้ อดีตส.ส.อนาคตใหม่ เข้าร่วมค่ายสีน้ าเงินมาเพ่ิม 9 
คนท าให้แรงต่อรองเก้าอ้ีรัฐมนตรีเยอะขึ้น แต่ยังเหนียมๆ ไม่ขอเก้าอ้ีเพ่ิม แม้ในใจคาดหวังลึกๆ 
 พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) "ก๊วนมาร์ค" ยกพลกดดัน "หัวหน้าอู๊ดด้า" จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รอง
นายกรัฐมนตรีรมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคปชป. แต่ก็ยังไม่ส าเร็จ เพราะภายในพรรคปชป.ยังอยากอยู่ร่วมข้ัวรัฐบาล โดย
ปราศจากปัญหา แถม "ก๊วนจุรินทร์-ก๊วนกปปส." แทคทีมกันแล้วก็ยังมีจ านวน ส.ส. มากกว่า "ก๊วนมาร์ค" แรงขย่มที่
ต้องการเปลี่ยน กก.บห. พรรคปชป. ยังแรงไม่พอ 
 ส่วน พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) พอใจกับโควตารัฐมนตรีที่ได้รับอยู่ โดยเฉพาะต าแหน่งของ "เสี่ยท็อป" 
วราวุธ ศิลปอาชารมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะนี้เก้าอ้ีของ "ประภัตร โพธสุธน" รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ ยังเสียวๆอยู่ว่าจะโดนริบคืนหรือไม่ แต่หาก "บิ๊กตู่" ขอคืน "เสี่ยท็อป-ชทพ." ก็ไร้ปัญหา 
 ส าหรับพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) รอปรับครม. ส่ง เอนก เหล่าธรรมทัศน์ นั่งเก้าอ้ีรัฐมนตรี 
ขณะที่พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) รอลุ้นตัวโก่ง 
 แต่ที่แหกโค้งขอเก้าอ้ีรัฐมนตรี จน "บิ๊กตู่" ออกอาการร าคาญ หนีไม่พ้น "พี่เต้พระราม7" มงคลกิตติ์ สุขสิน
ธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ที่ได้แรงยุจาก "เสือเฒ่า" พิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส. บัญชีรายชื่อ 
หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย ให้ "พ่ีเต้พระราม7" เป็นตัวแทนพรรคเล็กนั่งเก้าอ้ีรัฐมนตรี 
 แม้ หมอระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ หัวหน้าพรรคพลเมืองไทย สุ
รทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ จะดิ่งตรงเข้าท าเนียบรัฐบาล เพ่ือเข้าพบ "บิ๊กตู่" คอนเฟิร์มไม่ส่ง "พ่ีเต้" 
เป็นเสนาบดี 
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 ล่าสุดมีกระแสข่าวว่า "บิ๊กตู่" คอนเฟิร์ม "พี่เต้ พระราม7" อดนั่งเก้าอ้ีเสนาบดีแน่นอน เพราะจ านวนเสียง
ของพรรคเล็กที่ยื่นต่อรองยังไม่ใช่พรรคเล็กทั้งหมด และรอจับตาว่าอาจจะมีพรรคเล็กหลายพรรคยื่นยุบพรรค ก่อนเข้า
สังกัดพปชร. ท าให้แรงต่อรอง "พี่เต้ พระราม7" ลดลง 
 ที่ส าคัญ "บิ๊กคลองหลอด" แจ้งต่อ "เบอร์หนึ่งตึกไทยคู่ฟ้า" ว่ามี "บางคนในพรรคเล็ก" ที่ชอบท าตัวใหญ่โต 
เดินสายดีลโครงการของกระทรวงมหาดไทย แถมขู่หากไม่ได้ดูแลบางโครงการ จะน าข้อมูลลับแฉกลางสภา 
 ว่ากันว่า "บิ๊กพรรคเล็ก" ชอบท าตัวใหญ่คับฟ้า เบ่งอ านาจจน "ข้าราชการ" กระทรวงคลองหลอดเริ่มไม่
พอใจ ยื่นค าขาดหากจะสู้ก็พร้อม 
 
เมื่อ "บิ๊กพรรคเล็ก" โชว์พาวจนความแตก "พ่ีเต้ พระราม7" ก็หมดทางได้นั่งเก้าอ้ีรัฐมนตรี ! 
 
 
อ้างอิง  :   
https://www.nationweekend.com/content/special_article/13064?utm_source=category&utm_mediu
m=internal_referral&utm_campaign=special_article 
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09.00 INDEX ท าไมคะแนนนิยม ก้าวไกล พุ่ง หลังอภิปราย พรบ.งบประมาณ 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 - 09:27 น. 
 
 
 
 
 
 
 
เหตุใด "ซูเปอร์โพล” จึงออกมาว่า หากมีการเลือกตั้งวันนี้ พรรคก้าวไกล จะต้องได้รับเลือกอย่างชนิดถล่มทลาย ก าชัย
เหนือ พรรคพลังประชารัฐ  เหนือ พรรคภูมิใจไทย เหนือ พรรคประชาธิปัตย์ 
ทั้งๆท่ีพรรคก้าวไกลซึ่ง "อวตาร”  มาจากพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเพ่ิงถูกไล่ทุบอย่างหนักหน่วง รุนแรงและแข็งกร้าวจาก  ”
องค์กรอิสระ” 
ไม่ว่าจะเป็น "กกต.” ไม่ว่าจะเป็น  ”ศาลรัฐธรรมนูญ” 
เป็นการรุกไล่อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นกระบวนการนับแต่ผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ปรากฏออกมาว่ามี
ประชาชนให้ความไว้วางใจพรรคอนาคตใหม่มากกว่า 6 ล้าน 
พรรคอนาคตใหม่ กลายเป็นพรรคอันดับ 3 ต่อจาก พรรคเพ่ือไทย  ต่อจาก พรรคพลังประชารัฐ ทั้งๆที่เป็นพรรคซึ่งเพ่ิง
ก่อรูปทางการเมืองขึ้นในเดือนมีนาคม 2561 
สามารถได้รับความไว้วางใจเหนือกว่าพรรคภูมิใจไทย เหนือกว่าพรรคประชาธิปัตย์ 
ความส าเร็จของพรรคอนาคตใหม่นั้นเองที่กลายเป็นอันตราย 
เป้าหมายของยุทธการนับแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นมา คือการบดขยี้และท าลายพรรคอนาคตใหม่ ท าลาย นายธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ ท าลาย นายปิยบุตร แสงกนกกุล 
อย่างแรกสุดก็คือ การไม่ยอมให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  ได้ท าหน้าที่ ส.ส.ทั้งๆท่ีได้รับเลือกด้วยคะแนนนิยมสูงสุด 
ขั้นต่อมาคือการหาทุกหนทางเพ่ือยุบพรรคอนาคตใหม่ 
ตั้งความหวังว่าหากยุบพรรคอนาคตใหม่ หากตัดสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการบริหารซึ่งรวมถึง นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล แล้ว ทุกอย่างจะจบ 
ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตลอด 3 วันเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เด่นชัดว่าเป้าหมายในการบดขยี้และท าลายพรรคอนาคตใหม่ล้มเหลว 
ไม่เพียงแต่พรรคก้าวไกลยังแสดงบทบาทโดดเด่นหากโอกาสที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะเดินเข้าไปในสภาอีกครั้งมีสูง
อย่างสูงยิ่ง 
เป็นบทบาทในฐานะ ”กรรมาธิการ” วิสามัญ 
ยิ่งกว่านั้น พรรคก้าวไกลยังสร้างความโดดเด่นสร้างมิติใหม่ให้กับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยฐานทางวิชาการอัน
หนักแน่นจริงจัง กลายเป็นคะแนนและความนิยม ณ เบื้องหน้าประชาชน 
กระทั่งผลการส ารวจโพลยืนยันออกมาว่า หากมีการเลือกตั้ง ณ วันนี้ ชัยชนะของพรรคก้าวไกลจะได้มาอย่างถล่มทลาย 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2255873 
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5 ก.ค. 2563 - 12:35 น.  
FootNote:สถานการณ์ภายในพลังประชารัฐ แนวรบขัดแย้งยังไม่เปลี่ยนแปลง  
 
 
 
 
 
 
 
หากการออกโรงของ นายชัยวฒุิ ธนาคมานุสรณ์ และ นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ตลอดจน นายภิญโญ นิโรจน์ ต้อง
ได้รับเสียงเตือนจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
เพราะว่าเป็นการตอบโต้ไปยังบางค าพูดอันมาจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
แล้วปฏิกิริยาอันมาจาก นายสันติ กีระนันทน์ ที่ว่า "การศึกษาสูงไม่สามารถยกระดับจิตใจที่ต่ าตมให้สูงขึ้น เช่นเดียวกับ
เสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องส าอาง botox และ big eyes ไม่สามารถปกปิดสันดานต่ าทราม" 
ขณะที่ก่อนหน้านี้ก็เคยโพสต์ข้อความ 
"คนที่เนรคุณผู้มีพระคุณ คนที่หักหลังเพ่ือนเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการ เป็นคนที่จะฝากความหวังไว้ได้หรือไม่ครับ" 
พรรคพลังประชารัฐจะมี"ความเห็น"อย่างไร 
ทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะรู้สึกอย่างไร 
เพราะเด่นชัดว่า"เป้า"ของ นายสันติ กีรนันทน์ เป็นใคร 
เมื่อมีการระบุถึง botox เมื่อมีการเอ่ยถึง big eyes ขึ้นมาจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ มีหรือที่คนใน
พรรคพลังประชารัฐจะไม่รู้ว่าหมายถึงใคร 
เช่นเดียวกับ เมื่อมีการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบต่อข้อเสนอในเรื่อง ให้มี"ยุบสภา"จาก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 
เป้าหมายย่อมมิใช่ข้อเสนอจาก น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล แน่นอน เนื่องจากการเสนอของ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล เกิดข้ึน
ในคืนวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 
ขณะที่ไม่ว่ากรณีของ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ไม่ว่ากรณีของ นายสันติ กีระนันทน์ เป็นเรื่องก่อนการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณ 
เป็นผลจากปัญหาและความขัดแย้งอันเกิดข้ึนภายในพรรคพลังประชารัฐ ไม่มีอะไรเกี่ยวกับพรรคก้าวไกล 
ค าถามอยู่ที่ว่า "ปฏิกิริยา"เหล่านี้สะท้อนอะไร 
ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รับรู้เป็นอย่างดีว่า ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเป็นผลสะเทือน
อันเนื่องแต่การ ประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 
ซึ่งก่อให้ให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค 
อันน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกุมอ านาจใหม่ในพรรคพลังประชารัฐกับ "กลุ่ม 4 กุมาร" 
ปฏิกิริยาและการโต้ตอบจึงยังด ารงคงอยู่ 
และจะด ารงคงอยู่จนกว่าการปรับครม.จะส าเร็จเสร็จสิ้นลงไป 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4444741  

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4444741
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/FootNote-4.jpg
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5 กรกฎาคม 2563 - 17:10 น. 
"จตุพร" วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองและการปรับครม. เชื่อ ยากทุกข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
 
"จตุพร" วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองและการปรับครม. เชื่อ ยากทุกขั้นตอน ชี้ ยิ่งย้ือไปถึงกลางเดือนสิงหาคมยิ่ง
ยากกว่านี้ พร้อมระบุ ยุบสภาก็ไม่ช่วยให้ดีข้ึน เพราะกติกายังคงเดิม เตือน ทุกฝ่าย อย่าท าตัวเป็นน้ าเต็มแก้ว 
 เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2563 นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. กล่าวถึงสถานการณ์ของประเทศไทยขณะนี้ ว่า 
ทุกอย่างเป็นเรื่องยากทั้งสิ้น ไม่ว่าเรื่องที่ดูเหมือนจะง่ายดายแต่ทั้งหมดกลายเป็นเรื่องยากกับภายใต้สภาวการณ์ของ
ประเทศไทยที่ชั่วชีวิตหนึ่งเราอาจจะพ่ึงเคยเห็นกันครั้งแรก  อย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์วิกฤตขณะนี้ตนเห็นว่าทุก
เรื่องไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามอยู่ในสถานการณ์ที่ยากทั้งสิ้น ซึ่งการปรับ ครม. ตอนแรกใครก็คิดว่าง่าย สี่กุมารยังไงก็พ้นจาก
ต าแหน่งผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐ แต่ลืมคิดไปว่ากลุ่มสี่กุมารนั้น บวกหนึ่งสมคิดก็มีประสบการณ์และบทเรียน
มากมาย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ นั้นเคยอยู่กับพรรคไทยรักไทยมาตั้งแต่ปี 2544 
และก่อนหน้านั้นก็มีความสนิทมักคุ้นกับนายสนธิ ลิ้มทองกุล ดังนั้นเส้นทางทางการเมืองที่ยาวนานจะเห็นได้ชัดเจนว่า
คณะรัฐประหารต้อง 2 ชุดไม่ว่าจะเป็นชุด 19 กันยายน 2549 และ 22 พฤษภาคม 2557 นายสมคิดจะมีบทบาทท้ังสิ้น  
และสมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีห้วงระยะเวลาหนึ่ง นายสมคิดก็เข้าไปท าเนียบรัฐบาลจะ
ไปบัญชาการเรื่องเศรษฐกิจแต่ถูกกลุ่มคนที่สนับสนุนให้มีการยึดอ านาจในขณะนั้นไม่พอใจก็ต้องออกมาจากท าเนียบ
รัฐบาล แต่การจัดความสัมพันธ์ก็ยังมีอยู่ และก่อนหน้านั้นที่ช่วงขณะพรรคไทยรักไทยบริหารประเทศเมื่อย้อนกลับไปดู
นั้นก็เห็นว่าการด ารงอยู่ของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์นั้นไม่ธรรมดา ชนิดที่อดีตนายกทักษิณ  ชินวัตรก็ตกใจว่า
สถานการณ์ในขณะตอนปลายก่อนที่จะมีการล้มกระดานกันนั้นนายสมคิดอยู่ในบทบาทไหน  แต่ตนไม่ต้องการอธิบาย
ความให้เกิดปัญหากัน แต่บอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆ และนึกไม่ถึงว่านายสมคิดจะวางแผนได้แยบยลและ ไปไกลถึงขนาด
นั้น   
 และหลังจาก พล.อ.สุรยุทธ์ ไปก็ปรากฏว่ามีการตั้งพรรคการเมืองลงเข้าแข่งขันชื่อพรรคเพ่ือแผ่นดิน เป็นพรรค
ที่มีความพร้อมมากที่สุดแต่บังเอิญว่าประชาชนไม่พร้อมจะเลือก ต่อมาเกิดการยึดอ านาจ 22 พฤษภาคม 2557 ถามว่า
ท าไมพรรคพลังประชารัฐต้องใช้บริการของทีมนายสมคิด และ 4 กุมารเป็นผู้เริ่มต้นเข้า ไปจัดการโครงสร้างพรรคเเทบ
เบ็ดเสร็จ และที่ส าคัญหลักจากมีอ านาจในรอบนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา มีการจัดความสัมพันธ์กับสื่อสารมวลชนอย่าง
เป็นระบบ หลายคนคิดว่า บรรดาแทคโนเเครต เหล่านี้ไม่มีความเท่าทันทางการเมือง แต่มารอบนี้ตนบอกได้เลยว่าไม่
ธรรมดา และทันทีที่ยกชื่อโฆษกรัฐบาลมาเป็นหัวหน้าทีมบริหารเศรษฐกิจนั้นจะโดยตั้งใจหรือไม่นั้นเท่ากับเป็นการ
ยกระดับนายสมคิด และ 4 กุมารให้ขึ้นมาเหนือกว่า ภายใต้สถานการณ์นั้น 
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 ดังนั้นการปรับ ครม.จะไม่ง่ายในสถานการณ์นี้เพราะเมื่อใช้ในระบบโควตา  ในซีกของพรรคพลังประชารัฐ
จะต้องไปหารกับบรรดาคณะผู้มีอ านาจตัวจริงคือ 3 ป. และปอใหญ่ที่สุดคือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ปัจจุบันเป็น
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แต่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่า ภายใต้เศรษฐกิจแบบนี้ จะหาคนใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามานั้น
ยากท่ีสุด เพราะคนที่รู้ว่า นรก หรือ สวรรค์ ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามา  
 และเมื่อสถานการณ์การปรับ ครม.ยืดยาวออกไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมก็จะยากกว่านี้ โดยเฉพาะตัวเลข
โควตาตามสัดส่วนเมื่อแบ่งกันแล้วจัดอย่างไรก็ไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้นหลักคิดในการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจนั้น
ต้องคิดต้องเปลี่ยนตั้งแต่ก่อนเสนอร่าง พ.ร.บ.รายจ่ายประจ าปี 2564 ดังนั้นตนประเมินว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็น
เรื่องยาก  
 ทั้งนี้ นายจตุพร กล่าวด้วยว่า ส าหรับทางออกที่บอกว่ายุบสภานั้นค าตอบคือยากเช่นเดียวกันเพราะภายใต้
เศรษฐกิจแบบนี้ อย่าไปยึดถือตอนเลือกตั้งซ่อม เพราะยังไงรัฐบาลก็ได้เปรียบทุกกรณี แต่หากเลือกตั้งใหญ่ทั้งประเทศ
ผลลัพธ์จะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะจะต้องไปกระจายหาเสียงกันและสถานการณ์ก็ไม่ง่าย  และที่ส าคัญที่สุดคือกติกาไม่
เปลี่ยนแต่ตนเชื่อว่าเมื่อเดินไปถึงจุดหนึ่งบางครั้งก็ไม่มีทางเลือก การเมืองบนบางกระดานดูเหมือนว่ามีทางเลือกแต่เมื่อ
ถึงจุดหนึ่งซึ่งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเดือนสิงหาคมนี้จะหนักที่ สุดและจะหนักขึ้นเรื่อยๆ และที่น่ากลัวที่สุดคือ
ประชาชนพอใจหรือไม่ หากประชาชนไม่พอใจด้วยแล้ว และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ท่ามกลางความ
อดอยากหิวโหยนั้นจะเป็นปัจจัยที่น่าเป็นห่วง เช่นการยุบสภาภายใต้กติกาเดิมนั้นไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหา แต่อยู่ไปก็ไม่มี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ตั้งค าถามต่อไปว่าหากอยู่ไปรัฐธรรมนูญจะได้แก้ไขหรือไม่ ก็แก้ไม่ได้ ไม่ว่าจะไปทางซ้ายหรือขวา
ก็ยากทั้งสิ้น ดังนั้น การยุบสภาก็อย่าประมาทและ เมื่อยุบสภาไปแล้วอย่าคิดว่าจะมีการเลือกตั้งเพราะตนไม่เชื่อว่าการ
ยุบสภารอบนี้จะมีการเลือกตั้งเพราะด้วยสถานการณ์และปัจจัยต่างๆไม่มีทางจะดีขึ้น เพียงแต่ทรงๆไว้ในช่วง 2 ปีนี้ 
ดังนั้นปัญหาภายในของรัฐบาล และฝ่ายค้านก็ไม่แข็งแรง ประชาชนมีความยากล าบาก เหล่านี้เชื่อว่าประเทศไทยเดิน
มาถึงจุดที่ส าคัญ  
 และตนยังเชื่ออีกว่า หากประเทศไทยยังไม่คิดอ่านที่จะระดมคนมีศักยภาพมาช่วยแก้ไขปัญหาก็ยาก และวิธีคิด
การจัดงบประมาณรายจ่ายก็เป็นตัวอธิบายว่ายังไม่รู้ร้อนยังไม่รู้หนาวว่าสถานการณ์ของประเทศไทยไปถึงอย่างไร  แต่
เชื่อว่าคนไทยจะได้มองเห็นในอีกไม่นาน  ดังนั้นตนยังมองมุมมองของตนในฐานะคนวิเคราะห์ทางการเมืองว่า
สถานการณ์จะเป็นตัวก าหนด แต่จะไม่ใช่คนเป็นตัวก าหนดเพราะในสถานการณ์ปกติคนจะก าหนดได้  แต่เมื่อ
สถานการณ์เลยเถิดไปแล้วคนจะก าหนดอะไรไม่ได้ซึ่งตนก็เห็นมาหลายรัฐบาล   
 ดังนั้นการจะอยู่หรือไปของรัฐบาลไม่ใช่จ านวนเสียงในสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลในอดีต ก็ไปด้วยเสียงข้างมาก
กันทั้งนั้น และตนเชื่อว่าเดือนหน้าอาจจะมีการคิดในการตรึงพ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้อีก เพราะพ.ร.ก.ฉุกเฉินยังเป็นสิ่งจ าเป็นกับ
รัฐบาลโดยเฉพาะกับนายกรัฐมนตรีในการบริหารสั่งการ ดังนั้นตนยังมองว่า ยากทุกข้ันตอน  
 ต่อมาเมื่อถึงจุดยากขนาดนี้และเชื่อว่าหลายคนก็มีความรู้สึกเพียงแต่ว่าการรับฟัง  ด้วยสมาธิสั้น และมีความ
อดทนต่ า ดังนั้นสภาพการหลายๆเรื่องนั้นตนพยายามบอกว่า เวลานี้แต่ละฝ่ายต้องไม่ท าตัวเป็นน้ าเต็มแก้ว และต้อง
ระดมคนที่มีความเท่าทันในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ว่ามุมมองสถานการณ์ของประเทศที่เป็นอยู่ในขณะนี้ควร
ที่จะหลอมรวมจิตใจของคนภายในชาติ หากใครมีศักยภาพเรื่องอะไรก็ระดมมาช่วยกัน แต่หากยังมองเขาเป็นเขา  มอง
เราเป็นเรา ก็จะไม่เกิดประโยชน์ เพราะสถานการณ์ปัจจุบันเลยเถิดกว่า การมานั่ง มองเขาเป็นเขา มองเราเป็นเรา   
 นอกจากนี้ นายจตุพรยังเชิญชวนประชาชนรวมกันเขียนจดหมาย ส่งให้ก าลังใจแกนน า  นปช.ทุกเรือนจ า 
เหมือนอย่างที่นางธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานที่ปรึกษา นปช.ได้ท ามานั้นอย่างน้อยที่สุด เป็นการต่อลมหายใจให้กับพ่ี
น้อง แกนน า นปช.ที่อยู่ในเรือนจ า 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/436127?adz=  

https://www.komchadluek.net/news/politic/436127?adz
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06 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.     
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ' 
 
 
  
 
 
 
 
  วันนี้ แรม ๑ ค่ า เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษา 
    เมื่อพูดถึงค าว่า "เข้าพรรษา" 
    สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ ค าว่า "ท าบุญ" 
    เรื่องบุญนั้น.......... 
    "หลวงพ่อชา สุภัทโท" วัดหนองป่าพง บอกว่า 
    "การท าบุญ โจรมันก็ท าได้ มันเป็นแค่ปลายเหตุ การไม่ท าบาปทั้งหลายทั้งปวง นั้นคือต้นเหตุ" 
    นี้คือธรรมสัจจะ บางคนอาจนึก ค าของหลวงพ่อชา ฟังแล้วเก็ตทันที แต่ดูบ้านๆ 
    ก็อยากจะบอกว่า......... 
    บ้านๆ นี่แหละ คือ "หัวใจธรรม" ทั้งหมดใน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ที่เรียก "หัวใจพระปาฏิโมกข์" อันถือเป็น "หัวใจ
พระพุทธศาสนา" 
    "เหตุและผล" คือ หลักของพระพุทธศาสนา 
    การไม่ท าบาปทั้งปวง, การท ากุศลให้ถึงพร้อม, การท าจิตใจของตนให้ผ่องใส คือ หัวใจพระพุทธศาสนา 
    ครั้งพระพุทธองค์ ทรงส่งพระอริยสงฆ์แยกเป็นสายๆ ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทรงให้ยึดหลัก ๓  ประการนี้ใน
การเผยแผ่ 
    -สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง ไม่ท าความชั่วทุกอย่าง หมายถึง........ 
    การไม่ประพฤติชั่วทางกาย วาจา ใจ คือไม่ท าสิ่งที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อ่ืน 
      -กุสะลัสสูปสัมปะทา ท าแต่ความดี  
    หมายถึง.......... 
    การประพฤติชอบทางกาย วาจา ใจ คือท าสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุข ความเจริญ แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
      -สะจิตตะปะริโยทะปะนัง ท าใจให้ผ่องใส  
    หมายถึง.......... 
    การอบรมจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์สะอาด ปราศจากเครื่องเศร้าหมอง คือ ความโลภ ความโกรธ  ความหลง 
    นี้คือ "ต้นเหตุ" แห่งบุญแท้ 
    ไม่ใช่ ชั่วทั้ง กาย-วาจา-ใจ ทุกวัน-ทุกเวลา ได้ไปเวียนเทียน ใส่ซองทอดกฐินซักครั้ง ก็ทึกทัก ว่าท าบุญ-ได้บุญแล้ว 
    มันเป็นอย่างที่หลวงพ่อชาบอกนั่นแหละ..... 
    "การท าบุญ โจรมันก็ท าได้ เป็นแค่ปลายเหตุ" 
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    จะได้บุญมั้ยล่ะ ในเมื่อ "ต้นเหตุ" คือวันๆ ใจหมกมุ่นครุ่นคิดแต่จะหมายปองจ้องร้ายคนอ่ืนเขาร่ าไป 
    วันนี้ กูจะปั่นเฟกนิวส์ใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลเรื่องอะไรดี กูจะประดิษฐ์ค า-พลิกประเด็นด่านายกฯ ให้แสบสันอย่างใดดี กู
จะคิดแผนชั่ว-เรื่องชั่ว ท าลายบ้านเมืองอย่างใดดี? 
    เนี่ย....... 
    แบบนี้ ถึงจะทอดกฐินร้อยวัด ก็ไม่แน่จะได้บุญ เพราะมันเป็นแค่ "ปลายเหตุ"! 
    ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สภาผู้แทนประชุมพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณ ปี ๖๔  
    เห็น ส.ส.พรรคก้าวไกล มีทั้งหญิง ทั้งชาย ทั้งไม่หญิง-ไม่ชาย หลายคน พกไฟในหัวใจแสดงโวหาร เป้าหมาย พิฆาต
คลั่งนายกฯ ประยุทธ์  
    การแสดงออกแบบนั้น........ 
    เมื่อไหร่จะ "กุสะลัสสูปสัมปะทา" คือประพฤติชอบทางกาย วาจา ใจ ท าสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุข ความเจริญ แก่
ตนเองและผู้อื่นล่ะ? 
    ดูหน้าจอโทรทัศน์ เห็นนายกฯ ชี้แจง ที่ ส.ส.ก้าวไกลนางหนึ่งอภิปรายว่า นายกฯ มองคนเห็นต่างเป็นศัตรู 
    นายกฯ ชี้แจง เนื้อหาตามค าพูดบางตอน ว่า......... 
    "หลายท่านเป็นคนรุ่นใหม่ ผมยอมรับว่าเขาพูดเก่ง แต่อย่ามากล่าวหาว่า ผมใช้กฎหมายไปกับผู้เห็นต่าง  
    กฎหมายก็อยู่ของกฎหมายเฉยๆ ผมก็นั่งอยู่ของผมเฉยๆ ใครผิดกฎหมายก็โดนลงโทษ จะให้ผมท ายังไง ให้ผมสั่งเขา
ได้ใช่ไหม  
    ถ้าผมสั่งได้ คงไม่เป็นแบบนี้ แต่ผมไม่ได้สั่ง ระวังตัวบ้างก็แล้วกัน กฎหมายมันมีผลบังคับใช้หมดทุกคน แม้กระทั่งผม
เอง ผมก็ยอมรับกฎหมาย ......." 
    เจตนาก็ชัดเจนในค าที่นายกฯ พูด  
    แต่คงเพราะบางคนขาดธรรมข้อ "สะจิตตะปะริโยทะปะนัง" จิตจึงหมกมุ่น ตกคลั่กอยู่แต่ในอารมณ์ "โลภ, โกรธ, 
หลง" 
    ตัดฉับ เอาเฉพาะวลี "ระวังตัวบ้างก็แล้วกัน" ปั่นประเด็น ปั่นแฮชแท็ก โพนทะนา "นายกฯ ข่มขู่"! 
    นี่...ต้นเหตุ จาก "อกุศลจิต" ของตัวเอง มุ่งบิดเรื่อง-บิดประเด็น หวังใส่ร้ายต่อนายกฯ 
    นายกฯ ไม่ซวย แต่ตัวเองซวย เพราะผู้มีธรรมในหัวใจ เขารู้-เขาเห็น-เขาฟัง ออกมาเป็นพยานยัน "อิหยังของพวก
สังคังสังคมกลุ่มนี้วะ" 
    "ตัดประโยค-ตัดค า" ไปทิ่มต ากันดิบๆ ด้านๆ ต่อหน้า-ต่อตาประชาสังคมขนาดนี้เชียวหรือ? 
    ประชาชนเดี๋ยวนี้ ยึดเหตุและผล เป็นหลักในการรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองดีขึ้นผิดหู-ผิดตากว่าแต่ก่อนมาก 
    เป็นเรื่องน่าดีใจนะ ในระบอบประชาธิปไตย เมื่อชาวบ้านเสพการเมืองแบบมีหลักการ  
    นักกินเมือง นักปลุกปั่นเมือง ไม่ว่ารุ่นใหม่-รุ่นเก่า ที่อาศัยคราบระบบเลือกตั้ง หวังเข้ามาด้วยทุจริต-คิดไม่ชอบ จะ
ค่อยๆ ถูกชาวบ้าน ใช้บั้นท้ายเท้าเข่ียออกไป 
    อย่างเรื่อง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รัฐบาลคงไว้เป็นเครื่องมือปราบโควิด "เผื่อจ าเป็น" จะได้ออกมาตรการทันท่วงที 
    ประชาชนเข้าใจ รัฐบาลคงไว้เฉยๆ ในทางปฏิบัติทั่วไปไม่ได้ใช้ พ.ร.ก.นั้น ไขว้เขวไปทางใช้ก าจัดกากเดนใดเลย 
    ก็มีแต่พวกจิตอกุศล จ้องคิดชั่ว-ท าชั่วต่อบ้านเมืองเท่านั้น ดิ้นเร่าๆ เหมือนผีเข้าถูกข้าวสารเสก  ร้องแรกแหกกระเชอ 
รัฐบาลคงไว้หวังใช้ปราบปรามฝ่ายตรงข้าม 
    ใครล่ะ ฝ่ายตรงข้าม? 
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    ถ้ามีคนคิดชั่ว-ท าชั่วต่อบ้านเมือง คนพวกนั้นแหละคือฝ่ายตรงข้าม แล้วที่ไหนในโลก เลี้ยงคนชั่วต่อชาติไว้บ้างล่ะ? 
    คนคิดชั่ว-ท าชั่วกับบ้านเมือง เลี้ยงไว้ท าไม.......  
    กับสุจริตชน ประชาธิปไตยโดยธรรมชาติ ก็เป็นประชาธิปไตยพระ แต่กับทุจริตชน ธรรมชาติของประชาธิปไตย ก็
ต้องเป็นประชาธิปไตยโจร ตามนัยของมัน! 
    ๔-๕ วันก่อน........ 
    เห็น "รองโฆษกพลังประชารัฐ" คนหนึ่ง "น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ" ตอบโต้เป็นข่าวทางโทรทัศน์และตามหน้า
หนังสือพิมพ์ฟังแล้ว-อ่านแล้ว อดชมในใจไม่ได้ 
    เด็กคนนี้ "มีหลัก" ในการพูดจาแถลงโต้ แถลงแต่ละครั้ง ยึดเหตุผลและหลักกฎหมาย ไม่มุ่งทางสีสัน ปั่นวาทะหยาบ
กร้าน แต่แหลมคมทางมุมคิดและข้อเท็จจริง 
    อย่างเรื่อง "นายปิยบุตร" โพสต์เฟซ......  
    "ไม่มีความจ าเป็นใดหลงเหลือ ในการคงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน" 
    รองโฆษกพลังประชารัฐ "น.ส.ทิพานัน" ชี้แจง "เผ็ดในเนื้อ" ได้น่าทึ่ง 
    “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่มีเป้าหมายทางการเมือง ผลของการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ท าให้ประเทศไทยควบคุมโรคได้ดี จนได้รับ
โอกาสต่างๆ เช่น สหภาพยุโรป ให้พลเมืองไทยได้รับอนุญาตเดินทางเข้าประเทศ  
    ต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากมีความปลอดภัย และเชื่อว่าโอกาสต่างๆ จะตามมาอีกมาก  
    ในการพิจารณาคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นั้น มีการพิจารณารอบด้านทุกมิติจากทีมแพทย์ ทีมสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง ว่ายังมี
ความจ าเป็น 
    เพราะในเดือน ก.ค.จะมีการผ่อนคลายในระยะที่ ๕ ของกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในโซนสีแดง ล่อแหลม
ต่อการระบาดของโควิดมากที่สุด  
    ดังนั้น จึงต้องให้ความส าคัญในการป้องกันอย่างมาก จ าเป็นต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไป เพราะเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ 
    คณะก้าวหน้ากลับไม่เคยก้าวเท้าออกมาจากบ้านลงพ้ืนที่ เพ่ิงจะมีการลงพ้ืนที่ครั้งแรก คือวันที่ ๒๗  มิ.ย.ตามท่ีนาย
ธนาธรได้ให้สัมภาษณ์ใว้  
    ซึ่งเห็นได้ชัดว่า ระหว่างช่วงเวลาวิกฤติที่ผ่านมาเกือบ ๔ เดือน คณะก้าวหน้าไม่เคยได้รับฟังเสียงประชาชนจริงๆ 
เลย  
    การกล่าวอ้างต่างๆ ว่าเป็นเสียงของประชาชน อาจจะมาจากเสียงของแกนน า ๓ คนที่คุยกันทางโทรศัพท์เท่านั้น
หรือไม่  
    ส่วนที่อ้างความเห็นสื่อญี่ปุ่นประกอบการวิพากษ์วิจารณ์จากห้องแอร์ของนายปิยบุตรนั้น ก็ดูตลก  
    เหมือนจัดฉากท าเป็นขบวนการ โดยให้ฝ่ายตัวเองให้ข่าวกับสื่อญี่ปุ่น แล้วเอาข่าวของสื่อญี่ปุ่นมากล่าวอ้างอีกที  
    เพราะไม่แน่ใจว่า...... 
    ข้อมูลที่สื่อญี่ปุ่นได้รับนั้น เป็นความเห็นฝ่ายเดียวจากความเห็นส่วนตัวของ ส.ส.พรรคก้าวไกลที่ให้สัมภาษณ์สื่อ
ประเทศญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือไม่?     
    ไม่แน่ใจว่า การออกมาแสดงความคิดเห็นของนายปิยบุตรเป็นไปเพ่ืออะไรกันแน่ เพื่อประโยชน์ทางสุขภาพของ
ประชาชน  
    หรือเพ่ือประโยชน์ทางการเมืองของตนเอง” 
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    อืมมม..... 
    คม สุภาพ แต่แสบ และบาดลึก นานๆ ได้เห็นคนรุ่นใหม่พลังประชารัฐ เป็นมวยหลักในการพูดจาสร้างภาพลักษณ์ให้
พรรค "ได้รังวัด" แบบนี้! 
    ก็คุยกันเท่านี้ละมัง....... 
    ช่วงนี้ คงกระจัด-กระจายย้ายแยกไปอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบผ่านการท่องเที่ยวกัน พุธนั่นแหละจะกะปลก-กะ
เปลี้ยมาท างานกัน 
    ฉะนั้น วันนี้ สัพพี ติโย แค่นี้ก่อนนะ. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/category/2  
  

https://www.thaipost.net/main/category/2
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เลือกตั้งท้องถิ่นกระเพื่อม ระดับชาติมีท้ังบวก-ลบ !! 
 
 
 
 
 
 
 
เมืองไทย 360 องศา 
 หลายคนประเมินตรงกันแล้วว่า การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นน่าจะต้องเกิดขึ้นภายในปลายปีนี้ และที่ผ่าน
มา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เคยกล่าวว่า จะมีขึ้นราวปลายปี 
แต่ระบุว่า อาจเป็นการเลือกตั้งในบางระดับ และก็ไม่ได้ขยายความเพ่ิมว่าเป็นการเลือกตั้งในประเภทใด เช่น  การ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรี หรือ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่เอาเป็นว่าหากพูดแบบนี้
แล้ว ก็ต้องถือว่ามีการเลือกตั้งท้องถิ่นแน่ในปลายปีนี้  
 เพราะหากไม่ให้มีการเลือกตั้งในปีนี้ ก็ต้องถือว่า “น่าเกลียด” เกินไป ถึงจะยื้อก็ท าได้แค่ปลายปีนี้ 
ขณะเดียวกัน อีกด้านหนึ่งหากยังเลื่อนออกไปเรื่อยๆ มันก็อาจถูกมองว่าเป็นการ “ตุกติก” เสียภาพทางการเมืองลงไป
อีก  
 อย่างไรก็ดี บรรยากาศในเวลานี้ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งส าหรับการเมืองในระดับท้องถิ่น  ที่หาก
พิจารณาจากความเคลื่อนไหวและบรรยากาศโดยทั่วไปถือว่าเริ่มมีการ “ตื่นตัว” ขึ้นมาในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ 
 ส่วนหนึ่งมาจากการว่างเว้นจากการเลือกตั้งในระดับนี้มานานหลายปีแล้ว ทุกระดับในปัจจุบันเป็นแบบ 
“รักษาการ” ทั้งสิ้น ตั้งแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่แม้ว่าเวลานี้จะมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ด ารงต าแหน่งอยู่ก็
ตาม แต่ก็มาจากการใช้อ านาจค าสั่งตาม มาตรา 44 ในอดีต  
 ส่วนในระดับท้องถิ่นอ่ืนๆ ทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ล้วนครบวาระ และรักษาการกัน
ยาว รวมไปถึงนายกเทศมนตรีต่างๆ ลงไปจนถึงระดับนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่หากมีการเสียชีวิต  หรือมีเหตุ
ต้องพ้นหน้าที่ไป ก็มีการรักษาการโดยปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ ปลัด อบต.ในหลายพ้ืนที่ ที่ส าคัญก็คือ เมื่อ
เป็นแบบนี้การตรวจสอบย่อมไร้ประสิทธิภาพ ท าให้เกิดข่าวการทุจริต  มีเรื่องร้องเรียน รวมไปถึงการจับผิด ตรวจสอบ
จากภาคประชาชนจ านวนมาก  
 อย่างไรก็ดี หากมองจากสภาพความเป็นจริงแล้ว ส่วนส าคัญก็มาจากความไม่พร้อมของฝ่ายรัฐบาล 
จึงต้องย้ือออกไปให้นานที่สุด แต่ถึงอย่างไรการเลือกตั้งท้องถิ่นถือว่าเป็น “ไฟต์บังคับ” ไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องเกิดขึ้น
จนได้ เพราะย่ิงย้ือ ก็จะย่ิงกลายเป็นการ “สร้างเงื่อนไข” เพิ่มมากขึ้น  
 ขณะเดียวกัน อีกด้านหนึ่งก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวที่สร้างบรรยากาศให้การเลือกตั้งท้องถิ่นมีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงกับการเมืองในระดับชาติ รวมไปถึงอาจเป็นการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเมือง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างขนานใหญ่อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนั่นเอง  
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 ทั้งในเรื่องของแนวโน้มการ “ตื่นตัว” ของประชาชนในทุกระดับมากขึ้น ที่น่าจับตาก็คือ การ “เร้า” 
สถานการณ์แบบผิดปกติของบางกลุ่ม เท่าที่เห็นในตอนนี้ก็มี “กลุ่มก้าวหน้า” ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ นาย
ปิยบุตร แสงกนกกุล ที่ถูกตัดสิทธิ์การเมือง 10 ปี จากการท าผิดกฎหมายพรรคการเมือง โดยพวกเขาก าลังเดินสาย 
“ปลุก” ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 18 จังหวัด โดยยังไม่ได้พูดถึงผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากนัก  
 แน่นอนว่า หากไม่ต้องพูดถึงเรื่องเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการห้ามคนที่ทุจริต  หรือท าผิดกฎหมาย
พรรคการเมือง การเลือกตั้งยุ่งเกี่ยวการเมืองแล้วว่าสามารถท าได้แค่ไหน ก็ต้องยอมรับว่า  การเคลื่อนไหวดังกล่าวได้
สร้างแรงกระเพ่ือมทั้งในระดับท้องถิ่น และเชื่อมโยงไปถึงระดับชาติ ในแบบที่ต้องจับตาอย่างยิ่ง 
 หากพิจารณาจากแบ็กกราวนด์ทางการเมือง ตั้งแต่ในยุคที่พวกเขาเคลื่อนไหวในนามพรรคอนาคตใหม่ ซึ่ง
ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่ออกมาเหนือความคาดหมาย ได้สร้างความ  “ตื่นตัว” ไปทั่วประเทศ ไม่ว่าในระดับในเมือง 
หรือนอกเมืองรอบนอกออกไป  
 เรียกได้ว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ท าให้บรรยากาศการเมืองท้องถิ่นคึกคักขึ้นมาอย่างมาก  หากมอง
ในมุมบวก ก็ต้องถือว่าการเลือกตั้งท้องถิ่น “มีความหมาย” เพราะเชื่อว่าจะต้องมีการแข่งขันกันในระดับนโยบาย และ
ท าให้มีแนวโน้มที่ผู้สมัครจะต้องเป็นเครือข่ายหรือเป็นตัวแทนของกลุ่มการเมืองหรือเชื่อมโยงกับพรรคการเมือง
ระดับชาติชัดเจนขึ้นกว่าเดิมมาก การแยกเป็นผู้สมัครในนามอิสระ อาจจะค่อยๆ ลดลง รวมไปถึงการคัดเลือกผู้สมัครที่
ต้องหาคนที่มีความโดดเด่น อาจจะไม่ใช่มาจากตระกูลการเมืองในพ้ืนที่ที่สืบทอดกันมาแบบในอดีตที่เคยเห็นกันชินตา  
ส่วนในภาพลบ เมื่อพิจารณาในด้านตัวบุคคล ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองซึ่งตัวอย่างที่เห็นในเวลานี้คือ “กลุ่มก้าวหน้า” ของ
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ที่ประกาศว่าจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ ท าให้
หลายคนเฝ้ามองด้วยความวิตก ที่มองว่าพวกเขามี “เป้าหมายซ่อนเร้น” หากพิจารณาจากแบ็กกราวนด์ ในเรื่องทัศนคติ
ต่อสถาบันเบื้องสูง  
 อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในภาพรวมๆ ก็ต้องบอกว่ามีทั้งผลบวกและลบดังกล่าว แต่อย่างน้อยก็สร้าง
ความตื่นตัวให้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นได้มากกว่าเดิมในแบบท่ีเชื่อว่าไม่เคยเป็นมาก่อน เพราะหากมองในแง่ดี ก็อาจ
มองได้ว่านี่คือการปฏิรูปตัวของมันเองจากความตื่นตัวดังกล่าว ที่ เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทีเดียว !!  
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000069064  
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3 ป.จะไปต่อไหวม้ัย พรรคใหญ่คะแนนนิยมลดฮวบ “ถ้าวันนี้เลือกตั้ง” ก้าวไกลแรง พปชร.กอดคอ ปชป.ลงเหว ** 
เดิมพันสูง!! พรรคก้าวไกล เสนอชื่อ “ธนาธร” ที่มีมลทิน ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง นั่ง กมธ.วิสามัญพิจารณางบฯ 
64 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวปนคน คนปนข่าว  
** 3 ป.จะไปต่อไหวม้ัย พรรคใหญ่คะแนนนิยมลดฮวบ “ถ้าวันนี้เลือกตั้ง” ก้าวไกลแรง พปชร. กอดคอ ปชป. ลง
เหว  
 เมื่อส านักวิจัย “ซูเปอร์โพล” เสนอผลส ารวจภาคสนามเรื่อง “ถ้าวันนี้เลือกตั้งพรรคใดชนะ” ถือว่า
น่าสนใจทีเดียว  
 ว่ากันว่า ช่วงนี้นับตั้งแต่พรรคพลังประชารัฐ เพื่อไทย และ ประชาธิปัตย์ ต่างมีปัญหาภายใน ท าให้คะแนน
นิยมตกต่ ากันเป็นแถว โดยเฉพาะ พลังประชารัฐ แม้ “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะมานั่ง
คุมเป็นหัวหน้าพรรคด้วยตัวเองก็ตาม และแม้พรรคจะพยายามสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาใหม่ แต่ก็จมดิ่งอยู่กับเรื่อง “แย่ง
ชามข้าว” และที่ตกเป็นดรามามาแรงจนพากันแหกโค้ง ด้วยการเสนอตัวคนที่จะมาดูแลนโยบายเศรษฐกิจไม่ดูตาม้า
ตาเรือ จนสังคมร้อง “ยี้” ไม่ไว้วางใจ  
 ล่าสุด “ซูเปอร์โพล” ได้สะท้อนเสียงของประชาชน ความเชื่อมั่นภายหลังจากที่พรรคพลังประชารัฐ 
เปิดเผยคนที่จะให้ดูแลงานด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 67.3 ระบุ แย่ลงกว่าทีมเดิม ในขณะที่ 
ร้อยละ 32.7 ระบุว่า ดีกว่าทีมเดิม 
 แน่นอนว่า ภาพรวมพรรคไม่ดี แต่ถ้าเป็นตัวบุคคลเมื่อโพลถามถึงการสนับสนุน “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แก้ปัญหาวิกฤตต่างๆ ของประเทศและประชาชน พบว่าส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 56.9 ยัง
สนับสนุนให้ท าหน้าที่ต่อไป ในขณะที่ ร้อยละ 43.1 ไม่สนับสนุน  
 ที่น่าสนใจคือ เมื่อโพลถามถึง ส.ส.ของพรรคการเมือง ที่เคยเลือกในการเลือกตั้งครั้งก่อนใน  ปี 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 และ ร้อยละ 2.6 ระบุ พรรคชาติไทยพัฒนา 
ตามล าดับ 
 แต่เมื่อถามถึง ส.ส.ของพรรคการเมืองที่จะเลือก “ถ้าวันนี้เลือกตั้ง” พบว่า ร้อยละ 16.7 จะเลือกพรรค
ก้าวไกล เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย จากพรรคอนาคตใหม่ชื่อเดิม รองลงมาคือ  ร้อยละ 15.7 ระบุเลือกพรรคเพ่ือไทย ซึ่งตัวเลข
ลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ ร้อยละ 8.7 ระบุ พรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ 8.3 ระบุ พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งทั้งสอง
พรรค ได้รับความนิยมลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
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 ในขณะที่ พรรคภูมิใจไทย ได้ร้อยละ 6.0 อย่างไรก็ตาม จ านวนมากหรือร้อยละ 41.2 ระบุอ่ืนๆ เช่น 
ต้องการเลือกพรรคการเมืองที่ท า “การเมืองใหม”่ และบางส่วนจะเลือกพรรคการเมืองอ่ืนๆ ตามล าดับ 
 “นพดล กรรณิกา” ผอ.ซูเปอร์โพล ฟันธงจากผลโพลชี้ให้เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดๆ กลับกลายเป็นผลดี ที่ท าให้สามารถเลือกใช้บริการพรรคการเมืองต่างๆ ได้ โดยจะใช้
บริการพรรคการเมืองแบบเก่า ที่ก าลังจะไปไม่รอด หรือ พรรคการเมืองที่เป็น “การเมืองใหม่” ที่ประชาชนก าลังอยาก
ลอง ถึงแม้ยังไม่เคยท างานแต่พูดเก่ง มีลีลาโดนใจ ถ้าถึงเวลานั้น นายกรัฐมนตรียังเป็นที่นิยมอยู่ คงต้องเปลี่ยนการใช้
บริการพรรคการเมืองที่เป็นฐานวิถีชีวิตการเมืองใหม่ (New Normal) ที่ไม่วุ่นวาย ไม่แย่งต าแหน่ง ไม่ทรยศ ไม่เสร็จนา
ฆ่าโคถึก แต่ตั้งใจท างานจริงตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของประชาชนได้แท้จริงที่ไม่ใช่พรรคการเมืองกลุ่มเดิมนี้แล้ว 
และตอนนั้น “3 ป.” จะเหลือใครบ้าง ... น่าติดตาม  
โพลมาแบบนี้ ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่างานนี้ลุงๆ 3 ป. จะไปต่อไหวมั้ย  
 
** เดิมพันสูง!! พรรคก้าวไกล เสนอชื่อ “ธนาธร” ที่มีมลทิน ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง นั่ง กมธ.วิสามัญพิจารณางบ
ฯ 64 จะผิดกฎหมายพรรคการเมืองหรือไม่ ขณะท่ี “ช่อ” แกนน า “คณะก้าวหน้า” ก็ก าลังติดบ่วงเงินบริจาค !! 
 หลังจากสภาผู้แทนราษฎร รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 และ
ให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือแปรญัตติ ก่อนน าเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระ 2 -3 ทางพรรคก้าวไกล หรือ 
อดีตพรรคอนาคตใหม่ ก็เสนอชื่อ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี 
จากกรณีถูกยุบพรรค เข้ามาร่วมเป็น กมธ.วิสามัญชุดนี้  
 เห็นชัดถึงเจตนาป่วน!! ท้าทายข้อกฎหมายเพ่ือให้เกิดการตีความว่า ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ยัง
สามารถเป็น กมธ.วิสามัญในสภา ได้หรือไม่ และจะกลายเป็นเงื่อนไขทางการเมืองในที่สุด  
 เรื่องนี้ “นันทิวัฒน์ สามารถ” อดีตรอง ผอ.ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ในหัวข้อ “นี่หรือคน
รุ่นใหม่” ท้วงติงว่า ... โบราณมีค ากล่าวว่า กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี หมายความ สยามประเทศจะมีคนดี คนเก่ง  เกิด
ขึ้นมาเสมอ เพ่ือมากอบกู้บ้านเมืองในยามที่บ้านเมืองมีวิกฤต...แต่แปลกใจที่พรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่  ดูเหมือนจะ
สิ้นไร้ไม้ตอก ไปเอาคนที่ถูกห้ามยุ่งเก่ียวกับการเมืองมาเป็น กมธ.งบประมาณ ในโควตาของพรรค  
 บุคคลที่ถูกศาล รธน. มีค าวินิจฉัยตัดสิทธิ์ ห้ามด ารงต าแหน่งทางการเมือง ห้ามจดทะเบียนพรรค  ห้ามลง
สมัครรับเลือกตั้ง คนเหล่านี้นับได้ว่าเป็น “โมฆะบุรุษทางการเมือง” ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับกิจการทางรัฐสภา หรือการเมือง
ใดๆ อีกเป็นเวลา 10 ปี  
 ... ระวังนะ พ.ร.บ.พรรคการเมือง มาตรา 29 บัญญัติว่า ... ห้ามผู้ใดที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคกระท าการอันเป็น
การควบคุม ครอบง า หรือชี้น ากิจการของพรรคในลักษณะที่ท าให้พรรค หรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระ  ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือโดยทางอ้อม... 
 แม้กฎหมายจะไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาเป็น กมธ.งบประมาณไว้ชัดแจ้ง แต่ในทางปฏิบัติ 
พรรคการเมืองจะเสนอชื่อ ส.ส.ของพรรคเป็น กมธ. เพ่ือเรียนรู้ เตรียมตัวก้าวด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่สูงขึ้น ไม่ใช่
เอา “โมฆะบุรุษ” มาเป็น กมธ. หรือพรรคนี้ไม่มีคนดี คนเก่ง ในพรรคหลงเหลืออยู่เลย...  
 พร้อมเตือนไปยัง “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล ว่า ... ระวังอย่าท าผิด รธน. ซ้ าซ้อน คนรุ่น
ใหม่อย่าผิดซ้ ารอยคนรุ่นเก่าเลย... เชื่อเถอะ !! 
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 เช่นเดียวกับ “พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม” ส.ว. ก็โพสต์เฟซบุ๊ก การเมืองไทย ในกะลา ว่า... การเมืองไทย
สิ้นไร้นักการเมืองดีๆ แล้วหรือ...ไม่น่าเชื่อว่า พรรคก้าวไกล ที่ชอบอ้างว่าเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ มีแนวความคิดใหม่ๆ 
“แต่ไร้ซึ่งจริยธรรม ไม่มีความละอาย” ไปเสนอชื่อคนที่มีมลทินทางการเมืองเข้ามาท างานการเมือง ช่างไม่ละอายทั้งคน
ที่เสนอชื่อ และคนที่ถูกเสนอ แล้วเช่นนี้จะมาสร้างการเมืองใหม่ได้อย่างไร !! 
 แต่ดูเหมือนว่า “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ที่มาเคลื่อนไหวในนาม “คณะก้าวหน้า” จะไม่ยี่หระกับเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ โดยบอกว่า การเข้าไปเป็น กมธ.วิสามัญงบประมาณนั้น จะท างานอย่างเต็มที่ ให้สมกับที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากสภา ให้เข้าไปตรวจสอบการใช้งบฯ  ของฝ่ายบริหาร และเข้าไปเสนอแนะแนวทางการใช้งบฯ  ให้เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 “ธนาธร” ยังเอาสีข้างเข้าถูก ต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียล  ที่รื้อฟ้ืนเรื่องเก่าถึง ตอนที่ลาออกจาก 
กมธ.วิสามัญงบประมาณปี 63 เคยบอกว่า จะไม่ขอท างานในสภาอีกแล้วว่า... นั่นเป็นเรื่องของปีที่แล้ว ส่วนการโดนตัด
สิทธิ์ทางการเมืองนั้น เป็นการตัดสิทธิ์์ ไม่ให้ลงรับสมัครรับเลือกตั้ง แต่ไม่ได้หมายความว่า สิทธิ์ความเป็นพลเมืองถูกตัด
ออกไป ... ดังนั้น การมาเป็น กมธ.วิสามัญงบประมาณ หรือการท างานการเมืองท้องถิ่น เป็นสิทธิ์ในฐานะพลเมือง ที่จะ
สามารถท าได้ โดยไม่มีกฎหมายข้อใดบังคับ ... 
 การที่ “ธนาธร” อ้างว่าผู้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ยังท างานการเมืองท้องถิ่นได้ เพราะเขาเพ่ิงเปิดอาคาร
ไทยซัมมิท จัดติวเข้มว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และตั้งเป้าจะส่งผู้สมัครองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4,000 แห่ง จากทั้งหมดประมาณ 7,000 แห่งทั่วประเทศ 
 ดังนั้น สิ่งที่น่าจับตามอง ก็คือ กรณี “ธนาธร” ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคก้าวไกล หรือ “ลูกน้องเก่า” ให้
เป็น กมธ.วิสามัญพิจารณางบประมาณปี 64 จะผิดหรือไม่ เพราะเชื่อว่า ถ้าฟังจาก “ธนาธร” แล้ว คงยากที่เขาจะ
ทบทวนเรื่องนี้ ส่วนผิดหรือไม่ คงเป็นหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านกฎหมายจะให้ค าตอบ!!  
 เช่นเดียวกับกรณี ของ “ช่อ” พรรณิการ์ วานิช ที่เคลื่อนไหวในนาม “คณะก้าวหน้า” ก็อยู่ในความสุ่ม
เสี่ยงเช่นกัน หลังจากที่ถูก “บุญเกื้อ ปุสสเทโว” อตีตผู้ช่วย ส.ส. พรรคภูมิใจไทย แฉว่า การเปิดรับบริจาคในโครงการ
เมย์เดย์เมย์เดย์ ไม่โปรงใส และเรื่องราวก็บานปลายถึงข้ันฟ้องร้องกันในศาล งานนี้ “คณะก้าวหน้า” กุมข้อเท็จจริง หรือ 
ฝ่ายแฉ มีข้อเท็จจริงที่เด็ดกว่า ...ต้องติดตาม  
เกมนี้ของ “ธนาธร” เดิมพันทั้ง “พรรคก้าวไกล“ และ “คณะก้าวหน้า”...ผลจะเป็นอย่างไร อีกไม่ช้าคงได้รู้กัน !! 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000069069  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000069069
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6 ก.ค. 2563 - 06:39 น.  
คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง : แผนเตะ สกัดขา ต่อธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในทาง การเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง : แผนเตะ สกัดขา ต่อธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในทาง การเมือง 
แผนเตะ สกัดขา - บทบาทของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก าลังอยู่ในลักษณะ “ดาวยั่ว” 
ไม่ว่าเมื่อพรรคก้าวไกลเสนอให้เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
ไม่ว่าเมื่อประกาศจะลงสู่สนามการเลือกตั้ง “ท้องถิ่น” 
คล้อยหลังเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็มีเสียงส าทับดังมาจากปาก พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ในฐานะ ส.ว.ส าแดงอาการปลงใน
ความขาดไร้ซึ่งมโนธรรมส านึก 
ว่าพรรคก้าวไกล ไม่ว่า นายธนาธร จึงรุ่ง เรืองกิจ 
เหตุใดจึงลงความเห็นต่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในเรื่องมโนธรรมส านึก 
ทุกอย่างล้วนเริ่มต้นจากค าวินิจฉัยของตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ กรณียุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีตัดสิทธิทางการเมือง 11 
กรรมการบริหารของพรรค 
ในนั้นรวมถึง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
การเสนอชื่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นกรรมาธิการวิสามัญจึงถือว่าเป็นการท้าทาย ทั้งต่อค าวินิจฉัยของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญและต่อสภาผู้แทนราษฎร 
ค าถามก็คือท าไมจึงกลายเป็นเรื่องมโนธรรมส านึก 
ทั้งพรรคก้าวไกลและ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มีความเห็นอย่างเดียวกัน 
นั่นก็คือ การตัดสิทธิทางการเมืองหมายถึงตัดสิทธิมิให้สมัครรับเลือกตั้ง ตัดสิทธิมิให้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง เป็น
เรื่องในทางการเมือง 
แต่มิได้ตัดสิทธิในฐานะอันเป็น “พลเมือง” 
ในฐานะอันเป็น “พลเมือง” นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ย่อมมีสิทธิโดยบริบูรณ์ที่จะมีบทบาทหากว่าได้รับการเสนอชื่อ
และได้รับการแต่งตั้งอย่างชอบด้วยกฎหมาย 
นี่ย่อมเป็นมโนธรรมและส านึกรับผิดชอบของ “พลเมือง” 
นับแต่นี้เป็นต้นไปกรณีของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะเป็นประเด็นในทางการเมือง 
บรรดาปรปักษ์เก่าในทางการเมืองย่อมจะเคลื่อนไหวในทุกวิถีทาง ทุกกระบวนท่าเพ่ือสกัดขัดขวางมิให้ นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ และคณะก้าวหน้าแสดงบทบาท 
นั่นก็คือ ไม่ยอมให้ขยับขับเคลื่อนในทาง การเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4447428  

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4447428
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/Hathang-1.jpg
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เผยแพร่: 5 ก.ค. 2563 18:14   ปรับปรุง: 5 ก.ค. 2563 18:43   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
ผิดหรือเปล่า? ยก พ.ร.บ.พรรคการเมือง ม. 29 สะกิด “ทอน-ก้าวไกล” ระวัง! “แจกแหกตา” ฟ้องกันฝุ่นตลบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เอาล่ะสิ “อดีตบิ๊กข่าวกรอง” ยก พ.ร.บ.พรรคการเมือง ม.29 สะกิดระวัง! ตั้ง “ทอน” นั่ง กมธ.งบฯ ท า
ผิดซ้ าซาก “ส.ว.สมเจตน์” จวกเสนอคนมีมลทินไม่ละอาย “แจกแหกตา” “บุญเกื้อ” ไม่รอ.. ชิงฟ้อง “ช่อ-คณะ
ก้าวหน้า” พิสูจน์ในศาล  
 น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (5 ก.ค. 63) เฟซบุ๊ก Nantiwat Samart ของ นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรอง
ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์หัวข้อ “นี่หรือคนรุ่นใหม่” 
 โดยระบุว่า “โบราณมีค ากล่าวว่า กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี หมายความ สยามประเทศจะมีคนดีคนเก่งเกิด
ขึ้นมาเสมอ เพ่ือมากอบกู้บ้านเมืองในยามท่ีบ้านเมืองมีวิกฤต  
 ข่าวแปลกใจที่พรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่ ดูเหมือนจะสิ้นไร้ไม้ตอก ไปเอาคนที่ถูกห้ามยุ่งเกี่ยวกับ
การเมืองมาเป็นกรรมาธิการงบประมาณในโควตาของพรรค 
 บุคคลที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยตัดสิทธิ์ ห้ามด ารงต าแหน่งทางการเมือง ห้ามจดทะเบียนพรรค 
ห้ามลงสมัครรับเลือกตั้ง คนเหล่านี้นับได้ว่าเป็นโมฆะบุรุษทางการเมือง ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับกิจการทางรัฐสภา หรือ
การเมืองใดๆ อีกเป็นเวลา 10 ปี 
 ระวังนะ พ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา 29 บัญญัติว่า ห้ามผู้ใดที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคกระท าการอันเป็นการ
ควบคุม ครอบง า หรือชี้น ากิจการของพรรคในลักษณะที่ท าให้พรรค หรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือโดยทางอ้อม 
 แม้กฎหมายจะไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาเป็นกรรมาธิการงบประมาณไว้ชัดแจ้ง  แต่ในทาง
ปฏิบัติ พรรคการเมืองจะเสนอชื่อ ส.ส.ของพรรคเป็นกรรมาธิการ เพ่ือเรียนรู้เตรียมตัวก้าวด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่
สูงขึ้น ไม่ใช่เอาโมฆะบุรุษมาเป็นกรรมาธิการ หรือพรรคนี้ไม่มีคนดีคนเก่งในพรรคหลงเหลืออยู่เลย 
ระวังอย่าท าผิดรัฐธรรมนูญซ้ าซ้อน 
คนรุ่นใหม่อย่าผิดซ้ ารอยคนรุ่นเก่าเลย เชื่อเถอะ” 
 สอดคล้องกับ เฟซบุ๊ก การเมืองไทย ในกะลา โพสต์ข้อความระบุว่า เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 พล.อ.สม
เจตน์ บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวว่า  
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 การเมืองไทยสิ้นไร้นักการเมืองดีๆ แล้วหรือ เนื่องจากพรรคก้าวไกลเสนอชื่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งถูกยุบพรรคและตัดสิทธิ์ทางการเมือง  มาเป็นหนึ่งในคณะ กมธ.พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ไม่น่าเชื่อว่า พรรคก้าวไกล ที่ชอบอ้างว่า เป็นพรรค
การเมืองของคนรุ่นใหม่ มีแนวความคิดใหม่ๆ แต่ไร้ซึ่งจริยธรรม ไม่มีความละอาย ไปเสนอชื่อคนที่มีมลทินทางการเมือง 
เข้ามาท างานการเมือง 
 “ท าเสมือนการเมืองไทยสิ้นไร้ไม้ตอก หานักการเมืองดีๆ มาท างานการเมืองไม่ได้แล้ว ต้องไปขุดเอาคนที่มี
มลทิน ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาท างานการเมือง ไม่ละอายทั้งคนที่เสนอชื่อ  และคนที่ถูกเสนอ แล้วเช่นนี้ จะมาสร้าง
การเมืองใหม่ได้อย่างไร”  
 ทั้งนี้ เฟซบุ๊ก การเมืองไทย ในกะลา ยังแชร์ความคิดเห็นเรื่องนี้ ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า
คณะก้าวหน้า เมื่อวันที่ 4 ก.ค. เกี่ยวกับเรื่องนี้ ว่า  
 การเข้าไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณนั้น จะท างานได้เต็มที่ให้สมกับที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภา
ผู้แทนราษฎร ที่ให้เข้าไปตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหาร เข้าไปเสนอแนะแนวทางการใช้งบประมาณให้เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า เคยลาออกจากกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณปี 2563 และเคยระบุว่า จะไม่
ขอท างานในสภานั้น นายธนาธร กล่าวว่า ในบริบทของปีที่แล้ว และระหว่างที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ ก็มี
การตัดสินคดีความของตน ดังนั้น เพ่ือเป็นการแสดงออกจึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมาธิการวิสามัญครั้งนั้น  
 “การโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองนั้น เป็นการตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงรับสมัครเลือกตั้ง แต่ไม่ได้หมายความว่า  สิทธิ
ความเป็นพลเมืองถูกตัดออกไป ดังนั้น การเป็นกรรมาธิการ การท างานการเมืองท้องถิ่น เป็นสิทธิในฐานะพลเมืองที่จะ
สามารถท าได้โดยไม่มีกฎหมายข้อใดบังคับ”  
 นอกจากนี้ นายธนาธร ยังปฏิเสธที่จะตอบกรณีที่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม โพสต์ Facebook ขอให้ชี้แจง
กรณีกิจกรรมเมย์เดย์เมย์เดย์ ว่า ขอพูดถึงเรื่องท้องถิ่น ยังไม่อยากจะพูดถึงเรื่องอ่ืน แต่ยืนยันว่า พร้อมเต็มที่ที่จะชี้แจง 
และท่ีผ่านมาก็ได้เคยชี้ไปแล้ว  
 แต่นั่นใช่ว่าเรื่องจบลงง่ายๆ เมื่อเฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom ของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต
ผู้บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) โพสต์หัวข้อ “ฉีกหน้ากาก”  
 เนื้อหาระบุว่า “ผ่านไปหนึ่งวัน มีปฏิกิริยาจากข้อเรียกร้องของผม ต่อคณะก้าวหน้าแตกต่างกันไป นายปิย
บุตร (แสงกนกกุล)เงียบ นายธนาธร เลี่ยงที่จะตอบ แต่ก็ยังยืนยันว่าพร้อมชี้แจง ส่วน คุณช่อ (พรรณิการ์ วานิช) ก็มาใน
ฟอร์มว่า ให้ฝ่ายกฎหมายร่างค าฟ้อง และยังยืนยันว่าโอนเงินครบตามรายชื่อ ท าด้วยความโปร่งใส เอกสารทางการเงิน
เก็บในระบบเรียบร้อย 
 “เพ่ือให้การเมืองมีมาตรฐานใหม่ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ให้เวลาเตรียมข้อมูล 24 ชม.ครับ พรุ่งนี้ วันที่ 
6 ก.ค.เวลา 9.00 น. ผมจะน ารายชื่อ 15 รายชื่อ จาก 2,427 รายชื่อเท่านั้น มาลงในเพจและให้คณะก้าวหน้าน าสเต
ทเม้นการโอนเงิน มาเปิดเผยต่อประชาชน  
 ถ้าสามารถมาเปิดเผยครบ 15 คน ภายในเวลาไม่เกิน 48 ชม. ผมจะถือว่าพวกท่านด าเนินการด้วยความ
โปร่งใส น่าชื่นชม ยกย่อง แต่ถ้าไม่สามารถมาเปิดเผยได้ครบในเวลาก าหนด จะถือว่าโครงการเมย์เดย์เมย์เดย์ หลอกลวง
ประชาชน ที่ส าคัญ หลักฐานการโอนเงินใน 15 คนนี้ ควรจะลงวันที่ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้ครับ ถ้าลง
วันที่เดือนกรกฎาคม จะถือว่าเป็นการโอนเงินย้อนหลัง” 
#ตามหาสเตทเม้น #หยุดโกหกประชาชน #ฉีกหน้ากาก 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

77 

 

 
 
 
 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 63 ที่อาคารไทยซัมมิท ชั้น 5 น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนน าคณะก้าวหน้า ให้
สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ถูกกล่าวหาไม่โปร่งใส เรื่องเงินบริจาคโครงการเมย์เดย์เมย์เดย์ ว่า กระบวนการเรื่องฟ้องร้องบุคคล 
และกลุ่มบุคคลที่กล่าวหาว่าเรายักยอกเงิน หรือมีความไม่โปร่งใส ขณะนี้ได้ด าเนินไปตามกฎหมาย โดยมอบหมายให้ทีม
ทนายเป็นผู้เขียนค าฟ้อง ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จและด าเนินการฟ้องร้องได้ภายในต้นสัปดาห์หน้า ส่วนเรื่องการเปิดเผย
ข้อมูล และรายละเอียดการด าเนินโครงการเมย์เดย์ เมย์เดย์ ที่ผ่านมา ทางคณะก้าวหน้าพร้อมจะให้ตรวจสอบอยู่แล้ว 
ทั้งรายละเอียดโครงการทั้งหมด รวมถึงรายชื่อบุคคลที่ได้รับเงินกว่า 2,000 คน และได้มีการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ก็
น าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างโปร่งใสทุกประการ 
 น.ส.พรรณิการ์ กล่าวต่อว่า ข้อเรียกร้องให้มีการเปิดเผยสลิปการโอนเงิน หรือสเตทเมนต์  เป็นเรื่องที่เรา
กังวล เพราะมีข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งเลขบัญชีและชื่อนามสกุลจริง ซึ่งเราไม่อยากเปิดเผย แต่เมื่อมีกระแสเรียกร้องจาก
สังคมอยากให้เราเปิดเผยโปร่งใส ทางเราก็ยินดี เอกสารหลักฐานการเงินทั้งหมดได้ถูกเก็บไว้ในระบบอยู่แล้ว ไม่ล าบาก
เดือดร้อนอะไรที่จะเปิดเผย เมื่อมีการฟ้องร้องคดีแล้ว ก็จะให้ทีมกฎหมายออกมาชี้แจงถึงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว 
ส่วนจะฟ้องใครและข้อหาอะไรนั้น ขึ้นอยู่กับทีมทนายความ เขียนค าฟ้องเสร็จเมื่อไหร่ก็จะไปด าเนินการฟ้องร้อง และจะ
ชี้แจงกับสังคมภายหลังด าเนินการฟ้องร้องแล้ว พร้อมยืนยันว่าคณะก้าวหน้าด าเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส และ
พร้อมรับการตรวจสอบเสมอ 
 ขณะเดียวกัน นายบุญเกื้อ ปุสสเทโว อตีตผู้ช่วย ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่ออกมาเปิดประเด็นเป็นคนแรก ก็
โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก (4 ก.ค. 63) ว่า  
 “พรุ่งนี้ ฤกษ์งามยามดี วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่กงล้อแห่งพระธรรมได้เริ่มต้นหมุนขึ้นเป็นครั้งแรก จึงได้
ถือโอกาสนี้เริ่มต้นค้นหาความจริงเรื่องเงินบริจาคโครงการเมย์เดย์เมย์เดย์ ของคณะก้าวหน้า โดยผมจะเดินทางไปแจ้ง
ความกล่าวโทษคณะก้าวหน้า ในฐานะของผู้เสียหาย โดยจะฟ้อง คุณช่อ พรรณิการ์ ที่ 1 นายธนาธร ที่ 2 และ อาจารย์
ปิยบุตร ที่ 3 ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน  
 ณ สถานีต ารวจนครบาลโคกคราม ท้องที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นที่ตั้งของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ที่
คุณช่อ พรรณิการ์ วานิช เปิดบัญชีไว้ โดยได้จัดเตรียมเอกสารไว้พร้อมแล้วครับ 
 ก่อนวันนี้จะโพสต์อีกว่า “พอเธอได้ข่าวว่า ผมจะฟ้องเธอเพราะเธอไม่เปิดเผยสเตทเม้น เธอก็รีบประกาศ
ให้ทนาย “ฟ้องแก้เกี้ยว” ทันท ีได้สิครับ..สรุปว่านักการเมืองรุ่นใหม่ห้ามตรวจสอบหรือครับ 55 
 ไม่เพียงเท่านั้น วันนี้เช่นกัน เฟซบุ๊ก Suphanat Aphinyanของ ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” 
นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ก็โพสต์ข้อความสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า  
“พรรคอนาคตใหม่เสร็จพ่ีศรี 
คณะก้าวหน้าเสร็จพี่เก้ือ?” 
 ดังนั้น สิ่งที่น่าจับตามอง ก็คือ กรณี นายธนาธร ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคก้าวไกล  หรือ “ลูกน้องเก่า” 
ให้เป็น กมธ.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ผิดหรือไม่ หรือจะมีการ
ทบทวนหรือไม่ หลังจากมีการติงเตือนกันขึ้นมา แต่ถ้าฟังจากนายธนาธรแล้ว คงยากที่จะมีการทบทวนเรื่องนี้ ส่วนผิด
หรือไม ่คงเป็นหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านกฎหมายจะให้ค าตอบ  
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 แต่ที่นับว่าท้าทายอย่างยิ่ง และถือเป็นการเดิมพันสูงของ “คณะก้าวหน้า” ก็คือ กรณีถูกแฉว่า ด าเนิน
โครงการเมย์เดย์เมย์เดย์ ไม่โปรงใส และเรื่องราวก็บานปลายถึงข้ันฟ้องร้องกันในศาลทั้งสองฝ่าย งานนี้ “คณะก้าวหน้า” 
กุมข้อเท็จจริง หรือ ฝ่ายแฉมีข้อเท็จจริงที่เด็ดกว่า อีกไม่ช้าก็คงจะได้รู้กัน  
และได้รู้ว่า “พรรคอนาคตใหม่เสร็จพ่ีศรี คณะก้าวหน้าเสร็จพี่เก้ือ?” อย่างที่ ดร.นิว ว่า หรือไม่!? 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000069020  
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