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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมส.ส. เขต 5 สมุทรปราการ 8 
2 มติชนออนไลน์ “กกต.” ดีเดย์16-20ก.ค.นี้ รับสมัครซ่อมปากน้้า ป้องกันโควิด-19 เต็มที่ 9 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ กกต.ฟ้องคืน “นิพิฏฐ์” แถลงข่าวด่าปมยกค้าร้องทุจริตเลือกตั้งพัทลุง  

ก่อนลุ้นพรุ่งนี้คดี ม.157 
10 

2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. ฉุน นิพิฏฐ์ จ่อฟ้องหมิ่น ปมยกค้าร้องทุจริต "เลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 พัทลุง" 11 
3 ส้านักข่าวไทยออนไลน์ กกต. เตรียมแจ้งความ "นิพิฏฐ์" หมิ่นประมาท 12 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ฟ้องหมิ่น"นิพิฏฐ์" ปมโจมตียกค้าร้องคดี ลต.พัทลุง 13 
5 สยามรัฐออนไลน์ กกต. เอาคืน! เตรียมแจ้งความ “นิพิฏฐ์” ฐานหมิ่นประมาท ปมแถลง

ข่าวด่ายกค้าร้องทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 พัทลุง 
14 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ “นิพิฏฐ์” เผย “โพลประชาธิปัตย์” ไม่แก้วิกฤต ชี้ ร้ือพรรคให้ถึงราก 15 
2 สยามรัฐออนไลน์ "นิพิฏฐ์" ไม่หวั่น กกต. ฟ้องกลับหมิ่นประมาทระบุใครท้าอะไรรู้ดีแก่ใจ 17 
3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ธนกร' สวนแรง 'อภิสิทธ์ิ' ไม่หนุน 'ประยุทธ์' นั่งนายกฯ ปชป.ถึงแพ้เลือกตั้ง 18 
4 คมชัดลึกออนไลน์ "ธนกร" สวน "อภิสิทธ์ิ" เพราะไม่หนุน"บิ๊กตู่"เป็นนายกฯ ปชป.ถึงแพ้เลือกตั้ง 19 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ธนกร 'สวน 'อภิสิทธ์ิ' ไม่หนุน 'บิ๊กตู่' เลยท้าให้ ปชป.แพ้เลือกตั้ง 21 
6 แนวหน้าออนไลน์ ‘ธนกร’สวน‘อภิสิทธ์ิ’ เย้ยไม่หนุน‘บิ๊กตู’่เป็นนายกฯ ‘ปชป.’ถึงแพ้เลือกตั้ง 22 
7 สยามรัฐออนไลน์ 'ธนกร' โต้ 'อภิสิทธ์ิ' ไม่หนุนบิ๊กตู่เป็นนายกฯ ปชป.ถึงแพ้เลือกตั้ง 23 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'พิธา' ขนทีม ส.ส.'ก้าวไกล' หาเสียงเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ 24 
9 แนวหน้าออนไลน์ ‘ก้าวไกล’ สอย ‘เจ้าพ่อจอมทอง’ร่วมงาน พ้อเป็นนักการเมืองตัวเล็ก  25 
10 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ก้าวไกล"ดูดอดีต ส.ก.5 สมัย ปชป.ลงเลือกตั้งท้องถิ่นพ้อพรรคเก่าเมิน 27 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ ส.ก.ปชป.ย้ายซบ'ก้าวไกล' พ้อสังกัดเดิมไม่เห็นหัว! 28 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
12 สยามรัฐออนไลน์ ซบก้าวไกล “สุทธิชัย วีรกุลสุนทร” ทิ้ง “ประชาธิปัตย์” 30 
13 บ้านเมืองออนไลน์ “ปิยบุตร” บรรยาย "คณะก้าวหน้ากับการเลือกตั้งท้องถิ่น" 31 
14 มติชนออนไลน์ “ปิยบุตร” น้าทีมคณะก้าวหน้าชวนประชาชนลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น 32 
15 เดลินิวส์ออนไลน์ หน.ก้าวไกลลงพ้ืนที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงลต.ซ่อม 34 
16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'จุรินทร์' เผย สัมมนา ปชป. 'สญัญาณดี' ย้้าเร่ืองเอกภาพ 36 
17 มติชนออนไลน์ ‘จุรินทร์’ เชื่อสัมมนานอกสถานที่ สัญญาณดี ชูพรรคต้องเป็นเอกภาพ 37 
18 เดลินิวส์ออนไลน์ "จุรินทร์"ลุยงานเตรียมพร้อมผู้สมัคร-ตั้งสาขาพรรค 39 
19 เนชั่นออนไลน์ 'ปชป.' เร่งวางตัวผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น จ่อท้าโพลประเมิน 7 รมต. 41 
20 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ จุรินทร์ ย้้า“ปชป.”เน้นผลงาน ชูเอกภาพในพรรค 43 
21 ไทยรัฐออนไลน์ จุรินทร์ ลั่น ปชป.เน้นสร้างผลงาน-มีเอกภาพในพรรค ย้้า รักษาฐานเสียง 44 
22 คมชัดลึกออนไลน์ "จุรินทร์" สรุปผลสัมมนา ปชป.เร่งวางตัวผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น  46 
23 ไทยรัฐออนไลน์ เทพไท ให้เวลาผู้บริหารพรรค 2 เดือน  48 
24 มติชนออนไลน์ “ลลิลทิพย์” ลุยเดินสายพบแกนน้า รับ รอบนี้เหนื่อย 49 
25 Bright tv ออนไลน์ สมชัย ศรีสุทธิยากร เผย 4 แนวทางค้าวินิจฉัยผลเลือกตั้งซ่อมล้าปาง ของ กกต. 50 
26 ไทยรัฐออนไลน์ โพล 90.8% ให้ปรับออกรัฐมนตรี กปปส. 51 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ คิดว่าเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ จะเกิดการแย่งคะแนนกันเอง

หรือไม่ และสุดท้ายใครจะเหนือกว่ากันระหว่างรบ.กับฝ่ายค้าน 
59 

2 มติชนออนไลน์ ที่เห็นและเป็นไป : โอกาสของ‘การเมืองท้องถิ่น’ 60 
3 เนชั่นออนไลน์ สภาเสนอแนวคิดใช้ลายนิ้วมือคุม ส.ส. ลงคะแนน 62 
4 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "พลังประชารัฐ" เปิดศึกแย่งชิง เก้าอ้ี“พลังงาน” 63 
5 ข่าวสดออนไลน์ จังหวะ การเมืองก้าวหน้า และ ก้าวไกลวัยรุ่น ใจเร่าร้อน 64 
6 สยามรัฐออนไลน์ เล่าเร่ือง “กิจสังคมเก่า” (2) 65 
7 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “4 กุมาร” ชะตากรรม อยู่ในมือ “ลุงตู่” 67 
8 สยามรัฐออนไลน์ สังคมสยามรัฐ 69 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

3 

 

กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คร้ังที่ 5/2563 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7  
ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ประชมุคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
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สัปดาหน์ี้มีอะไร  
   

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

13 กรกฎาคม 2563 13.00 น. 
 

ห้องประชุม ชั้น 8 ประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

14 กรกฎาคม 2563 13.00 น. ห้องประชุม ชั้น 8 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
16 กรกฎาคม 2563 14.20 น. ช่อง 9 อสมท. บันทึกเทปถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
28 กรกฎาคม 2563และเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็ จพระนาง เ จ้าสิ ริ กิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนี พันปีหลวง 
 12 สิงหาคม 2563 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

13 กรกฎาคม 2563 09.30 น. 
 
 
 
 

10.00 น. 
 
 

 
13.00 น. 

 
 
 
 

ห้องประชุมเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 

 
 

 
 

ห้องประชุม 701 ชั้น 7 

 
 

 
 

ห้องประชุมคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การลือกตั้ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ้านวยการ
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุม
หารือการก้าหนดกรอบอัตราก้าลังของสถาบัน
วิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง  
นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของส้ านั ก งานคณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง 
ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การลือกตั้ง นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
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สัปดาหน์ี้มีอะไร  
   

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

13 กรกฎาคม 2563 13.00 น. โรงแรมการ์เด้นท์ซีวิว พัทยา 
จังหวัดชลบุรี 

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างคู่มือ 
การตรวจการแบบบูรณาการฯ 

13-14 
กรกฎาคม 2563 

- จังหวัดบุรีรัมย์ นาย ไพบู ลย์  เหล็ กพรหม  รอง เลข า ธิ ก า ร
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงนาม MOU ระหว่าง
ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ้า
จังหวัดบุรีรัมย์กับสาธารณสุขบุรีรัมย์   

14 กรกฎาคม 2563  13.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ชั้น 8 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ้านวยการ
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

15 – 17            
กรกฎาคม 2563 

- โรงแรมการ์เด้นท์ซีวิว พัทยา 
จังหวัดชลบุรี 

นาย ไพบู ลย์  เหล็ กพรหม  รอง เลข า ธิ ก า ร
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ยกร่างคู่มือการตรวจการแบบบูรณาการฯ  

16 กรกฎาคม 2563 13.00 น. 
 
 
 
 
 

ห้องประชุม 502 ชั้น 5 

 
 
 
 
 
 

 

นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้ อ้านวยการสถาบัน
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุมเพ่ือมอบ
นโยบายและ รับ ฟังปัญหา อุปสรรค ในกา ร
ป ฏิบั ติ ง านผ่ านระบบการประชุ มทาง ไกล 
(GIN Conference) คร้ังที่ 5/2563  
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สัปดาหน์ี้มีอะไร  
   

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

16 กรกฎาคม 2563 14.20 น. ช่อง 9 อสมท. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล 
ผู้อ้านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและ 
การเลือกตั้ง บันทึกเทปถวายพระพรฯ เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563และเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนี พันปีหลวง 
12 สิงหาคม 2563 บันทึกเทปถวายพระพรฯ 

17 กรกฎาคม 2563 09.30 น. - นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้ อ้านวยการสถาบัน
พัฒนาการ เมื อ งและการ เลื อกตั้ ง  ประชุ ม
คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการจัด
การศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานต้าแหน่ง 
อ้าเภอต้น รุ่นที่ 2 
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วันท่ี 12 กรกฎาคม 2563 - 18:15 น.  

กกต.พร้อมจดัเลอืกตั้งซ่อมส.ส. เขต 5 สมุทรปราการ 

 
 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2263805  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2263805
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วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 - 09:16 น.  

“กกต.” ดเีดย1์6-20ก.ค.นี้ รับสมัครซอ่มปากน้ า ป้องกันโควิด-19 เต็มที ่

 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2264082  
  

https://www.matichon.co.th/region/news_2264082
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เผยแพร่: 12 ก.ค. 2563 11:29   ปรับปรุง: 12 ก.ค. 2563 11:46   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

ก ก ต . ฟ้ อ ง คื น  “ นิ พิ ฏ ฐ์ ”  แ ถ ล ง ข่ า ว ด่ า ป ม ย ก ค า ร้ อ ง ทุ จ ริ ต เ ลื อ ก ตั้ ง พั ท ลุ ง  
ก่อนลุ้นพรุ่งนี้คดี ม.157 
 
มติ กกต.ไฟเขียว เตรียมแจ้งความ “นิพิฏฐ์” ฐานหม่ินประมาท ปมแถลงข่าวด่ายกค าร้องทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 
พัทลุง ไม่มีมาตรฐาน-ยิ่งกว่ายุคสามหนา ก่อนลุ้น 13 ก.ค.นี้ ศาลอาญาทุจริตรับฟ้องผิด ม.157 หรือไม่ 

วันนี้ (12 ก.ค.) มีรายงานว่า ในการประชุม กกต.สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้ส้านักงาน กกต.แจ้งความ
ร้องทุกข์กล่าวโทษนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ฐานหมิ่นประมาทต่อพนักงานสอบสวนกรณี
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. นายนิพิฏฐ์ แถลงข่าวหลังยื่นฟ้องอาญา 7 กกต. ที่ยกค้าร้องทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 จ.พัทลุง โดย
การแถลงข่าวของนายนิพิฏฐ์ ที่ปรากฏเป็นข้อความทางสื่อในท้านอง  การพิจารณาของ กกต.ไม่มีมาตรฐาน กกต.มี
พฤติกรรมยิ่งกว่าชุด พล.ต.อ.วาสนา เพ่ิมลาภ เป็นประธาน กกต และการยกค้าร้องทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง ที่ยังมีผล
ถึงขั้นยุบพรรคหนึ่งได้ ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่หัวหน้าพรรคการเมืองดังกล่าว เป็นประธานหลักสูตรพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) ของส้านักงาน กกต.ด้วยนั้น ที่ประชุม กกต. เห็นว่า เป็นการแถลงข่าวเกินความจริงใน
คดี เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ท้าให้ กกต.เสื่อมเสียชื่อเสียง โดยส้านักงานฯอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน  
และคาดว่า จะมีการไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในสัปดาห์นี้ 

นอกจากนี ้ที่ประชุม กกต. ยังเห็นชอบกับร่างค้าแถลงของ กกต. ที่โต้แย้งค้าฟ้องของนายนิพิฏฐ์ และยืนยันการ
พิจารณายกค้าร้องทุจริตเลือกตั้ง ส.ส. เขต 2 จ.พัทลุง ของ กกต. ยึดตามพยานหลักฐานและถูกต้องตามกฎหมาย 

ซึ่งทางส้านักงาน กกต.ได้ยกร่างขึ้น เพ่ือยื่นต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง  ในวันจันทร์นี้ (13 
ก.ค.) ก่อนศาลจะมีค้าสั่งว่าจะประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษาหรือไม่ ในวันดังกล่าวเวลา 13.30 น 

ทั้งนี้ นายนิพิฏฐ์ ได้ยื่นฟ้อง 7 กกต.ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ตามความผิดประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157 ปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ชอบกล่าวหาว่า กกต.สมคบคิดใช้อ้านาจโดยทุจริต ใช้ดุลพินิจตาม
อ้าเภอใจ ไม่มีข้อเท็จจริงเหตุผลรองรับ มีเจตนาช่วยเหลือ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ และ พรรคภูมิใจไทย ให้ชนะการ
เลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 จ.พัทลุง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000071305  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000071305
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12 Jul 2020 11:50 น.  

กกต. ฉุน นิพิฏฐ์ จ่อฟ้องหมิ่น ปมยกค าร้องทุจริต "เลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 พัทลุง" 

 
 
กกต.ฉุนนิพิฏฐ์ เตรียมแจ้งความฐานหม่ินประมาท ปมแถลงข่าวด่ายกค าร้องทุจริต"เลือกตั้งส.ส.เขต2พัทลุง" ไม่มี
มาตรฐาน-ยิ่งกว่ายุคสามหนา พร้อมลุ้น13ก.ค.นี้ศาลอาญาทุจริตรับฟ้องผิด ม.157หรือไม่ 

วันที่ 12ก.ค.63  มีรายงานว่าในการประชุมกกต.สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติให้ส้านักงานกกต.แจ้งความร้อง
ทุกข์กล่าวโทษนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ฐานหมิ่นประมาทต่อพนักงานสอบสวนกรณีเมื่อ
วันที่29มิ.ย.นายนิพิฏฐ์ แถลงข่าวหลังยื่นฟ้องอาญา 7 กกต. ที่ยกค้าร้องทุจริต"เลือกตั้งส.ส.เขต 2 จ.พัทลุง" 

โดยการแถลงข่าวของนายนิพิฏฐ์ที่ปรากฏเป็นข้อความทางสื่อในท้านอง  การพิจารณาของกกต.ไม่มี
มาตรฐาน  กกต.มีพฤติกรรมยิ่งกว่าชุดพล.ต.อ. วาสนาเพ่ิมลาภ เป็นประธานกกต และการยกค้าร้องทุจริต"เลือกตั้งส.ส.
พัทลุง" ที่ยังมีผลถึงขั้นยุบพรรคหนึ่งได้ ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่หัวหน้าพรรคการเมืองดังกล่าว เป็นประธานหลักสูตร
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง(พตส.) ของส้านักงานกกต.ด้วยนั้น ที่ประชุมกกต. เห็นว่าเป็นการแถลงข่าวเกิน
ความจริงในคดี เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ท้าให้กกต.เสื่อมเสียชื่อเสียง โดยส้านักงานฯอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร
หลักฐานและคาดว่าจะมีการไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในสัปดาห์นี้ 

นอกจากนี้ที่ประชุมกกต. ยังเห็นชอบกับร่างค้าแถลงของกกต. ที่โต้แย้งค้าฟ้องของนายนิพิฏฐ์และยืนยันการ
พิจารณายกค้าร้องทุจริตเลือกตั้งส.ส. เขต 2 จ.พัทลุง  ของกกต. ยึดตามพยานหลักฐานและถูกต้องตามกฎหมาย 

ซึ่งทางส้านักงานกกต.ได้ยกร่างขึ้น เพ่ือยื่นต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันจันทร์นี้ (13 
ก.ค.)ก่อนศาลจะมีค้าสั่งว่าจะประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษาหรือไม ่ในวันดังกล่าวเวลา 13.30 น. 

ทั้งนี้นายนิพิฏฐ์ได้ยื่นฟ้อง 7 กกตศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ตามความผิดประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 157 ปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ชอบกล่าวหาว่ากกต.สมคบคิดใช้อ้านาจโดยทุจริต ใช้ดุลพินิจตามอ้าเภอใจไม่มี
ข้อเท็จจริงเหตุผลรองรับ มีเจตนาช่วยเหลือ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ และพรรคภูมิใจไทย ให้ชนะการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 
2 จ.พัทลุง 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/441630  
  

https://www.thansettakij.com/content/441630
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12 ก.ค. 2020 12:11:41  

กกต. เตรียมแจ้งความ "นิพฏิฐ์" หมิ่นประมาท  

 
             กรุงเทพฯ 12 ก.ค.-กกต.ฉุนหนัก เตรียมแจ้งความ "นิพิฏฐ์"  ฐานหมิ่นประมาท เหตุแถลงข่าวด่ายกค้าร้อง
ทุจริตเลือกตั้ง ส.ส. เขต 2 พัทลุง  “ไม่มีมาตรฐาน”  ลุ้นพรุ่งนี้ศาลอาญาทุจริตรับฟ้องผิด ม.157 หรือไม่ 
            ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุม กกต.สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้ส้านักงาน กกต.แจ้งความร้องทุกข์
กล่าวโทษนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  ฐานหมิ่นประมาทต่อพนักงานสอบสวนกรณีเมื่อวันที่ 
29 มิ.ย. ที่นายนิพิฏฐ์ แถลงข่าวหลังยื่นฟ้องอาญา 7 กกต. ที่ยกค้าร้องทจุริตเลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 จ.พัทลุง  โดยการแถลง
ข่าวของนายนิพิฏฐ์ที่ปรากฏเป็นข้อความทางสื่อในท้านองการพิจารณาของ กกต.ไม่มีมาตรฐาน  มีพฤติกรรมยิ่งกว่าชุด
พล.ต.อ. วาสนา เพ่ิมลาภ เป็นประธาน กกต และการยกค้าร้องทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง ที่ยังมีผลถึงขั้นยุบพรรคหนึ่ง
ได้  ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่หัวหน้าพรรคการเมืองดังกล่าวเป็นประธานหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง ของส้านักงาน กกต.ด้วยนั้น  ที่ประชุม กกต. เห็นว่าเป็นการแถลงข่าวเกินความจริงในคดี เป็นการใช้สิทธิโดย
ไม่สุจริต  ท้าให้ กกต.เสื่อมเสียชื่อเสียง  โดยส้านักงาน กกต.อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน และคาดว่าจะมี
การไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในสัปดาห์นี้ 
นอกจากนี้ท่ีประชุม กกต. ยังเห็นชอบกับร่างค้าแถลงของ กกต. ที่โต้แย้งค้าฟ้องของนายนิพิฏฐ์ และยืนยันการพิจารณา
ยกค้าร้องทุจริตเลือกตั้ง ส.ส. เขต 2  พัทลุง  เพ่ือยื่นต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันพรุ่งนี้ (13 
ก.ค.) ก่อนศาลจะมีค้าสั่งว่าจะประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษาหรือไม่ในวันดังกล่าวเวลา 13.30 น 

ทั้งนี้นายนิพิฏฐ์ ได้ยื่นฟ้อง 7 กกต. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ตามความผิดประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157 ปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ชอบ กล่าวหาว่า กกต.สมคบคิดใช้อ้านาจโดยทุจริต  ใช้ดุลพินิจตาม
อ้าเภอใจไม่มีข้อเท็จจริงเหตุผลรองรับ  มีเจตนาช่วยเหลือ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ และพรรคภูมิใจไทย ให้ชนะการ
เลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 จ.พัทลุง  
.-ส้านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f0a9b8de3f8e40aef45cb11  
  

https://www.mcot.net/viewtna/5f0a9b8de3f8e40aef45cb11
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อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.15 น. 

กกต. ฟ้องหมิ่น"นิพิฏฐ์" ปมโจมตียกค าร้องคดี ลต.พัทลุง 

 
 
กกต. เตรียมแจ้งความ "นิพิฏฐ์" ฐานหม่ินประมาท เหตุแถลงข่าวโจมตีปมยกค าร้องทุจริตเลือกตั้งส.ส.เขต

2พัทลุง รอลุ้นศาลอาญาทุจริตรับฟ้องผิดม.157หรือไม่ 
เมื่อวันที่ 12 ก.ค. มีรายงานว่าในการประชุมกกต.สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติให้ส้านักงานกกต.แจ้งความ

ร้องทุกข์กล่าวโทษนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ฐานหมิ่นประมาทต่อพนักงานสอบสวนกรณี 
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.นายนิพิฏฐ์ แถลงข่าวหลังยื่นฟ้องอาญา 7 กกต. ที่ยกค้าร้องทุจริตเลือกตั้งส.ส.พัทลุง เขต 2 

โดยการแถลงข่าวของนายนิพิฏฐ์ที่ปรากฏเป็นข้อความทางสื่อในท้านอง การพิจารณาของกกต.ไม่มีมาตรฐาน  
กกต.มีพฤติกรรมยิ่งกว่าชุดพล.ต.อ. วาสนา เพ่ิมลาภเป็นประธานกกต และการยกค้าร้องทุจริตเลือกตั้งส.ส.พัทลุง ที่ยังมี
ผลถึงข้ันยุบพรรคหนึ่งได้ ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่หัวหน้าพรรคการเมืองดังกล่าว เป็นประธานหลักสูตรพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้งระดับสูง(พตส.) ของส้านักงานกกต.ด้วยนั้น 

ที่ประชุมกกต. เห็นว่าเป็นการแถลงข่าวดังกล่าวเกินความจริงในคดี เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ท้าให้กกต.
เสื่อมเสียชื่อเสียง โดยส้านักงานกกต. อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐานและคาดว่าจะมีการไปแจ้งความร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในสัปดาห์นี้     

นอกจากนั้นที่ประชุมกกต. ยังเห็นชอบกับร่างค้าแถลงของกกต. ที่โต้แย้งค้าฟ้องของนายนิพิฏฐ์และยืนยันการ
พิจารณายกค้าร้องทุจริตเลือกตั้งส.ส. เขต 2 จ.พัทลุง  ของกกต. ยึดตามพยานหลักฐานและถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งทาง
ส้านักงานกกต.ได้ยกร่างขึ้น เพ่ือยื่นต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันที่ 13 ก.ค.นี้ ก่อนศาลจะมี
ค้าสั่งว่าจะประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษาหรือไม่ ในวันดังกล่าวเวลา 13.30 น 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายนิพิฏฐ์ได้ยื่นฟ้อง 7 กกตศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ตามความผิด
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ชอบกล่าวหาว่ากกต.สมคบคิดใช้อ้านาจโดยทุจริต ใช้ดุลพินิจ
ตามอ้าเภอใจไม่มีข้อเท็จจริงเหตุผลรองรับ มีเจตนาช่วยเหลือ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ และพรรคภูมิใจไทย ให้ชนะการ
เลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 จ.พัทลุง 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/784422   

https://www.dailynews.co.th/politics/784422
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สยามรัฐออนไลน์ 12 กรกฎาคม 2563 13:11 น.  

กกต. เอาคืน! เตรียมแจ้งความ “นิพิฏฐ”์ ฐานหมิ่นประมาท ปมแถลงข่าวด่ายกค าร้องทุจริต
เลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 พัทลุง 

 
กกต.เอาคืน! เตรียแจ้งความ “นิพิฏฐ์” ฐานหม่ินประมาท ปมแถลงข่าวด่ายกค าร้องทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 
พัทลุง ก่อนลุ้น 13 ก.ค.นี้ ศาลอาญาทุจริตรับฟ้องผิด ม.157 หรือไม่ 

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.63 มีรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุม
มีมติให้ส้านักงาน กกต. แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ฐานหมิ่น
ประมาทต่อพนักงานสอบสวนกรณีเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. นายนิพิฏฐ์ แถลงข่าวหลังยื่นฟ้องอาญา 7 กกต. ที่ยกค้าร้องทุจริต
เลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 จ.พัทลุง โดยการแถลงข่าวของนายนิพิฏฐ์ ที่ปรากฏเป็นข้อความทางสื่อในท้านอง การพิจารณาของ 
กกต.ไม่มีมาตรฐาน กกต.มีพฤติกรรมยิ่งกว่าชุด พล.ต.อ.วาสนา เพ่ิมลาภ เป็นประธาน กกต และการยกค้าร้องทุจริต
เลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง ที่ยังมีผลถึงขั้นยุบพรรคหนึ่งได้ ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่หัวหน้าพรรคการเมืองดังกล่าว เป็น
ประธานหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) ของส้านักงาน กกต.ด้วยนั้น ที่ประชุม กกต. เห็นว่า 
เป็นการแถลงข่าวเกินความจริงในคดี เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ท้าให้  กกต.เสื่อมเสียชื่อเสียง โดยส้านักงานฯอยู่
ระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน และคาดว่า จะมีการไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนใน
สัปดาห์นี้ 

นอกจากนี้ ที่ประชุม กกต. ยังเห็นชอบกับร่างค้าแถลงของ กกต. ที่โต้แย้งค้าฟ้องของนายนิพิฏฐ์ และยืนยันการ
พิจารณายกค้าร้องทุจริตเลือกตั้ง ส.ส. เขต 2 จ.พัทลุง ของ กกต. ยึดตามพยานหลักฐานและถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ง
ทางส้านักงาน กกต.ได้ยกร่างขึ้น เพ่ือยื่นต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในวันจันทร์นี้ (13 ก.ค.) ก่อน
ศาลจะมีค้าสั่งว่าจะประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษาหรือไม่ ในวันดังกล่าวเวลา 13.30 น 

ทั้งนี้ นายนิพิฏฐ์ ได้ยื่นฟ้อง 7 กกต.ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ตามความผิดประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157 ปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ชอบกล่าวหาว่า กกต.สมคบคิดใช้อ้านาจโดยทุจริต  ใช้ดุลพินิจตาม
อ้าเภอใจ ไม่มีข้อเท็จจริงเหตุผลรองรับ มีเจตนาช่วยเหลือ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ และ พรรคภูมิใจไทย ให้ชนะการ
เลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 จ.พัทลุง 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/169002 
  

https://siamrath.co.th/n/169002
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200712/5356c3d50b104186ac8cc88eab24b0ae31f2053aff8c3a7e858a6fc6b5e290a1.jpeg?itok=NW9KWKFF
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วันท่ี 12 กรกฎาคม 2563 - 14:19 น.  

“นิพิฏฐ”์ เผย “โพลประชาธิปัตย”์ ไม่แก้วิกฤต ชี้ รื้อพรรคให้ถึงราก 

 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงข้อสรุปผลการ

สัมมนาพรรคประชาธิปัตย์ ที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ให้มีการท้าโพลส้ารวจ
กระแสความนิยมของพรรคภายใน 1 เดือน และประเมินผลการท้างานของรัฐมนตรีของพรรคภายใน 2 สัปดาห์ ว่า การ
ได้พูดคุยกันเป็นเร่ืองที่ดี ผมสนับการคุยกันตลอด ส่วนคุยกันแล้วจะแก้ปัญหาของพรรคได้หรือไม่ค่อยว่ากัน 

“การท้าโพลเป็นเร่ืองที่ดี ซึ่งผมก็ท้าอยู่ ท้าโพลส้ารวจเพื่อน้าไปสู่การปรับปรุงพรรค แต่มันก็ไม่ค่อยตรงกัน โพล
ในส่วนที่พรรคท้าก็บอกว่า พรรคดี (เน้นเสียง) ดีขึ้น ดี วันดีคืน  อยู่อย่างนี้ ไปสักพักหนึ่ งก็จะดี เวลาประชุม
กรรมการบริหารพรรคเขาก็ชี้แจงอย่างนั้น ก็ไม่เป็นไร” 

นายนิพิฏฐ์กล่าวว่า การท้าโพลประเมินผลงานรัฐมนตรีท้ายากมาก จะเอาจะตัวชี้วัดอะไรไปท้าโพลประเมิน
ผลงานรัฐมนตรีของพรรคแต่ละคน ผลส้าเร็จ หรือ ผลงานของรัฐมนตรีของพรรคแต่ละคนคืออะไร อย่างไรก็ตาม การ
ท้าโพลก็อาจจะท้าให้รัฐมนตรีของพรรคขยันมากขึ้น ถ้าให้ผมเสนอ รัฐมนตรีต้องท้าตามนโยบายของพรรค ตอนร่วม
รัฐบาลเรามีนโยบายอะไรบ้าง ถ้าได้ท้าแล้วและท้าได้ ถือว่าเราสอบผ่าน ถ้ายังท้าไม่ได้ หรือ ไม่ได้ท้า ถือว่าสอบไม่ผ่าน 

“พรรคต้องมีจุดยืน ต้องมีจุดแข็งอะไรที่คนจะเลือก ท้าไมต้องเลือกประชาธิปัตย์ ต้องตอบค้าถามนี้ ยากมาก 
ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ การตอบค้าถามเหล่านี้ ง่ายมาก ว่า ท้าไมคนถึงเลือกประชาธิปัตย์ เพราะตอนนั้นการเมืองเป็น 2 
พรรค เพ่ือไทย ประชาธิปัตย์ มันชัด แต่ตอนนี้เป็นพลังประชารัฐ เพ่ือไทย กับก้าวไกล ในระหว่าง 2 ขั้วนี้ ประชาธิปัตย์
อยู่ตรงไหน” 

นายนิพิฎฐ์กล่าวว่า ตอนนี้การเมืองเป็น 2 ขั้ว ผู้น้าอยู่ขั้วไหนเขาก็ตามไปเลือก ตอนนี้คณะก้าวหน้าจะส่ง
ผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่น 4,000 แห่ง จาก 7,000 แห่ง เขาคิดอย่างนั้น 4,000 แห่ง แพ้ หรือ ชนะไม่รู้ แต่เขา (คณะ
ก้าวหน้า) ได้พวกแล้ว เขาได้หลักแล้ว หลักเขาคือ การกระจายอ้านาจสู่ท้องถิ่น 

“ความจริงเร่ืองการกระจายอ้านาจเป็นจุดแข็งของพรรคประชาธิปัตย์ในอดีต  เราเป็นพรรคแรกที่ชูเร่ืองการ
กระจายอ้านาจตั้งแต่ก่อตั้งพรรคพ.ศ.2489 แต่วันนี้เราถูกแย่งเร่ืองนี้ไปแล้ว” 

นายนิพิฏฐ์กล่าวว่า จุดแข็งของประชาธิปัตย์ คือ การแก้รัฐธรรมนูญ แต่ถามว่า เราจะแก้รัฐธรรมนูญเร่ือง
อะไรบ้าง คนในพรรครู้หรือไม่ จะบอกว่าขณะนี้ประสบวิกฤตเศรษฐกิจไม่ควรพูดเร่ืองการแก้รัฐธรรมนูญ ไม่ได้ เพราะ
โครงสร้างหลักของรัฐธรรมนูญ คือ เร่ืองเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 
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“ความเห็นส่วนตัวของผม ต้องร้ือ ต้องเปลี่ยนเยอะ เปลี่ยมวิธีคิดของคน ต้องเอากลุ่มคนก้าวหน้ามานั่งคิด เพ่ือ
ไทยมีกลุ่มแคร์ น่าสนใจ กลุ่มก้าวหน้ามีเลือกตั้งท้องถิ่น 4,000 แห่งขึ้นมา แต่คนรุ่นหนุ่มเรามีแต่เดินออกจากพรรค เรา
มีอะไรที่ให้เห็นความก้าวหน้าของพรรค ในสถานการณ์ของการเมืองใหม่ เพราะฉะนั้นต้องร้ือถึงราก ถึงแก่นของพรรค 
หยิบนโยบายของพรรคขึ้นมาท้า หยิบอุดมการณ์ของพรรคขึ้นมาดู เอาคนรุ่นใหม่ ความคิดใหม่เข้ามา คนรุ่นผมต้องอยู่
แถวหลังได้แล้ว” 

นายนิพิฏฐ์ย้้าว่า ต้องเร่ิมนับหนึ่งด้วยการร้ือให้ถึงราก หนึ่ง จุดพรรคของพรรคอยู่ตรงไหนที่จะไปสู้กับพรรค
การเมืองอ่ืน เช่น หลักประชาธิปไตย ประชาชนพร้อมจะเดินไป 2 ขั้วอย่างนี้หรือไม่ ประเทศจะเดินไป 2 ขั้วอย่างนี้หรือ 
และ สอง ต้องเอาคนรุ่นใหม่มาเป็นแถวหน้าในการสู้ หัวหน้าและเลขาธิการพรรคต้องเป็นคนเร่ิม 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-490000 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-490000
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สยามรัฐออนไลน์ 12 กรกฎาคม 2563 21:04 น.  

"นิพิฏฐ์" ไม่หวั่น กกต. ฟ้องกลับหมิ่นประมาท ระบุใครท าอะไรรู้ดีแก่ใจ 

 
"นิพิฏฐ์" ไม่หว่ัน กกต. ฟ้องกลับหม่ินประมาท ระบุใครท าอะไรรู้ดีแก่ใจ เตือนเตรียมใจรับเรื่องเลวร้ายที่สุดในศาล 
มีของอยู่ในมือ พร้อมเปิดกลางศาล 

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี กกต. จะฟ้องหมิ่นประมาท หลังยื่นฟ้อง
เอาผิด กกต. ฐานประพฤติผิดต่อหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ว่า ถ้า กกต. คิดว่าเสียหายก็สนับสนุน
ให้ฟ้อง ให้ใช้สิทธ์ิได้ เหมือนกับที่คิดว่า กกต. ท้าให้ตนเองเสียหาย ก็ใช้สิทธ์ิฟ้องเช่นกัน ต่างคนต่างใช้สิทธ์ิกันโดยสุจริต 
เพราะแต่ละคนก็รู้ว่าใครท้าอะไรไว้อย่างไร ไม่มีปัญหา 

ส่วนกรณีที่อ้างถึงการพาดพิงว่าให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานหลักสูตร พตส. 
นายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า ก็ให้ลองฟ้อง และผู้ที่ฟ้องต้องอธิบายว่าพูดถึงใคร เพราะคิดเอาเองหรือไม่ ซึ่งตนไม่ได้ระบุชื่อใคร 
และกกต. ชุดนี้เพ่ิงมาใหม่ คงยังไม่รู้ว่าตนเองเป็นผู้บรรยายหลักสูตร กกต. เกือบทุกรุ่น ซึ่งได้รับการโหวตจากนักศึกษา
ให้เป็นวิทยากร ซึ่งกกต. ชุดนี้ไม่รู้จักตน แต่ตนรู้จัก กกต. และมีอะไรอยู่ในมือเยอะกว่าที่คิดมาก ซึ่ง กกต. ไม่มี ซึ่งเป็น
ข้อมูลและเหตุผลที่ตัดสินใจฟ้อง กกต. บางเร่ืองไม่สามารถพูดข้างนอกได้ ต้องพูดในศาล หากคิดจะฟ้องตนก็อย่า
ประมาท และขอให้คิดถึงประเด็นร้ายที่สุดว่าต้องเจอกับอะไรในศาล แต่ยืนยันว่าตนไม่ได้ขู่ แต่ชีวิตอยู่กับการเป็นนัก
กฎหมายมาตลอด 

ส่วนที่ กกต. ฟ้อง เพราะเอาไปเทียบกับ กกต.ชุดพลต้ารวจเอกวาสนา เพ่ิมลาภ นายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า ตนเห็น 
กกต.มาเกือบทุกยุค เป็นนักการเมืองมา 28 ปี เห็นการใช้อ้านาจตั้งแต่ กกต. ยุคแรก เห็นความเป็นไปของ กกต. ซึ่ง 
กกต. ชุดนี้มาทีหลังตนเองเยอะ จนรู้ว่า กกต.แต่ละชุดใช้ดุลพินิจอย่างไร สามารถเปรียบเทียบได ้

นายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาไม่เคยตัดสินใจฟ้อง กกต.ชุดใดเลย  แต่คร้ังนี้ตัดสินใจฟ้อง กกต. ซึ่งเป็นการ
ตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้ว เพราะจะเป็นการสร้างบรรทัดฐาน ให้ทุกคนได้ประโยชน์ โดยวันพรุ่งนี้ตนจะเดินทางไปศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เพ่ือรับฟังการพิจารณานัดแรกเวลาบ่ายโมงคร่ึง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/169068  
  

https://siamrath.co.th/n/169068
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200712/9ebf1658cf8fe12e207444769b94b3e41c7cd2ab1ddc2558a8523107ef37f4d0.jpg?itok=GNFP-nh7
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12 กรกฎาคม 2563  

'ธนกร' สวนแรง 'อภิสิทธิ์' ไม่หนุน 'ประยุทธ์' นั่งนายกฯ ปชป.ถึงแพ้เลือกตั้ง 

 
นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตโฆษกพรรคพลังประชารัฐ 

กล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า สาเหตุที่ไม่สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะพล.อ.ประยุทธ์ไม่สนสวัสดิการแห่งรัฐ อีกทั้งพรรคพลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาลเพราะความ
สงบ ไม่ใช่นโยบายว่า นึกไม่ถึงว่านายอภิสิทธ์ิจะมีความคิดเช่นนี้ เพราะหากย้อนไปตอนเลือกตั้ง พรรคพลังประชารัฐมี
นโยบายมากมายที่น้าเสนอต่อพ่ีน้องประชาชนในทุกเวที 

"สิ่งหนึ่งที่สามารถเอาชนะใจพ่ีน้องประชาชนได้คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนได้สิทธ์ิถึง 14.6 
ล้านคน ส่วนเร่ืองเน้นความสงบนั้นเป็นสิ่งที่พ่ีน้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องการ เพราะที่ผ่านมาประเทศบอบช้้า
มามาก บ้านเมืองไม่สงบ เกิดความขัดแย้งถึงขนาดมีการเผาบ้านเผาเมือง นายอภิสิทธ์ิเองก็น่าจะรับรู้สถานการณ์ดี 
เพราะขณะนั้นนายอภิสิทธ์ิไม่ใช่หรือที่นั่งบริหารประเทศอยู่" 

นายธนกร กล่าวต่อว่า ที่ส้าคัญ ถึงวันนี้นายอภิสิทธ์ิยังคิดไม่ได้อีกหรือว่า การที่นายอภิสิทธิ์ไม่สนับสนุนพล.อ.
ประยุทธ์ท าให้พรรคประชาธิปัตย์พ่ายแพ้ย่อยยับจนต้องลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย ์พล.ประยุทธ์ เป็นคน
ที่มุ่งมั่นและตั้งใจท้างานให้กับประชาชน มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ท้าให้พ่ีน้องคนไทยไว้วางใจ 

อดีตโฆษกพรรคพลังประชารัฐ เสริมว่า ตนไม่ได้ต้องการตอบโต้นายอภิสิทธ์ิ แต่อยากจะท้าความเข้าใจ เพราะ
ไม่เช่นนั้นพ่ีน้องประชาชนจะสับสนกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง วันนี้รัฐบาลด้าเนินนโยบายหลายอย่างให้กับพ่ีน้องประชาชน 
และย้อนไปในช่วงการหาเสียงพรรคก็เน้นนโยบายปราศรัยทุกเวที ตนก็เป็นคนหนึ่งที่ขึ้นปราศรัยหาเสียงโดยชูนโยบาย
ตลอดในทุกเวท ีจึงอยากให้นายอภิสิทธ์ิเข้าใจ 

"นายอภิสิทธ์ิควรเอาความรู้และประสบการณ์ไปช่วยพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลท้างาน
ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในช่วงโควิด-19 น่าจะดีกว่ามาเหน็บแนมพล.อ.ประยุทธ์ เพราะไม่ได้ช่วยให้ภาพลักษ์ของนาย
อภิสิทธ์ิดูดีขึ้นเลย แต่หากช่วยกันท้างานให้กับประเทศ วันหนึ่งนายอภิสิทธ์ิอาจจะมีโอกาสกลับมาเป็นหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์อีกคร้ังก็ได้ อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวตนเคยชื่นชมนายอภิสิทธ์ิ จึงอยากให้นายอภิสิทธ์ิตั้งสติแล้วคิดทบทวน
เสียใหม่ ปรับวิธีคิดทางการเมืองใหม่แบบ new normal จะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติมากกว่า เพราะนายอภิสิทธ์ิ
เป็นคนหนึ่งที่ได้รับการยอมว่าเรียนหนังสือเก่ง และมีความสามารถทางการเมืองคนหนึ่ง" นายธนกรกล่าวปิดท้าย 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888927  
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888927
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12 กรกฎาคม 2563 - 11:53 น. 

"ธนกร" สวน "อภิสิทธิ์" เพราะไม่หนุน"บิ๊กตู่"เป็นนายกฯ ปชป.ถึงแพ้เลือกตั้ง  

 
"ธนกร"สวน"อภิสิทธิ์" เพราะไม่หนุน"บิ๊กตู่"เป็นนายกฯ ปชป.ถึงแพ้เลือกตั้ง ยันรัฐบาลเน้นนโยบายสวัสดิการแห่ง
รัฐจึงท าให้ได้เป็นแกนน าตั้งรัฐบาล  
            นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  และอดีตโฆษกพรรคพลังประชารัฐ 
กล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า สาเหตุที่ไม่สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
นายกรัฐมนตรี เพราะพล.อ.ประยุทธ์ไม่สนสวัสดิการแห่งรัฐ อีกทั้งพรรคพลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาลเพราะความสงบ 
ไม่ใช่นโยบายว่า นึกไม่ถึงว่านายอภิสิทธ์ิจะมีความคิดเช่นนี้ เพราะหากย้อนไปตอนเลือกตั้ง  พรรคพลังประชารัฐมี
นโยบายมากมายที่น้าเสนอต่อพ่ีน้องประชาชนในทุกเวที สิ่งหนึ่งที่สามารถเอาชนะใจพ่ีน้องประชาชนได้คือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนได้สิทธ์ิถึง 14.6 ล้านคน 
  ส่วนเร่ืองเน้นความสงบนั้นเป็นสิ่งที่พ่ีน้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องการ เพราะที่ผ่านมาประเทศบอบช้้า
มามาก บ้านเมืองไม่สงบ เกิดความขัดแย้งถึงขนาดมีการเผาบ้านเผาเมือง นายอภิสิทธ์ิเองก็น่าจะรับรู้สถานการณ์ดี 
เพราะขณะนั้นนายอภิสิทธ์ิไม่ใช่หรือที่นั่งบริหารประเทศอยู่ ที่ส้าคัญ ถึงวันนี้นายอภิสิทธ์ิยังคิดไม่ได้อีกหรือว่า การที่นาย
อภิสิทธ์ิไม่สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ท้าให้พรรคประชาธิปัตย์พ่ายแพ้ย่อยยับจนต้องลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
พล.ประยุทธ์ เป็นคนที่มุ่งมั่นและตั้งใจท้างานให้กับประชาชน มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ท้าให้พ่ีน้องคนไทย
ไว้วางใจ 
         นายธนกร กล่าวอีกว่า ตนไม่ได้ต้องการตอบโต้นายอภิสิทธ์ิ แต่อยากจะท้าความเข้าใจ เพราะไม่เช่นนั้นพ่ีน้อง
ประชาชนจะสับสนกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง วันนี้รัฐบาลด้าเนินนโยบายหลายอย่างให้กับพ่ีน้องประชาชน  และย้อนไป
ในช่วงการหาเสียงพรรคก็เน้นนโยบายปราศรัยทุกเวที ตนก็เป็นคนหนึ่งที่ขึ้นปราศรัยหาเสียงโดยชูนโยบายตลอดในทุก
เวที จึงอยากให้นายอภิสิทธ์ิเข้าใจ 
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ทั้งนี้ นายอภิสิทธ์ิควรเอาความรู้และประสบการณ์ไปช่วยพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลท้างาน

ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในช่วงโควิด-19 น่าจะดีกว่ามาเหน็บแนมพล.อ.ประยุทธ์ เพราะไม่ได้ช่วยให้ภาพลักษ์ของนาย
อภิสิทธ์ิดูดีขึ้นเลย แต่หากช่วยกันท้างานให้กับประเทศ วันหนึ่งนายอภิสิทธ์ิอาจจะมีโอกาสกลับมาเป็นหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์อีกคร้ังก็ได้ อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวตนเคยชื่นชมนายอภิสิทธ์ิ จึงอยากให้นายอภิสิทธ์ิตั้งสติแล้วคิดทบทวน
เสียใหม่ ปรับวิธีคิดทางการเมืองใหม่แบบnew normal จะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติมากกว่า เพราะนายอภิสิทธ์ิ
เป็นคนหนึ่งที่ได้รับการยอมว่าเรียนหนังสือเก่ง และมีความสามารถทางการเมืองคนหนึ่ง 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/436735  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/436735
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12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:12 น.     

'ธนกร 'สวน 'อภิสิทธิ์' ไม่หนุน 'บิ๊กตู่' เลยท าให้ ปชป.แพ้เลือกตั้ง  

 
 
12 ก.ค.2563 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตโฆษกพรรคพลัง

ประชารัฐ กล่าวถึงกรณีท่ีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า สาเหตุที่ไม่สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะพล.อ.ประยุทธ์ไม่สนสวัสดิการแห่งรัฐ อีกทั้งพรรคพลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาลเพราะ
ความสงบ ไม่ใช่นโยบายว่า นึกไมถ่ึงว่านายอภิสิทธ์ิจะมีความคิดเช่นนี้ เพราะหากย้อนไปตอนเลือกตั้ง พรรคพลังประชา
รัฐมีนโยบายมากมายที่น้าเสนอต่อพ่ีน้องประชาชนในทุกเวที สิ่งหนึ่งที่สามารถเอาชนะใจพ่ีน้องประชาชนได้คือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนได้สิทธ์ิถึง 14.6 ล้านคน ส่วนเร่ืองเน้นความสงบนั้นเป็นสิ่งที่พ่ีน้องประชาชนคน
ไทยทั้งประเทศต้องการ เพราะที่ผ่านมาประเทศบอบช้้ามามาก บ้านเมืองไม่สงบ เกิดความขัดแย้งถึงขนาดมีการเผาบ้าน
เผาเมือง นายอภิสิทธ์ิเองก็น่าจะรับรู้สถานการณ์ดี เพราะขณะนั้นนายอภิสิทธ์ิไม่ใช่หรือที่นั่งบริหารประเทศอยู่ ที่ส้าคัญ 
ถึงวันนี้นายอภิสิทธ์ิยังคิดไม่ได้อีกหรือว่า การที่นายอภิสิทธ์ิไม่สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ท้าให้พรรคประชาธิปัตย์พ่ายแพ้
ย่อยยับจนต้องลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พล.ประยุทธ์ เป็นคนที่มุ่งมั่นและตั้งใจท้างานให้กับประชาชน มี
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ท้าให้พ่ีน้องคนไทยไว้วางใจ 

นายธนกร กล่าวอีกว่า ตนไม่ได้ต้องการตอบโต้นายอภิสิทธ์ิ แต่อยากจะท้าความเข้าใจ เพราะไม่เช่นนั้นพ่ีน้อง
ประชาชนจะสับสนกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง วันนี้รัฐบาลด้าเนินนโยบายหลายอย่างให้กับพ่ีน้องประชาชน  และย้อนไป
ในช่วงการหาเสียงพรรคก็เน้นนโยบายปราศรัยทุกเวที ตนก็เป็นคนหนึ่งที่ขึ้นปราศรัยหาเสียงโดยชูนโยบายตลอดในทุก
เวที จึงอยากให้นายอภิสิทธ์ิเข้าใจ ทั้งนี้ นายอภิสิทธ์ิควรเอาความรู้และประสบการณ์ไปช่วยพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็น
พรรคร่วมรัฐบาลท้างานช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในช่วงโควิด-19 น่าจะดีกว่ามาเหน็บแนมพล.อ.ประยุทธ์ เพราะไม่ได้
ช่วยให้ภาพลักษ์ของนายอภิสิทธ์ิดูดีขึ้นเลย แต่หากช่วยกันท้างานให้กับประเทศ วันหนึ่งนายอภิสิทธ์ิอาจจะมีโอกาส
กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกคร้ังก็ได้ อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวตนเคยชื่นชมนายอภิสิทธ์ิ จึงอยากให้นาย
อภิสิทธ์ิตั้งสติแล้วคิดทบทวนเสียใหม่ ปรับวิธีคิดทางการเมืองใหม่แบบnew normal จะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติ
มากกว่า เพราะนายอภิสิทธ์ิเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการยอมว่าเรียนหนังสือเก่ง และมีความสามารถทางการเมืองคนหนึ่ง 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71184  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/71184
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วันอาทิตย์ ท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 12.22 น. 

‘ธนกร’สวน‘อภิสิทธิ์’ เย้ยไม่หนุน‘บิ๊กตู่’เป็นนายกฯ ‘ปชป.’ถึงแพ้เลือกตั้ง 

 
12 กรกฎาคม 2563 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตโฆษก

พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุสาเหตุที่ไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สนสวัสดิการแห่งรัฐ อีกทั้งพรรคพลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาล
เพราะความสงบ ไม่ใช่นโยบาย ว่า นึกไม่ถึงว่านายอภิสิทธ์ิจะมีความคิดเช่นนี้ เพราะหากย้อนไปตอนเลือกตั้ง พรรคพลัง
ประชารัฐมีนโยบายมากมายที่น้าเสนอต่อพ่ีน้องประชาชนในทุกเวที 

“สิ่งหนึ่งที่สามารถเอาชนะใจพ่ีน้องประชาชนได้คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนได้สิทธ์ิถึง 14.6 
ล้านคน ส่วนเร่ืองเน้นความสงบนั้นเป็นสิ่งที่พ่ีน้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องการ เพราะที่ผ่านมาประเทศบอบช้้า
มามาก บ้านเมืองไม่สงบ เกิดความขัดแย้งถึงขนาดมีการเผาบ้านเผาเมือง นายอภิสิทธ์ิเองก็น่าจะรับรู้สถานการณ์ดี 
เพราะขณะนั้นนายอภิสิทธ์ิไม่ใช่หรือที่นั่งบริหารประเทศอยู่ ที่ส้าคัญ ถึงวันนี้นายอภิสิทธ์ิยังคิดไม่ได้อีกหรือว่าการที่นาย
อภิสิทธ์ิไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ท้าให้พรรคประชาธิปัตย์พ่ายแพ้ย่อยยับจนต้องลาออกจากหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ พล.ประยุทธ์ เป็นคนที่มุ่งมั่นและตั้งใจท้างานให้กับประชาชน มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ท้าให้พ่ี
น้องคนไทยไว้วางใจ” นายธนกร กล่าว 

นายธนกร กล่าวอีกว่า ตนไม่ได้ต้องการตอบโต้นายอภิสิทธ์ิ แต่อยากจะท้าความเข้าใจ เพราะไม่เช่นนั้นพ่ีน้อง
ประชาชนจะสับสนกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง วันนี้รัฐบาลด้าเนินนโยบายหลายอย่างให้กับพี่น้องประชาชน และย้อนไปในช่วง
การหาเสียงพรรคก็เน้นนโยบายปราศรัยทุกเวที ตนก็เป็นคนหนึ่งที่ขึ้นปราศรัยหาเสียงโดยชูนโยบายตลอดในทุกเวที จึง
อยากให้นายอภิสิทธ์ิเข้าใจ ทั้งนี้ นายอภิสิทธ์ิควรเอาความรู้และประสบการณ์ไปช่วยพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคร่วม
รัฐบาลท้างานช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในช่วงโควิด-19 น่าจะดีกว่ามาเหน็บแนมพล.อ.ประยุทธ์ เพราะไม่ได้ช่วยให้
ภาพลักษณ์ของนายอภิสิทธ์ิดูดีขึ้นเลย แต่หากช่วยกันท้างานให้กับประเทศ วันหนึ่งนายอภิสิทธ์ิอาจจะมีโอกาสกลับมา
เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกคร้ังก็ได้ 

อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวตนเคยชื่นชมนายอภิสิทธ์ิ จึงอยากให้นายอภิสิทธ์ิตั้งสติแล้วคิดทบทวนเสียใหม่ ปรับวิธีคิด
ทางการเมืองใหม่แบบnew normal จะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติมากกว่า เพราะนายอภิสิทธ์ิเป็นคนหนึ่งที่ได้รับ
การยอมว่าเรียนหนังสือเก่ง และมีความสามารถทางการเมืองคนหนึ่ง 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/504806   

https://www.naewna.com/politic/504806
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สยามรัฐออนไลน์ 12 กรกฎาคม 2563 12:37 น.  

'ธนกร' โต้ 'อภิสิทธิ์' ไม่หนุนบ๊ิกตู่เป็นนายกฯ ปชป.ถึงแพ้เลือกตั้ง 

 
จากกรณีที่นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุถึงสาเหตุที่ไม่สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากพล.อ.ประยุทธ์ ไม่สนสวัสดิการแห่งรัฐ อีกท้ังพรรคพลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาลเพราะความ
สงบไม่ใช่นโยบาย  

ล่าสุดวันนี้ (12 ก.ค.63) นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตโฆษก
พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า นึกไม่ถึงว่านายอภิสิทธ์ิจะมีความคิดเช่นนี้ เพราะหากย้อนไปตอนเลือกตั้ง พรรคพลัง
ประชารัฐมีนโยบายมากมายที่น้าเสนอต่อพ่ีน้องประชาชนในทุกเวที สิ่งหนึ่งที่สามารถเอาชนะใจพ่ีน้องประชาชนได้คือ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนได้สิทธ์ิถึง 14.6 ล้านคน ส่วนเร่ืองเน้นความสงบนั้นเป็นสิ่งที่ พ่ีน้อง
ประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องการ เพราะที่ผ่านมาประเทศบอบช้้ามามาก บ้านเมืองไม่สงบ เกิดความขัดแย้งถึงขนาด
มีการเผาบ้านเผาเมือง นายอภิสิทธ์ิเองก็น่าจะรับรู้สถานการณ์ดี เพราะขณะนั้นนายอภิสิทธ์ิไม่ใช่หรือที่นั่ งบริหาร
ประเทศอยู่ ที่ส้าคัญ ถึงวันนี้นายอภิสิทธ์ิยังคิดไม่ได้อีกหรือว่า การที่นายอภิสิทธ์ิไม่สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ท้าให้พรรค
ประชาธิปัตย์พ่ายแพ้ย่อยยับจนต้องลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พล.ประยุทธ์ เป็นคนที่มุ่งมั่นและตั้งใจท้างาน
ให้กับประชาชน มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ท้าให้พ่ีน้องคนไทยไว้วางใจ  

นายธนกร กล่าวอีกว่า ไม่ได้ต้องการตอบโต้นายอภิสิทธ์ิ แต่อยากจะท้าความเข้าใจ เ วันนี้รัฐบาลด้าเนิน
นโยบายหลายอย่างให้กับพ่ีน้องประชาชน และย้อนไปในช่วงการหาเสียงพรรคก็เน้นนโยบายปราศรัยทุกเวที ตนก็เป็น
คนหนึ่งที่ขึ้นปราศรัยหาเสียงโดยชูนโยบายตลอดในทุกเวที  จึงอยากให้นายอภิสิทธ์ิเข้าใจ และควรเอาความรู้  
ประสบการณ์ไปช่วยพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลท้างานช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในช่วงโควิด-19 น่าจะ
ดีกว่ามาเหน็บแนมพล.อ.ประยุทธ์ เพราะไม่ได้ช่วยให้ภาพลักษ์ของนายอภิสิทธ์ิดูดีขึ้นเลย แต่หากช่วยกันท้างานให้กับ
ประเทศ วันหนึ่งนายอภิสิทธ์ิอาจจะมีโอกาสกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกคร้ังก็ได้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/168991  
  

https://siamrath.co.th/n/168991
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200712/59bf6802362deea7d2367e648c35af0d956b2737cfbcd424b01436d1c8ac7cef.jpg?itok=O36akhKL
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12 กรกฎาคม 2563  

'พิธา' ขนทีม ส.ส.'ก้าวไกล' หาเสียงเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ 

 
 
เมื่อวันที่ 12 ก.ค.63  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย นายวุฒินันท์ บุญชู ส.ส.

สมุทรปราการ เขต4 พรรคก้าวไกล พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ  นายธีรัจชัย พันธุมาศ 
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  น้าทีมงานพรรคก้าวไกลเดินสายเเนะน้า นายอิศราวุธ 
ณ น่าน ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต5 จ.สมุทรปราการ ลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงบริเวณตลาดบางพลีน้อย วัดบางพลี
น้อย และหมู่บ้านทรัพย์มั่นคง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ก่อนการเลือกตั้งซ่อมจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 
2563  

นายพิธา กล่าวว่า วันนี้พรรคก้าวไกล ลงพ้ืนที่รณรงค์เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 ที่จะเกิดขึ้นในวัน
อาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563 ขอให้พ่ีน้องชาวจังหวัดสมุทรปราการ เขต 5 ให้โอกาสนายอิศราวุธ ณ น่าน ให้ได้รับใช้
ประชาชนที่จะมาช่วยพวกเราท้างานขับเคลื่อนนโยบายในรัฐสภา  รวมไปถึงจัดสรรงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน เปลี่ยนจากงบประมาณการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ มาเป็นการใช้งบประมาณเพ่ือส่งเสริมรัฐสวัสดิการ และลด
ความเหลื่อมล้้า สร้างความเท่าเทียมในสังคม  

ด้านนายอิศราวุธ กล่าวว่า ณ น่าน ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จ.สมุทรปราการ ในนามพรรคก้าว
ไกล กล่าวว่าผมขอโอกาสพ่ีน้องประชาชน ในพ้ืนที่เขต 5 จ.สมุทรปราการ ให้โอกาสผมได้เข้าไปเป็นตัวเเทนกระบอก
เสียงของพ่ีน้องประชาชน ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมตรวจสอบเเละถ่วงดุลในฐานะพรรคฝ่ายค้าน พัฒนา
แก้ไขปัญหาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส ตนจากคนธรรมดา คนคลองด่าน ในนามพรรคก้าวไกล อดีตพรรคอนาคตใหม่ 
สืบทอดเจตนารมณ์เดิม พร้อมยืนเคียงประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888961   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888961
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วันอาทิตย์ ท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 11.30 น. 

‘ก้าวไกล’ สอย ‘เจ้าพ่อจอมทอง’ร่วมงาน พ้อเป็นนักการเมืองตัวเล็ก ‘ปชป.’ไม่เห็นหัว 

 
12 กรกฎาคม 2563 นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร อดีตสมาชิกสภา กทม. 5 สมัย ที่เคยสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ 

เปิดเผยกรณีการตัดสินใจย้ายมาร่วมงานกับพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น  ว่า ต้องยอมรับว่าทุกพรรค
การเมืองนั้นมีนโยบายที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนทั้งหมด แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ เร่ืองการใช้โซเชียลมีเดีย ให้เกิด
ประโยชน์ซึ่งเราต้องยอมรับว่าจุดนี้พรรคก้าวไกลสามารถท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาเป็นตัว
สะท้อนถึงความส้าคัญของเร่ืองนี้เป็นอย่างดี โดยประเด็นดังกล่าวนั้นก็สอดคล้องกับการใช้สิทธิเลือกตั้งของวัยรุ่น 
จ้านวนมาก ผลลัพธ์จึงเป็นออกมาอย่างที่เห็น ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลโดยตรงในสนามการเมืองไม่ว่าจะ
ระดับชาติหรือท้องถิ่น ซึ่งหากเราไม่ปรับตัวก็เป็นเร่ืองยากในการเลือกตั้งคร้ังต่อๆไป 

“ช่วงก่อนที่จะตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคก้าวไกลนั้น มีหลายพรรคการเมืองมาติดต่อกับทางเราเหมือนกัน 
ขณะที่พรรคต้นสังกัดเก่าของผม ก็ไม่ได้ดูสนใจพวกเรามากนัก อาจจะเป็นเพราะเราเป็นนักการเมืองท้องถิ่นตัวเล็กๆ ใน
สายตาพรรค ประกอบกับการที่พวกเขาอาจจะยุ่งกับการเป็นรัฐบาลอยู่ ก็อาจจะลืมเราไปบ้าง ขณะเดียวกัน เราอยู่กัน
แบบถ่อมตัวในพ้ืนที่ ไม่ได้มีต้าแหน่งรัฐมนตรี หรือต้าแหน่งใหญ่โตอ่ืนๆ ก่อนที่เราจะน้าเร่ืองมาหารือกันในครอบครัว
และได้ข้อสรุปออกมาอย่างที่เห็น ว่าควรมาอยู่พรรคก้าวไกลน่าจะเหมาะสมกว่า” นายสุทธิชัย กล่าว 

นายสุทธิชัย กล่าวต่อว่า การเลือกตั้งใหญ่คร้ังที่ผ่านมา เห็นได้ชัด  ช่วงก่อนการเลือกตั้ง เราก็มีการส้ารวจใน
พ้ืนที่กันเอง ตอนนั้นคะแนนก็ยังคงสูงมาก กระแสก็ยังคงดีอยู่ และเป็นเร่ืองยากมากที่จะมีพรรคการเมืองใหม่ไล่ทัน แต่
พอใกล้ๆเลือกตั้งคะแนนกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้เราจะลงพ้ืนที่  เดินหาเสียงแทบตาย แต่พอเราเสียเปรียบเร่ือง
โซเชียลมีเดีย ผลก็ออกมาเป็นอย่างท่ีเห็น 

เมื่อถามว่าในอนาคต หากมีการเลือกตั้งระดับชาติอีกคร้ัง จะมีปัญหาเร่ืองผลประโยชน์ในพ้ืนที่หรือไม่ นาย สุทธิชัย 
กล่าวว่า จากที่ได้พูดคุยกับ ส.ส.ในพ้ืนที่ของพรรคก้าวไกล และคนอ่ืนๆในพ้ืนที่ใกล้เคียง ตนเห็นว่าพวกเขาเป็นคนอายุไม่เยอะ 
สบายๆ ไม่ติดแอ๊คอาร์ตเหมือนนักการเมืองรุ่นใหม่บางคน ท้างานเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งตนมองว่าจุดนี้ไม่
น่าจะมีปัญหา อะไรเพราะเรามีเป้าหมายเดียวกันคือท้างานเพ่ือนประชาชนในพ้ืนที่ 
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ส้าหรับ ตระกูล “วีรกุลสุนทร” เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเขตจอมทองมายาวนานกว่า 20 ปี โดย สุทธิชัย วีรกุล
สุนทร ส.ก.เขตจอมทอง ได้ท้างานสร้างฐานเสียงต่อเนื่อง โดยเคยด้ารงต้าแหน่ง ส.ก.5 สมัย ขณะที่ นางนันทพร วีรกุล
สุนทร ภรรยาของนายสุทธิชัย เคยด้ารงต้าแหน่ง ส.ส.เขต มาถึง 2 สมัย ในนามของพรรคประชาธิปัตย์ เช่นเดียวกับลูก
ชายอย่าง นายพิรกร วีรกุลสุนทร ที่เคยด้ารงต้าแหน่ง ส.ก.เช่นเดียวกับคุณพ่อ 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/504800  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/504800
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วันท่ี 12 ก.ค. 2563 เวลา 11:56 น. 

"ก้าวไกล"ดูดอดีต ส.ก.5 สมัย ปชป.ลงเลือกตั้งท้องถิ่นพ้อพรรคเก่าเมิน 

 
 
เมื่อวันที่ 12 ก.ค.นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร อดีตสมาชิกสภา กทม.(ส.ก.) 5 สมัย พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า 

ได้ตัดสินใจย้ายมาร่วมงานกับพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นแล้ ว ทุกพรรคการเมืองมีนโยบายที่
ต้องการช่วยเหลือประชาชน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ เร่ืองการใช้โซเชียลมีเดีย ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเราต้องยอมรับว่าจุดนี้
พรรคก้าวไกลสามารถท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาเป็นตัวสะท้อนถึงความส้าคัญของเร่ืองนี้เป็น
อย่างดี โดยประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับการใช้สิทธิเลือกตั้งของวัยรุ่น จ้านวนมาก ผลลัพธ์จึงเป็นออกมาอย่างที่เห็น 
ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลโดยตรงในสนามการเมืองทั้งระดับชาติหรือท้องถิ่น  หากเราไม่ปรับตัวก็เป็นเร่ืองยากใน
การเลือกตั้งคร้ังต่อๆไป 

ทั้งนี ้ก่อนจะตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคก้าวไกล มีหลายพรรคการเมืองมาติดต่อมา ขณะที่พรรคต้นสังกัดเก่า
ก็ไม่ได้ดูสนใจพวกเรามากนัก อาจจะเป็นเพราะตนเป็นนักการเมืองท้องถิ่นตัวเล็กๆ ในสายตาของพรรค  ประกอบกับ
พรรคอาจจะยุ่งกับการเป็นรัฐบาลอยู่ ก็อาจจะลืมพวกเราไปบ้าง ขณะเดียวกัน เราอยู่กันแบบถ่อมตัวในพ้ืนที่ ไม่ได้มี
ต้าแหน่งรัฐมนตรี หรือต้าแหน่งใหญ่โต ก่อนที่เราจะน้าเร่ืองมาหารือกันในครอบครัวและได้ข้อสรุปออกมาอย่างที่เห็น  
ว่าควรมาอยู่พรรคก้าวไกลน่าจะเหมาะสมกว่า 

นายสุทธิชัย กล่าวว่า การเลือกตั้งใหญ่คร้ังที่ผ่านมาเห็นได้ชัด ช่วงก่อนการเลือกตั้ง  ก็มีการส้ารวจในพ้ืนที่
กันเอง ตอนนั้นคะแนนก็ยังคงสูงมาก กระแสก็ยังคงดีอยู่ และเป็นเร่ืองยากมากที่จะมีพรรคการเมืองใหม่ไล่ทัน แต่พอ
ใกล้ๆเลือกตั้งคะแนนกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้จะลงพ้ืนที่ เดินหาเสียงแทบตาย แต่เสียเปรียบเร่ืองโซเชียลมีเดีย ผลก็
ออกมาเป็นอย่างท่ีเห็น 

ส้าหรับ ตระกูล “วีรกุลสุนทร” เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเขตจอมทองมายาวนานกว่า 20 ปี โดย นายสุทธิชัย วีร
กุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง เคยด้ารงต้าแหน่ง ส.ก.5 สมัย ขณะที่ นางนันทพร วีรกุลสุนทร ภรรยาของนายสุทธิชัย เคย
ด้ารงต้าแหน่ง ส.ส.เขตมาถึง 2 สมัย ในนามของพรรคประชาธิปัตย์ เช่นเดียวกับลูกชายอย่าง นายพิรกร วีรกุลสุนทร ที่
เคยด้ารงต้าแหน่ง ส.ก.เช่นเดียวกับพ่อ 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/628161  

https://www.posttoday.com/politic/news/628161
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อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.34 น. 

ส.ก.ปชป.ย้ายซบ'ก้าวไกล' พ้อสังกัดเดิมไม่เห็นหัว! 
"เฮียล้าน"ส.ก.เขตจอมทอง 5 สมัยซบ"ก้าวไกล" ชี้มาถูกทางแล้ว พ้อเป็นนักการเมืองตัวเล็กที่
ปชป. ต้นสังกัดเดิมไม่เห็นหัวมัววุ่นกับการเป็นรัฐบาล มั่นใจไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับส.ส.ก้าว
ไกล เพราะต่างฝ่ายต่างท้าเพื่อประชาชน  

 
เมื่อวันที่ 12 ก.ค. นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร อดีต สมาชิกสภา กทม.5 สมัย อดีตสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ 

กล่าวถึงกรณีการตัดสินใจย้ายมาร่วมงานกับพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น ว่า ต้องยอมรับว่าทุกพรรค
การเมืองนั้นมีนโยบายที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนทั้งหมด แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ เร่ืองการใช้โซเชียลมิเดีย ให้เกิด
ประโยชน์ซึ่งเราต้องยอมรับว่า จุดนนี้พรรคก้าวไกลสามารถท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาเป็น
ตัวสะท้อนถึงความส้าคัญของเร่ืองนี้เป็นอย่างดี โดยประเด็นดังกล่าวนั้นก็สอดคล้องกับการใช้สิทธิเลือกตั้งของวัยรุ่น 
จ้านวนมาก ผลลัพธ์จึงเป็นออกมาอย่างที่เห็น ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลโดยตรงในสนามการเมืองไม่ว่าจะ
ระดับชาติหรือท้องถิ่น ซึ่งหากเราไม่ปรับตัวก็เป็นเร่ืองยากในการเลือกตั้งคร้ังต่อๆไป 

"ช่วงก่อนที่จะตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคก้าวไกลนั้น มีหลายพรรคการเมืองมาติดต่อกับทางเราเหมือนกัน 
ขณะที่พรรคต้นสังกัดเก่าของผม ก็ไม่ได้ดูสนใจพวกเรามากนัก อาจจะเป็นเพราะเราเป็นนักการเมืองตัวท้องถิ่นตัวเล็กๆ 
ในสายตาพรรค ประกอบกับการที่พวกเขาอาจจะยุ่งกับการเป็นรัฐบาลอยู่ ก็อาจจะลืมเราไปบ้าง ขณะเดียวกัน เราอยู่
กันแบบถ่อมตัวในพ้ืนที่ ไม่ได้มีต้าแหน่งรัฐมนตรี หรือต้าแหน่งใหญ่โตอ่ืนๆ ก่อนที่เราจะน้าเร่ืองมาหารือกันในครอบครัว
และได้ข้อสรุปออกมาอย่างที่เห็น ว่าควรมาอยู่พรรคก้าวไกลน่าจะเหมาะสมกว่า"นายสุทธิชัย กล่าว 

นายสุทธิชัย กล่าวต่อว่า การเลือกตั้งใหญ่คร้ังที่ผ่านมา เห็นได้ชัด ช่วงก่อนการเลือกตั้ง เราก็มีการส้ารวจใน
พ้ืนที่กันเอง ตอนนั้นคะแนนก็ยังคงสูงมาก กระแสก็ยังคงดีอยู่ และเป็นเร่ืองยากมากที่จะมีพรรคการเมืองใหม่ไล่ทัน แต่
พอใกล้ๆเลือกตั้งคะแนนกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้เราจะลงพ้ืนที่ เดินหาเสียงแทบตาย แต่พอเราเสียเปรียบเร่ือง
โซเชียลมีเดีย ผลก็ออกมาเป็นอย่างท่ีเห็น 

เมื่อถามว่าในอนาคต หากมีการเลือกตั้งระดับชาติอีกคร้ัง จะมีปัญหาเร่ืองการผลประโยชน์ในพ้ืนที่หรือไม่ นาย
สุทธิชัย กล่าวว่า จากที่ได้พูดคุยกับ ส.ส.ในพ้ืนที่ของพรรคก้าวไกล และคนอ่ืนๆในพ้ืนที่ใกล้เคียง ตนเห็นว่าพวกเขาเป็น
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คนอายุไม่เยอะ สบายๆ ไม่ติดแอ๊คอาร์ตเหมือนนักการเมืองรุ่นใหม่บางคน ท้างานเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก ซึ่งตนมองว่าจุดนี้ไม่น่าจะมีปัญหา อะไรเพราะเรามีเป้าหมายเดียวกันคือท้างานเพ่ือนประชาชนในพ้ืนที่ 

ส้าหรับ ตระกูล “วีรกุลสุนทร” เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเขตจอมทองมายาวนานกว่า 20 ปี โดย สุทธิชัย วีรกุล
สุนทร ส.ก.เขตจอมทอง ได้ท้างานสร้างฐานเสียงต่อเนื่อง โดยเคยด้ารงต้าแหน่ง ส.ก.5 สมัย ขณะที่ นางนันทพร วีรกุล
สุนทร ภรรยาของนายสุทธิชัย เคยด้ารงต้าแหน่ง ส.ส.เขต มาถึง 2 สมัย ในนามของพรรคประชาธิปัตย์ เช่นเดียวกับลูก
ชายอย่าง นายพิรกร วีรกุลสุนทร ที่เคยด้ารงต้าแหน่ง ส.ก.เช่นเดียวกับพ่อ.  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/784426  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/784426
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สยามรัฐออนไลน์ 12 กรกฎาคม 2563 12:55 น.  

ซบก้าวไกล “สุทธิชัย วรีกุลสุนทร” ทิ้ง “ประชาธิปัตย์” บอกไม่เคยอยู่ในสายตา  

 
 
นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร อดีตสมาชิกสภา กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยกรณีการตัดสินใจย้ายมาอยู่กับ

พรรคก้าวไกลว่า ทุกพรรคการเมืองมีนโยบายช่วยเหลือประชาชน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือการใช้โซเชียลมีเดีย ให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งพรรคก้าวไกลสามารถท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นได้จากเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการใช้
สิทธิเลือกตั้งของวัยรุ่นจ้านวนมาก ซึ่งหากเราไม่ปรับตัวก็เป็นเร่ืองยากในการเลือกตั้งคร้ังต่อๆไป 

“ก่อนที่จะตัดสินใจร่วมงานกับพรรคก้าวไกล ก็มีหลายพรรคติดต่อมา ขณะที่พรรคต้นสังกัดเก่าอย่างพรรค
ประชาธิปัตย์ ก็ไม่ได้สนใจพวกเรามากนัก อาจเป็นเพราะเราเป็นนักการเมืองท้องถิ่นตัวเล็กๆ ในสายตาพรรค ประกอบ
กับการที่พวกเขาอาจจะยุ่งกับการเป็นรัฐบาล ท้าให้อาจจะลืมเราไปบ้าง  ซึ่งเราอยู่กันแบบถ่อมตัวในพ้ืนที่ ไม่ได้มี
ต้าแหน่งรัฐมนตรี หรือต้าแหน่งใหญ่โตอ่ืนๆ ก่อนที่เราจะน้าเร่ืองมาหารือกันในครอบครัวและได้ข้อสรุปว่าควรมาอยู่
พรรคก้าวไกลน่าจะเหมาะสมกว่า” นายสุทธิชัย กล่าว 

นายสุทธิชัย กล่าวต่อว่า การเลือกตั้งใหญ่คร้ังที่ผ่านมา ช่วงก่อนเลือกตั้ง ได้มีการส้ารวจว่าพรรคประชาธิปัตย์มี
คะแนนสูง อยู่ในกระแส แต่พอใกล้เลือกตั้งคะแนนกลับลดลง แม้จะมีการลงพ้ืนที่หาเสียง แต่เราก็ยังเสียบเปรียบ เร่ือง
โซเชียลมีเดีย ผลก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็น ทั้งนี้หากมีการเลือกตั้งระดับชาติอีกคร้ัง ในเร่ืองพ้ืนที่นั้น ตนได้พูดคุยกับ ส.ส.
ในพ้ืนที่ของพรรคก้าวไกล และคนอ่ืนๆในพ้ืนที่ใกล้เคียง พวกเขาเป็นคนอายุไม่เยอะ สบายๆ ไม่แอคอาร์ตเหมือน
นักการเมืองรุ่นใหม่บางคน จุดนี้ไม่น่าจะมีปัญหา อะไรเพราะเรามีเป้าหมายเดียวกันคือท้างานเพ่ือนประชาชนในพ้ืนที่ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/168997  
  

https://siamrath.co.th/n/168997
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200712/c2e745ca3cdef37f603caa4d72acfe84202c3a6d897490051d393c2be861fcb3.jpeg?itok=TRRzVrhK
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วันอาทิตย์ ท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 13.35 น. 

“ปิยบุตร” บรรยาย "คณะก้าวหน้ากับการเลือกตั้งท้องถิ่น" 

 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ดร.

ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ คณะก้าวหน้า, นางสาว เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า 
และนายช้านาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ได้เดินทางไปบรรยายและพูดคุยประเด็นการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น โดยมีประชาชน ผู้สนใจ นักศึกษา บุคคลทางการเมือง และท่ัวไปเข้าร่วมรับฟังประมาณ 300 คน 

นางสาว เยาวลักษณ์ เผยว่า คณะก้าวหน้ามีนโยบายการท้างานการเลือกตั้งท้องถิ่นหลักๆ สองข้อคือไม่ใช้เงิน
และไม่ใช้อิทธิพล เราต้องการท้างานอยู่บนความต้องการของท้องถิ่นจริงๆ หลายคนอาจบอกว่าจะเป็นไปได้อย่างไร 
เพราะการเมืองท้องถิ่นเข้มข้นมาก แต่เราเคยท้ามาแล้วในการเลือกตั้งระดับชาติและเชื่อว่าเราจะท้าได้อีก คร้ังนี้เราจะ
เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นกับคณะก้าวหน้าก็สามารถสมัครเข้ามาได้ เราเปิดกว้างให้กับทุกคน
ที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับคณะก้าวหน้า อาทิเช่น ความเชื่อมั่นในประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน หลักความเสมอภาค ฯลฯ 
นอกจากนั้นเราต้องการให้คนที่เติบโตในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบายท้องถิ่นเอง ออกแบบความต้องการเอง 
รวมไปถึงสามารถจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วมได้ เช่นการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชน เป็นต้น 

ทางด้าน ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ คณะก้าวหน้า พูดคุยถึงแนวทางการท้างานเพ่ือเดินหน้าสู่การ
เลือกตั้งท้องถิ่น เราต้องการให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ก้าหนดตัวผู้บริหารที่จะมาตัดสินใจเร่ีองที่จะกระทบกับชีวิตของเขา  
เราอยากรณรงค์ให้คนหนุ่มสาวที่ออกจากพ้ืนที่ไปท้างาน ไปเรืยนหนังสือ  ไปประสบความส้าเร็จในหน้าที่การงาน ให้
กลับมาแสดงพลังเอาความรู้ความสามารถมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองผ่านการลงสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเมื่อถึงเวลา
เลือกตั้งแล้วกลับมากากบาทออกเสียงเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง 

โดยได้บรรยายอีกว่า ประชาธิปไตยเร่ิมได้จากระดับฐานรากก็คือในระดับท้องถิ่น นี่คือประชาธิปไตยที่อยู่หน้า
ประตูบ้านของท่าน ใกล้ตัวที่สุด จึงอยากให้พ่ีน้องประชาชนคอยติดตามความเคลื่อนไหวของการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่
ของตนเอง โดยทางคณะก้าวหน้าได้เล็งเห็นความส้าคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น เพ่ือหวังเข้ามาปรับการเมืองท้องถิ่นใน
รูปแบบใหม่ เพ่ือเปลี่ยนภูมิทัศน์ของการเมืองในระดับท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด โดยหวังว่าเราจะ
ใช้การเลือกตั้งท้องถิ่น ให้ประชาชนมาใช้สิทธิเปลี่ยนเป็นการมาเลือกของนโยบาย และการสื่อสารแบบสมัยใหม่และ
ทั่วถึง น้ามาใช้ในการรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ พร้อมหวังว่าจะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้
มีโอกาสมาลงเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นอีกด้วย  
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/198797  

https://www.banmuang.co.th/news/region/198797
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วันท่ี 12 กรกฎาคม 2563 - 16:17 น.  

“ปิยบุตร” น าทีมคณะก้าวหน้าชวนประชาชนลงสมัครรับเลือกตั้งทอ้งถิ่น เผยจะเปิดรับทาง
ออนไลน์ 15 ก.ค.นี้ (มคีลิป) 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2263642  
  

https://www.matichon.co.th/region/news_2263642
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อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.41 น. 

หน.ก้าวไกลลงพ้ืนที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงลต.ซ่อม 
“พิธา”ยกขบวน ส.ส. ก้าวไกล เร่งเครื่องหาเสียงเลอืกตั้ง เขต5 สมุทรปราการ ชู “พีท อิศราวธุ” 
สู้ศึกเป็น ส.ส.คนที่ 55  

 
เมื่อวันที่ 12 ก.ค.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย นายวุฒินันท์ บุญชู ส.ส.สมุทรปราการ 

เขต 4 พรรคก้าวไกล พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ นายธีรัจชัย พันธุมาศ นายวิโรจน์ ลักขณา
อดิศร นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ น.ส. วรรณวิภา ไม้สน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สัดส่วนปีกแรงงาน 
เป็นต้น น้าทีมงานพรรคก้าวไกล  เดินสายเเนะน้านายอิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัครส.ส. เขต 5 จ.สมุทรปราการ ในนามพรรค
ก้าวไกล โดยในช่วงเช้าลงพ้ืนที่รณรงค์หาเสียงบริเวณตลาดบางพลีน้อย วัดบางพลีน้อย และหมู่บ้านทรัพย์มั่นคง อ.บาง
บ่อ จ.สมุทรปราการ เพ่ือเเจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ต่อประชาชนในการเลือกตั้งซ่อม เขต 5 จ.สมุทรปราการ 
ในวันอาทิตย์ ที่ 9 ส.ค.นี้ 

นายพิธา กล่าวว่า วันนี้ตนและส.ส.พรรคก้าวไกล ลงพ้ืนที่รณรงค์เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 ในวันที่ 9 
ส.ค. ขอให้พ่ีน้องชาวจังหวัดสมุทรปราการ เขต 5 ให้โอกาสนายอิศราวุธ ได้รับใช้พ่ีน้องประชาชน เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร คนที่ 55 ของพรรคก้าวไกล ที่จะมาช่วยพวกเราท้างานขับเคลื่อนนโยบายในรัฐสภา รวมไปถึงจัดสรร
งบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เปลี่ยนจากงบประมาณการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ มาเป็นการใช้งบประมาณ
เพ่ือส่งเสริมรัฐสวัสดิการ และลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเท่าเทียมในสังคม “พรรคก้าวไกลขอโอกาส พ่ีน้องชาว
สมุทรปราการ เขต 5 ร่วมใช้สิทธิ ออกมาใช้เสียงของประชาชน เพ่ือให้ พีท อิศราวุธ ผู้สมัครในนามพรรคก้าวไกล เป็น
ผู้แทนประชาชนในรัฐสภา เป็นส.ส.คนที่ 55 ของพรรคก้าวไกล “ พิธา กล่าว 

ด้านนาย อิศราวุธ กล่าวว่า ตนขอโอกาสพ่ีน้องประชาชน ในพื้นที่เขต 5 จ.สมุทรปราการ ให้โอกาสผมได้เข้าไป
เป็นตัวเเทนกระบอกเสียงของพ่ีน้องประชาชน ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมตรวจสอบเเละถ่วงดุลในฐานะ
พรรคฝ่ายค้าน พัฒนาแก้ไขปัญหาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส ตนจากคนธรรมดา คนคลองด่าน ในนามพรรคก้าวไกล 
อดีตพรรคอนาคตใหม่ สืบทอดเจตนารมณ์เดิม พร้อมยืนเคียงประชาชน 
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น.ส. วรรณวิภา กล่าวว่า ตนขอเชิญชวนประชาชนในพ้ืนที่ เขต 5 จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีผู้ใช้เเรงงานอาศัยอยู่พ้ืนที่เป็น
จ้านวนมาก ร่วมรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมในวันที่ 9 ส.ค.เพ่ือให้ตัวแทนของประชาชน เข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรใน
รัฐสภา โดยในส่วนปีกแรงงานพรรคก้าวไกล เราจะผลักดันกฎหมายเพ่ือคุ้ มครองผู้ใช้แรงาน และสวัสดิการแก่ผู้ใช้
แรงงานทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ บริเวณตลาดบางพลีน้อย พ่อค้าแม่ค้า เเละประชาชนให้การต้อนรับ นายพิธา เเละทีมส.ส.พรรคก้าวไกล 
พร้อมทั้งฝากปัญหาในด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบหลังการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายพิธา เเละ
ทีมงานรับเร่ืองไว้ พร้อมน้าไปขับเคลื่อนเพ่ือหาเเนวทางในรัฐสภา ขณะที่ในช่วงบ่าย นายพิธา พร้อมทีมงานลงพ้ืนที่
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ โดยแบ่งเป็น 2 คณะ ในบริเวณหมู่บ้านวโรชา สุเหร่าบ้านไร่ หมู่บ้าน
เพ่ิมสุข หมู่บ้านทวีทอง 3 ในพ้ืนที่ อ.บางเสาธง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยประชาชนกว่า 1,000 หลังคาเรือน ให้
การต้อนรับคณะพรรคก้าวไกล 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/784481  
ข่าวทีเ่กีย่วขอ้ง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2263842 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/784481
https://www.matichon.co.th/politics/news_2263842
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12 กรกฎาคม 2563  

'จุรินทร์' เผย สัมมนา ปชป. 'สัญญาณดี' ย้ าเรื่องเอกภาพ 

 
"จุรินทร์" ชี้สัมมนานอกสถานที่ สัญญาณดี ชูพรรคต้องเป็นเอกภาพ ผลงานรูปธรรม ไม่ห่วงคนไม่ได้เข้าร่วมประชุม
น้อยใจ เชื่อท าความเข้าใจได้ 

วันนี้ (12 ก.ค.) จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ บอกถึงการจัดสัมมนาพรรคประชาธิปัตย์ 
ระหว่างรัฐมนตรีกับ ส.ส.ของพรรค ว่า ถือเป็นเร่ืองดีได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างเป็นกันเองและเป็นส่วนตัว 
ซึ่งจะหาโอกาสให้พบปะกันแบบนี้บ่อยขึ้น และผลปรากฎออกมาที่ช่วยกันระดมความคิดความเพ่ือพาพรรคเดินไป
ข้างหน้า เป็นที่ยอมรับของประชาชนมากขึ้นได้อย่างไร ซึ่งข้อสรุปที่เห็นตรงกันนั้นคือผลงานของพรรคที่ปรากฎเป็น
รูปธรรมและความเป็นเอกภาพภายในพรรค และทุกคนต่างก็แสดงความคิดเห็น ส่วนรายละเอียดเป็นเร่ืองภายใน 

ทั้งนี้ การประเมินผลการท้างานก็จะมีกระบวนการในการประเมินเป็นการภายใน  และมีการส้ารวจความเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการท้างานของรัฐมนตรี และ ส.ส. เพราะทุกคนถือว่าเป็นคนที่ประชาชนให้โอกาสมาท้างาน เพ่ือให้
ประชาชนลงคะแนนให้ระหว่างทาง และกับการเลือกตั้งคร้ังต่อไป 

นายจุรินทร์ มองว่า การสัมมนาเมื่อวานนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะเป็นวง ส.ส. กับรัฐมนตรีของพรรค ส่วน
กรรมการบริหารพรรค ก็เป็นอีกวงซึ่งได้ประชุมไปแล้ว และการประชุมใหญ่ก็อีกวงหนึ่ง ซึ่งหากอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็ต้อง
ท้าความเข้าใจ ทั้งนี้ทุกคนเป็นเจ้าของพรรคก็มีสิทธิแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้บริหารพรรคเองก็จะต้องช่วยกันชี้แจง 

นายจุรินทร์ ย้้าว่า พรรคประชาธิปัตย์จะต้องมีผลงาน จับต้องได้เป็นรูปธรรม บวกความเป็นเอกภาพ ซึ่งทุกคน
ทราบว่าแล้วว่าอะไรเป็นอย่างไร 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888922  
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/888922
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วันท่ี 12 กรกฎาคม 2563 - 12:24 น.  

‘จุรินทร์’ เชือ่สมัมนานอกสถานท่ี สัญญาณด ีชูพรรคต้องเป็นเอกภาพ ผลงานรูปธรรม 
เตรียมพร้อมผู้สมัคร ทัง้ส.ส.-ท้องถิ่น ลั่นรักษาเก้าอี้เดมิ เพิม่เตมิในเขตไม่มสี.ส. 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2263366  
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อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.24 น. 

"จุรินทร์"ลุยงานเตรียมพร้อมผู้สมัคร-ตั้งสาขาพรรค 
"จุรินทร์"ชีส้ัมมนาส.ส.-รมต.ปชป.สัญญาณดี เดินหน้าเตรียมพร้อมผูส้มัคร-ตั้งสาขาพรรค ชี้ข่าว
กก.บห.น้อยใจอดร่วมสมัมนาแค่ข่าวลือ เชื่อท้าความเขา้ใจได้  

 
เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ที่ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท เกาะเสม็ด จ.ระยอง  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี

และรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการสัมมนารัฐมนตรีและ ส.ส. ของพรรค
ประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมา  ว่า เป็นเร่ืองดีที่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความเห็นการเมืองในบรรยากาศที่เป็น
กันเอง เป็นส่วนตัว ตนคิดว่าจะหาโอกาสจัดให้มีการพบปะกันแบบนี้บ่อยขึ้น และผลที่ปรากฏออกมาถือว่าทุกคน
ช่วยกันระดมความคิดในการหาข้อสรุปร่วมกันว่าจะช่วยกันพาพรรคไปข้างหน้า น้าไปสู่การพัฒนาเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนมากขึ้นได้ 

ซึ่งข้อสรุปที่เห็นตรงกันอย่างน้อยที่สุด คือประชาชนและสมาชิกพรรคทั้งประเทศอยากเห็นผลงานของพรรคที่
ปรากฏเป็นรูปธรรม รวมถึงความเป็นเอกภาพภายในพรรค ซึ่งทั้ง 2 ข้อนี้เป็นประเด็นที่มีความส้าคัญ ทุกคนพยายาม
ร่วมมือร่วมใจกันเพ่ือแสดงความคิดเห็น ให้เดินไปสู่เป้าหมายนี้ แต่รายละเอียดขอให้เป็นเร่ืองภายในว่าจะด้าเนินการ
อย่างไร 

เมื่อถามถึงการจะประเมินผลงานรัฐมนตรีของพรรค  นายจุรินทร์ กล่าวว่า  จะมีกระบวนการประเมินเป็นการ
ภายในและการส้ารวจความเห็นของประชาชนที่มีต่อการท้างานของรัฐมนตรีและส .ส. เพราะทุกคนถือเป็นคนที่
ประชาชนให้โอกาสมาท้างาน  ทั้งนี้ คะแนนรวมของรัฐมนตรีและส.ส. รวมถึงสมาชิกคนส้าคัญของพรรค สุดท้ายจะ
กลายเป็นคะแนนรวมของพรรคที่ประชาชนจะตัดสินใจ ในการลงคะแนนให้ในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป แม้ระหว่างทางที่
ประชาชนจะมีความเห็นต่อความนิยมของพรรคในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง   

ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น เรามีการพบปะกันเป็นระยะๆอยู่แล้ว และตอนนี้ก้าลังด้าเนินการขั้นตอน
กระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งตัวแทนประจ้าจังหวัด เพ่ือให้
พรรคสามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ครบทุกเขตตามกฎหมาย หากไม่มีตัวแทนจังหวัดหรือไม่มีสาขาพรรคอยู่ในเขตใด
เขตหนึ่ง ก็ไม่สามารถส่งผู้สมัครได้  
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และนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งเป้าท้าให้ครบถ้วนภายใน
เดือน ส.ค.นี้ และถือโอกาสพบปะเพ่ือนสมาชิกภายในเวลาเดียวกัน เมื่อไม่กี่วันนี้มีการพบปะกันกับทีมภาคเหนือและ
ภาคอีสาน  รวมถึงจะเดินทางไปพบกับทีมภาคใต้ และกรุงเทพฯโดยล้าดับ มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเป็นระยะ เป็น
หน้าที่ของผู้บริหารและรัฐมนตรีของพรรค จะต้องรวบรวมความเห็นมาใช้ประกอบการด้าเนินการต่อไปอยู่แล้ว เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

ผู้สื่อข่าวถามถึงข่าวที่ว่ามีกรรมการบริหารพรรคบางคนแสดงความน้อยใจเพราะงานสัมมนาคร้ังนี้ก้าหนดไว้
เฉพาะรัฐมนตรี และ ส.ส.  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะเป็นการสัมมนาระหว่าง 
ส.ส.และรัฐมนตรีของพรรควงหนึ่ง ก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริหารพรรคก็มีการประชุมไปแล้วอีกวงหนึ่ง และในการ
ประชุมใหญ่ก็คงได้พบพร้อมกันอีกวงหนึ่ง หากบุคคลใดเกิดความไม่เข้าใจ ก็จะท้าความเข้าใจกัน และเร่ืองนี้เป็นกระแส
ข่าว ไม่มีตัวคนพูดที่แท้จริงว่าเป็นใครอย่างไร 

แต่ทุกคนเป็นเจ้าของพรรค มีสิทธิแสดงความคิดเห็น หากอะไรมีความไม่เข้าใจอยู่บ้าง ก็จะได้ชี้แจงให้เข้าใจ 
และคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ฟังเหตุผลกัน  พรรคประชาธิปัตย์จะต้องมีผลงาน จับต้องได้เป็นรูปธรรม บวกความเป็น
เอกภาพ ซึ่งทุกคนทราบว่าอะไรเป็นอย่างไร 

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลประกาศความชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว  นายจุรินทร์ กล่าว
ว่า  พรรคประชาธิปัตย์ท้าทั้ง 2 ด้าน คือป้องกันพ้ืนที่ที่เรามีส.ส.อยู่แล้ว และลงพ้ืนที่ที่พรรคยังไม่มีส.ส. ซึ่งตนคิดว่าทุก
พรรคการเมืองก็ท้า พรรคประชาธิปัตย์ก็เช่นกัน แต่ท้าแล้วจะประกาศให้เป็นเร่ืองโด่งดังหรือไม่ ห รือบางกรณีอาจไม่
ต้องประกาศออกไป ซึ่งข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในสถานการณ์ 

แต่ย้้าว่าพรรคประชาธิปัตย์เดินไปข้างหน้า และพยายามป้องกัน ส.ส.ที่เราได้อยู่แล้วให้ได้ต่อไป และต้องรุกคืบ
ในพ้ืนที่ที่เราไม่มีส.ส.ในทุกภาค รวมถึงกรุงเทพฯ ก็มีการเดินหน้าเป็นล้าดับ มีการก้าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ทั้งหมดไว้  
ขณะที่จะมีการลงพ้ืนที่ภาคอีสานและภาคเหนือด้วย โดยก้าหนดเป้าหมายพ้ืนที่ไว้เกือบจะเรียกว่า 70-80 เปอร์เซ็นต์
ของทุกภาคแล้วว่าใครจะเป็นผู้สมัคร 

เมื่อถามถึงกรณีที่อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ของพรรคประชาธิปัตย์บางส่วนยังย้ายออกไปสังกัด
พรรคอ่ืนๆ  นายจุรินทร์ กล่าวว่า  ตนได้สอบถามนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลกทม.
แล้ว ซึ่งนายองอาจบอกว่ามีส่วนหนึ่งได้ย้ายออกไปแล้วก่อนที่กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เข้ามา แต่เราพยายามหาคน
ใหม่เข้ามา ซึ่งมีความคืบหน้าประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ที่มีผู้สมัครชัดเจนแล้ว  

ขณะเดียวกัน ส.ก.พรรคประชาธิปัตย์มีแผนงานลงพ้ืนที่เข้าไปดูแลประชาชน ซึ่งตนในฐานะหัวหน้าพรรค จะ
เดินสายไปพ้ืนที่ต่างๆ ร่วมกับรัฐมนตรีและผู้บริหารของพรรค และคนรุ่นใหม่ของพรรค ในการท้าพ้ืนที่สร้างความนิยม
ให้กับพรรค รวมทั้งไปท้ากิจกรรมต่างๆ จัดยุวประชาธิปัตย์และการอบรมอุดมการณ์ประชาธิปไตยกินได้ เพ่ือมุ่งเน้น
อุดมการณ์ทางการเมืองให้สามารถเดินหน้าได้ในเศรษฐกิจยุคนิวนอร์มอล เพ่ือสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นก้าลังให้กับพรรค
ต่อไป รวมถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก็ มีการด้าเนินการตามล้าดับต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/784424  
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'ปชป.' เร่งวางตัวผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น จ่อท าโพลประเมิน 7 รมต. 

 
"จุรินทร์" สรุปผลสัมมนาปชป. ยันเร่งวางตัวผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น เตรียมท าโพลประเมินผลงาน 7 รมต. 

ที่โรงแรมหาดทรายแก้วบีชรีสอร์ท เกาะเสม็ด จ.ระยอง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงผลสัมมนารัฐมนตรีและ ส.ส. ของพรรคนอก
สถานที่ ว่า เป็นเร่ืองดีที่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความเห็นการเมืองในบรรยากาศที่เป็นกันเองและเป็นส่วนตัว คิดว่าจะหา
โอกาสจัดให้มีการพบปะกันแบบนี้บ่อยขึ้น โดยผลที่ปรากฏออกมาถือว่าทุกคนช่วยกันระดมความคิดความอ่าน ในการ
ช่วยหาข้อสรุปร่วมกันว่าจะช่วยกันพาพรรคไปข้างหน้า น้าไปสู่การพัฒนาเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากขึ้นได้ โดย
ข้อสรุปที่เห็นตรงกันอย่างน้อยที่สุด คือ คิดว่าประชาชนและสมาชิกพรรคทั้งประเทศ อยากเห็นผลงานของพรรคที่
ปรากฏเป็นรูปธรรม รวมถึงความเป็นเอกภาพภายในพรรค 

"ทั้ง 2 ข้อนี้เป็นประเด็นที่มีความส าคัญ ทุกคนพยายามร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแสดงความคิดเห็นให้เดินไปสู่
เป้าหมายนี้ แต่รายละเอียดขอให้เป็นเรื่องภายในว่าจะด าเนินการอย่างไร"นายจุรินทร์ กล่าว 

ผู้สื่อข่าวถามถึงการประเมินผลงานรัฐมนตรีของพรรค นายจุรินทร์ กล่าวว่า จะมีกระบวนการประเมินเป็น
การภายใน และการส ารวจความเห็นของประชาชนที่มีต่อการท างานของรัฐมนตรี และผู้แทนราษฎร เพราะทุกคน
ถือว่าเป็นคนที่ประชาชนให้โอกาสมาท้างาน คะแนนรวมของรัฐมนตรีและผู้แทนราษฎร รวมถึงสมาชิกคนส้าคัญของ
พรรค สุดท้ายจะกลายเป็นคะแนนรวมของพรรคที่ประชาชนจะตัดสินใจ ในการลงคะแนนให้ในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป 
ถึงแม้ระหว่างที่ประชาชนจะมีความเห็นต่อความนิยมของพรรคในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 

เมื่อถามถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นอย่างไร นายจุรินทร์ กล่าวว่า มีการพบปะกันเป็นระยะอยู่แล้ว 
ขณะนี้ก้าลังด้าเนินการขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมือง  โดยเฉพาะการจัดตั้งตัวแทน
ประจ้าจังหวัด เพ่ือให้พรรคสามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ครบทุกเขตตามกฎหมาย เพราะหากไม่มีตัวแทนจังหวัด
หรือไม่มีสาขาพรรคอยู่ในเขตใดเขตหนึ่ง ก็ไม่สามารถส่งผู้สมัครได้ โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค ตั้งเป้า
ท้าให้ครบถ้วนภายในเดือน ส.ค.นี้ และถือโอกาสพบปะเพ่ือนสมาชิกภายในเวลาเดียวกัน 
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"เมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีการพบปะกันกับทีมภาคเหนือและภาคอีสาน และจะเดินทางไปพบกับทีมภาคใต้และกทม. มี
การแลกเปลี่ยนความเห็นเป็นระยะ เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและรัฐมนตรีของพรรค จะต้องรวบรวมความเห็นมาใช้
ประกอบการด้าเนินการต่อไปอยู่แล้ว เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้"นายจุรินทร์ กล่าว 

เมื่อถามถึงกรณีพรรคก้าวไกลประกาศความชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว นายจุรินทร์ กล่าวว่า 
พรรคประชาธิปัตย์ท้าทั้ง 2 ด้าน คือป้องกันพ้ืนที่ที่มีผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว และลงพ้ืนที่ที่ยังไม่มี ซึ่งคิดว่าทุกพรรค
การเมืองก็ท้า เพียงแต่ท้าแล้วจะประกาศให้เป็นเร่ืองโด่งดังหรือไม่ หรือบางกรณีอาจจะไม่ต้องประกาศออกไป ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมในสถานการณ์ แต่ย้้าว่าพรรคประชาธิปัตย์เดินไปข้างหน้า และพยายามป้องกันผู้แทนราษฎรที่ได้อยู่
แล้วให้ได้ต่อไป และรุกคืบในพ้ืนที่ที่ไม่มีผู้แทนในทุกภาค รวมถึง กทม.ก็มีการเดินหน้าเป็นล้าดับ มีการก้าหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งหมดไว้ ส่วนภาคอีสานจะมีการลงพ้ืนที่ รวมถึงภาคเหนือด้วย โดยก้าหนดเป้าหมายพ้ืนที่ไว้เกือบ 70 ถึง 
80 เปอร์เซ็นต์ของทุกภาคแล้ว ว่าใครจะเป็นผู้สมัคร 

ส่วนกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร( สก.) ได้ย้ายพรรคออกจากพรรคนั้น  นายจุรินทร์ กล่าวว่า ได้
สอบถามนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส.พรรค บอกว่ามีส่วนหนึ่งได้ย้ายออกไปแล้ว ก่อนที่กรรมการบริหาร
พรรคชุดใหม่เข้ามา แต่พยายามหาคนใหม่เข้ามา ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นล้าดับร้อยละ 70 โดยประมาณท่ีมีผู้สมัครชัดเจน
แล้ว แม้แต่ สก.พรรคก็มีแผนงานลงพ้ืนที่เข้าไปดูแล ซึ่งตนในฐานะหัวหน้าพรรค มองว่าพ้ืนที่แตกต่างในกรุงเทพฯ และ
ทุกภูมิภาค และจะเดินสายไปพ้ืนที่ต่างๆ ร่วมกับรัฐมนตรีและผู้บริหารของพรรค คนรุ่นใหม่ของพรรค ในการท้าพ้ืนที่
สร้างความนิยมให้กับพรรค รวมทั้งไปท้ากิจกรรมต่างๆ จัดยุวประชาธิปัตย์ จัดอบรมอุดมการณ์ประชาธิปไตยกินได้ เพ่ือ
มุ่งเน้นอุดมการณ์ทางการเมืองให้สามารถเดินหน้าได้ ในเศรษฐกิจยุค New Normal เพ่ือสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นก้าลัง
ให้กับพรรคต่อไป รวมถึงการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.มีการด้าเนินการตามล้าดับต่อไป 

เม่ือถามถึงการสัมมนาก าหนดไว้เฉพาะรัฐมนตรี และ ส.ส.ในพรรค จนท าให้มีบางส่วนที่ไม่ได้เข้าประชุม
น้อยใจหรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะเป็นการสัมมนาระหว่าง ส.ส.และรัฐมนตรีของพรรค
วงหนึ่ง ก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริหารพรรคก็มีการประชุมไปแล้วอีกวงหนึ่ง หรือในการประชุมใหญ่ก็คงได้พบพร้อม
กันอีกวงหนึ่ง หากบุคคลใดเกิดความไม่เข้าใจ จะท้าความเข้าใจ และเร่ืองนี้เป็นเพียงกระแสข่าว ไม่มีตัวตที่แท้จริงว่า
เป็นใครอย่างไร แต่ทุกคนเป็นเจ้าของพรรค มีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็น หากอะไรมีความไม่เข้าใจอยู่บ้าง ก็จะได้ชี้แจงให้
เข้าใจ และคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ฟังเหตุผลกัน 

"พรรคประชาธิปัตย์จะต้องมีผลงาน จับต้องได้เป็นรูปธรรม บวกความเป็นเอกภาพ ซึ่งทุกคนทราบว่าแล้ว
ว่าอะไรเป็นอย่างไร"นายจุรินทร์ ระบุ 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/13299?line=  
  

https://www.nationweekend.com/content/politics/13299?line
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จุรินทร์ ย้ า“ปชป.”เน้นผลงาน ชูเอกภาพในพรรค  

  
วันที่ 12 ก.ค. 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) กล่าวถึงการสัมมนา

รัฐมนตรีและส.ส.ของพรรคที่จังหวัดระยอง ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความเห็นกันอย่างเต็มที่ว่า เป็นเร่ืองดีที่ทุก
ฝ่ายมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความเห็นการเมืองในบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง และส่วนตัวคิดว่าจะหาโอกาสจัดให้มีการพบปะ
กันแบบนี้บ่อยขึ้น เพราะทุกคนช่วยกันระดมความคิดหาข้อสรุปร่วมกันในการพาพรรคไปข้างหน้า ให้เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนมากขึ้นได้ ซึ่งข้อสรุปที่เห็นตรงกันคือคิดว่าประชาชนและสมาชิกพรรคทั้งประเทศก็อยากเห็นผลงานของพรรค
ที่ปรากฏเป็นรูปธรรมรวมถึงความเป็นเอกภาพภายในพรรค  

ขณะเดียวกันพรรคก้าลังด้าเนินการจัดตั้งตัวแทนประจ้าจังหวัด เพ่ือให้พรรคสามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้
ครบทุกเขตตามกฎหมาย ตั้งเป้าท้าให้ครบถ้วนภายในเดือนสิงหาคมนี้ และถือโอกาสพบปะเพ่ือนสมาชิกภายในเวลาเดียวกัน  
นายจุรินทร์ยังกล่าวถึง กรณีที่มีกรรมการบริหารพรรคบางคน ไม่พอใจที่ในการสัมมนาคร้ังนี้ว่าเร่ืองนี้เป็นเพียงกระแส
ข่าว เนื่องจากไม่มีตัวตนของคนที่แสดงความเห็นชัดเจน แต่ทุกคนก็มีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็น หากมีเร่ืองที่ยังไม่เข้าใจจะ
ได้ชี้แจง และคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์จะฟังเหตุผลกันไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะเป็นการสัมมนาระหว่างส.ส.และ
รัฐมนตรีของพรรควงหนึ่ง ก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริหารพรรคก็มีการประชุมไปแล้วอีกวงหนึ่ง และในการประชุม
ใหญ่คงได้พบพร้อมกันอีกวงหนึ่ง หากบุคคลใดเกิดความไม่เข้าใจก็จะท้าความเข้าใจ  

ส้าหรับกรณีที่พรรคก้าวไกลประกาศความชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว นายจุรินทร์ กล่าวว่า พรรค
ประชาธิปัตย์ก็ท้าทั้ง 2 ด้าน คือป้องกันพ้ืนที่ที่มีผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว และลงพ้ืนที่ที่ยังไม่มี ซึ่งคิดว่าทุกพรรคการเมือง
ต้องท้า ย้้าว่าพรรคประชาธิปัตย์เดินไปข้างหน้า และพยายามป้องกันผู้แทนราษฎรที่ได้อยู่แล้วให้ได้ต่อไป และรุกคืบใน
พ้ืนที่ที่ไม่มีผู้แทนในทุกภาค รวมถึงกรุงเทพมหานครก็มีการเดินหน้าเป็นล้าดับ มีการก้าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ทั้งหมด
ไว้ ซึ่งภาคอีสานจะมีการลงพื้นที่รวมถึงภาคเหนือด้วย โดยก้าหนดเป้าหมายพ้ืนที่ไว้เกือบจะร้อยละ 70 -80 ของทุกภาค
แล้ว ว่าใครจะเป็นผู้สมัคร 

ส่วนกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ สก. ย้ายพรรค นายจุรินทร์ กล่าวว่า ได้สอบถามนายองอาจ คล้าม
ไพบูลย์ ประธาน ส.ส.พรรค บอกว่ามีส่วนหนึ่งได้ย้ายออกไปแล้วก่อนที่กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เข้ามา แต่พยายาม
หาคนใหม่เข้ามาทดแทน ซึ่งมีความคืบหน้าไปกว่า ร้อยละ 70  รวมถึงการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. มีการด้าเนินการ
ตามล้าดับต่อไป 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/441634  

https://www.thansettakij.com/content/441634
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ไทยรัฐออนไลน์12 ก.ค. 2563 13:42 น. 

จุรินทร์ ลั่น ปชป.เน้นสร้างผลงาน-มีเอกภาพในพรรค ย้ า รักษาฐานเสียง 

 
หัวหน้า ปชป.ลั่น เน้นสร้างผลงาน และสร้างเอกภาพในพรรค ย้ า ลูกพรรครักษาฐานเสียง ควบคู่รุกขยาย เหมือน
ทุกพรรค ไม่ห่วง กก.บห.ไม่พอใจ ม่ันใจเคลียร์ได้ 

วันที ่12 ก.ค. ที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการสัมมนารัฐมนตรีและ ส.ส.ของพรรค นอกสถานที่ว่า เป็นเร่ืองดีที่ได้แลกเปลี่ยนความเห็น
การเมืองในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งจะหาโอกาสจัดเช่นนี้บ่อยขึ้น เพราะทุกคนช่วยกันระดมความคิดเห็นในการ
ข้อสรุปร่วมกันว่าจะช่วยกันพาพรรคไปข้างหน้า ไปสู่การพัฒนาเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากขึ้น ซึ่งข้อสรุปที่เห็น
ตรงกัน คือ ประชาชนและสมาชิกพรรคทั้งประเทศอยากเห็นผลงานของพรรคที่ปรากฏเป็นรูปธรรม  และความเป็น
เอกภาพภายในพรรค ซึ่งส้าคัญทั้งสองข้อ ทุกคนพยายามร่วมมือร่วมใจเพ่ือให้เดินไปสู่เป้าหมายนี้ แต่รายละเอียดขอให้
เป็นเร่ืองภายในว่าจะด้าเนินการอย่างไร 

ส้าหรับการประเมินผลงานรัฐมนตรีของพรรคก็จะมีกระบวนการประเมินเป็นการภายใน  และการส้ารวจ
ความเห็นของประชาชนที่มีต่อการท้างานของรัฐมนตรีและ ส.ส.พรรค เพราะทุกคนถือว่าเป็นคนที่ประชาชนให้โอกาส
มาท้างาน คะแนนรวมของรัฐมนตรี และ ส.ส.รวมถึงสมาชิกคนส้าคัญของพรรค สุดท้ายก็จะกลายเป็นคะแนนรวมของ
พรรคท่ีประชาชนจะตัดสินใจในการลงคะแนนให้ในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป 

ทั้งนี้พรรคก้าลังด้าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมือง คือการตั้งตัวแทนประจ้าจังหวัด เพ่ือให้พรรค
สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ครบทุกเขตตามกฎหมาย หากไม่มีตัวแทนจังหวัดหรือ ไม่มีสาขาพรรคอยู่ในเขตใดเขต
หนึ่ง ก็ไม่สามารถส่งผู้สมัครได้ โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี ในฐานะรองหัวหน้าพรรค ตั้งเป้าท้าให้ครบถ้วนภายในเดือน
สิงหาคมนี้ และจะพบปะกับสมาชิกทุกภูมิภาค ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและรัฐมนตรีของพรรค จะต้องรวบรวมความ
คิดเห็นเพ่ือประกอบการด้าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

เมื่อถามว่า พรรคก้าวไกล ประกาศความชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว  ในส่วนของประชาธิปัตย์ 
พร้อมแล้วหรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า พรรคท้าทั้ง 2 ด้าน คือ ป้องกันพ้ืนที่ที่มี ส.ส.อยู่แล้ว และท้าพ้ืนที่ ที่ยังไม่มี ส.ส. 
เช่นเดียวกับทุกพรรคการเมือง เพียงแต่ว่าเราท้าแล้วจะประกาศให้เป็นข่าวหรือไม่ หรือบางกรณีอาจจะไม่ต้องประกาศ
ออกไป ซึ่งข้ึนอยู่สถานการณ์ แต่ย้้าว่า พรรคประชาธิปัตย์ เดินไปข้างหน้า และพยายามป้องกันรักษาพ้ืนที่ และรุกคืบได้
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อยู่แล้วให้ได้ต่อไป และรุกคืบในพ้ืนที่ที่ไม่มี ส.ส.ในทุกภาค รวมถึงกรุงเทพมหานคร ก็มีการเดินหน้าเป็นล้าดับ มีการ
ก้าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ทั้งหมดไว้ ซึ่งภาคอีสานจะมีการลงพ้ืนที่  รวมถึงภาคเหนือในอนาคตอันใกล้โดยก้าหนด
เป้าหมายพ้ืนที่ไว้เกือบจะเรียกว่า 70-80 เปอร์เซ็นต์ของทุกภาคแล้ว ว่า ใครจะเป็นผู้สมัครของพรรค 

เมื่อถามว่า ล่าสุด อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ย้ายพรรค นายจุรินทร์ กล่าวว่า  ได้สอบถาม นาย
องอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส.และรองหัวหน้าภาค กทม. แล้ว  ทราบว่ามีส่วนหนึ่งได้ย้ายออกไปแล้ว ก่อนที่
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เข้ามา แต่พยายามหาคนใหม่เข้ามา ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นล้าดับ ร้อยละ 70 โดยประมาณ
ที่มีผู้สมัครชัดเจนแล้ว แม้แต่ สก.พรรคก็มีแผนงานลงพ้ืนที่เข้าไปดูแล ซึ่งตนในฐานะหัวหน้าพรรคมองว่า พ้ืนที่แตกต่าง
ในกรุงเทพฯ และทุกภูมิภาค และจะเดินสายไปพ้ืนที่ต่างๆ ร่วมกับรัฐมนตรีและผู้บริหารของพรรค คนรุ่นใหม่ของพรรค 
ในการท้าพ้ืนที่สร้างความนิยมให้กับพรรค รวมทั้งไปท้ากิจกรรมต่างๆ  จัดยุวประชาธิปัตย์ จัดอบรมอุดมการณ์
ประชาธิปไตยกินได้ เพ่ือมุ่งเน้นอุดมการณ์ทางการเมืองให้สามารถเดินหน้าได้ ในเศรษฐกิจยุค New Normal เพ่ือสร้าง
คนรุ่นใหม่ที่จะเป็นก้าลังให้กับพรรคต่อไป รวมถึงการเลือกตั้งผู้ว่า กทม.ก็มีการด้าเนินการตามล้าดับต่อไป 

เมื่อถามว่า ล่าสุดมีข่าวว่ามีกรรมการบริหารพรรคบางส่วนไม่พอใจที่จัดสัมมนา เฉพาะรัฐมนตรี และ ส.ส.ใน
พรรค นายจุรินทร์ กล่าวว่า ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะเป็นการสัมมนาระหว่าง ส.ส.และรัฐมนตรีของพรรควงหนึ่ง 
ก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริหารพรรคก็มีการประชุมไปแล้วอีกวงหนึ่ง และในการประชุมใหญ่ก็คงได้พบพร้อมกันอีกวง
หนึ่ง หากบุคคลใดเกิดความไม่เข้าใจก็จะท้าความเข้าใจ และเร่ืองนี้เป็นเพียงกระแสข่าวไม่มีตัวตนที่แท้จริงว่าเป็นใคร
อย่างไร แต่ทุกคนเป็นเจ้าของพรรคมีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็น หากอะไรมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างก็จะได้ชี้แจงให้เข้าใจ และ
คิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ฟังเหตุผลกัน ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์จะต้องมีผลงานจับต้องได้เป็นรูปธรรม บวกความเป็น
เอกภาพ ซึ่งทุกคนทราบแล้วว่าอะไรเป็นอย่างไร. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1887539  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1887539
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12 กรกฎาคม 2563 - 16:22 น. 

"จุรินทร์" สรุปผลสัมมนา ปชป.เร่งวางตัวผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น จ่อท าโพลประเมิน 7 รมต. 

 
"จุรินทร์" สรุปผลสัมมนาปชป. ยันเร่งวางตัวผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น เตรียมท าโพลประเมินผลงาน 7 รมต. 

วันที่  12 ก.ค.2563  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงผลสัมมนารัฐมนตรีและ ส.ส. ของพรรคนอกสถานที่ ว่า เป็นเร่ืองดีที่มี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนความเห็นการเมืองในบรรยากาศที่เป็นกันเองและเป็นส่วนตัว คิดว่าจะหาโอกาสจัดให้มีการพบปะ
กันแบบนี้บ่อยขึ้น โดยผลที่ปรากฏออกมาถือว่าทุกคนช่วยกันระดมความคิดความอ่าน ในการช่วยหาข้อสรุปร่วมกันว่า
จะช่วยกันพาพรรคไปข้างหน้า น้าไปสู่การพัฒนาเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากขึ้นได้ โดยข้อสรุปที่เห็นตรงกันอย่าง
น้อยที่สุด คือ คิดว่าประชาชนและสมาชิกพรรคทั้งประเทศ อยากเห็นผลงานของพรรคที่ปรากฏเป็นรูปธรรม รวมถึง
ความเป็นเอกภาพภายในพรรค 

"ทั้ง 2 ข้อนี้เป็นประเด็นที่มีความส้าคัญ ทุกคนพยายามร่วมมือร่วมใจกันเพ่ือแสดงความคิดเห็นให้เดินไปสู่
เป้าหมายนี้ แต่รายละเอียดขอให้เป็นเร่ืองภายในว่าจะด้าเนินการอย่างไร"นายจุรินทร์ กล่าว 

ผู้สื่อข่าวถามถึงการประเมินผลงานรัฐมนตรีของพรรค นายจุรินทร์ กล่าวว่า จะมีกระบวนการประเมินเป็นการ
ภายใน และการส้ารวจความเห็นของประชาชนที่มีต่อการท้างานของรัฐมนตรี และผู้แทนราษฎร เพราะทุกคนถือว่าเป็น
คนที่ประชาชนให้โอกาสมาท้างาน คะแนนรวมของรัฐมนตรีและผู้แทนราษฎร รวมถึงสมาชิกคนส้าคัญของพรรค 
สุดท้ายจะกลายเป็นคะแนนรวมของพรรคที่ประชาชนจะตัดสินใจ ในการลงคะแนนให้ในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป ถึงแม้
ระหว่างที่ประชาชนจะมีความเห็นต่อความนิยมของพรรคในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 

เมื่อถามถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นอย่างไร นายจุรินทร์ กล่าวว่า มีการพบปะกันเป็นระยะอยู่แล้ว 
ขณะนี้ก้าลังด้าเนินการขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมือง โดยเฉพาะการจัดตั้งตัวแทน
ประจ้าจังหวัด เพ่ือให้พรรคสามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ครบทุกเขตตามกฎหมาย เพราะหากไม่มีตัวแทนจังหวัด
หรือไม่มีสาขาพรรคอยู่ในเขตใดเขตหนึ่ง ก็ไม่สามารถส่งผู้สมัครได้ โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค ตั้งเป้า
ท้าให้ครบถ้วนภายในเดือน ส.ค.นี้ และถือโอกาสพบปะเพ่ือนสมาชิกภายในเวลาเดียวกัน 

"เมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีการพบปะกันกับทีมภาคเหนือและภาคอีสาน และจะเดินทางไปพบกับทีมภาคใต้และกทม. มี
การแลกเปลี่ยนความเห็นเป็นระยะ เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและรัฐมนตรีของพรรค จะต้องรวบรวมความเห็นมาใช้
ประกอบการด้าเนินการต่อไปอยู่แล้ว เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้"นายจุรินทร์ กล่าว 
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เมื่อถามถึงกรณีพรรคก้าวไกลประกาศความชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว นายจุรินทร์ กล่าวว่า พรรค
ประชาธิปัตย์ท้าทั้ง 2 ด้าน คือป้องกันพ้ืนที่ที่มีผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว และลงพ้ืนที่ที่ยังไม่มี ซึ่งคิดว่าทุกพรรคการเมืองก็ท้า 
เพียงแต่ท้าแล้วจะประกาศให้เป็นเร่ืองโด่งดังหรือไม่  หรือบางกรณีอาจจะไม่ต้องประกาศออกไป ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมในสถานการณ์ แต่ย้้าว่าพรรคประชาธิปัตย์เดินไปข้างหน้า และพยายามป้องกันผู้แทนราษฎรที่ได้อยู่แล้วให้ได้
ต่อไป และรุกคืบในพ้ืนที่ที่ไม่มีผู้แทนในทุกภาค รวมถึง กทม.ก็มีการเดินหน้าเป็นล้าดับ มีการก้าหนดทิศทางยุทธศาสตร์
ทั้งหมดไว้ ส่วนภาคอีสานจะมีการลงพ้ืนที่ รวมถึงภาคเหนือด้วย  โดยก้าหนดเป้าหมายพ้ืนที่ไว้เกือบ 70 ถึง 80 
เปอร์เซ็นต์ของทุกภาคแล้ว ว่าใครจะเป็นผู้สมัคร 

ส่วนกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร( สก.) ได้ย้ายพรรคออกจากพรรคนั้น นายจุรินทร์ กล่าวว่า ได้สอบถาม
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส.พรรค บอกว่ามีส่วนหนึ่งได้ย้ายออกไปแล้ว ก่อนที่กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
เข้ามา แต่พยายามหาคนใหม่เข้ามา ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นล้าดับร้อยละ 70 โดยประมาณที่มีผู้สมัครชัดเจนแล้ว แม้แต่ 
สก.พรรคก็มีแผนงานลงพ้ืนที่เข้าไปดูแล ซึ่งตนในฐานะหัวหน้าพรรค มองว่าพ้ืนที่แตกต่างในกรุงเทพฯ และทุกภูมิภาค 
และจะเดินสายไปพ้ืนที่ต่างๆ ร่วมกับรัฐมนตรีและผู้บริหารของพรรค คนรุ่นใหม่ของพรรค ในการท้าพ้ืนที่สร้างความ
นิยมให้กับพรรค รวมทั้งไปท้ากิจกรรมต่างๆ จัดยุวประชาธิปัตย์ จัดอบรมอุดมการณ์ประชาธิปไตยกินได้ เพ่ือมุ่งเน้น
อุดมการณ์ทางการเมืองให้สามารถเดินหน้าได้ ในเศรษฐกิจยุค New Normal เพ่ือสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นก้าลังให้กับ
พรรคต่อไป รวมถึงการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.มีการด้าเนินการตามล้าดับต่อไป 

เมื่อถามถึงการสัมมนาก้าหนดไว้เฉพาะรัฐมนตรี และ ส.ส.ในพรรค จนท้าให้มีบางส่วนที่ไม่ได้เข้าประชุมน้อยใจ
หรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะเป็นการสัมมนาระหว่าง ส.ส.และรัฐมนตรีของพรรควงหนึ่ง 
ก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริหารพรรคก็มีการประชุมไปแล้วอีกวงหนึ่ง หรือในการประชุมใหญ่ก็คงได้พบพร้อมกันอีกวง
หนึ่ง หากบุคคลใดเกิดความไม่เข้าใจ จะท้าความเข้าใจ และเร่ืองนี้เป็นเพียงกระแสข่าว ไม่มีตัวตนที่แท้จริงว่าเป็นใคร
อย่างไร แต่ทุกคนเป็นเจ้าของพรรค มีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็น หากอะไรมีความไม่เข้าใจอยู่บ้าง ก็จะได้ชี้แจงให้เข้าใจ 
และคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ฟังเหตุผลกัน 

"พรรคประชาธิปัตย์จะต้องมีผลงาน จับต้องได้เป็นรูปธรรม บวกความเป็นเอกภาพ ซึ่งทุกคนทราบว่าแล้วว่า
อะไรเป็นอย่างไร"นายจุรินทร์ ระบุ 

 
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/436771?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/436771?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/436771?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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ไทยรัฐออนไลน์12 ก.ค. 2563 17:15 น. 

เทพไท ให้เวลาผู้บริหารพรรค 2 เดือน แนะ 4 ข้อ เชื่อ ปชป.กลับมายิ่งใหญ่  

 
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคปชป.พอใจผลสัมมนา ปชป.ให้เวลาผู้บริหารพรรค  2 เดือน ลั่น 
ยึดอุดมการณ์ ปชป.แนะท า 4 ข้อ เชื่อ พรรคกลับมายิ่งใหญ่  

วันที่ 12 ก.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลการสัมมนาระหว่าง 
ส.ส.กับรัฐมนตรีของพรรค ที่เกาะเสม็ด ว่า เป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ ส.ส.ของพรรค และรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมพูดคุยกันเกือบ
ครบ 100% และทุกคนได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ เป็นวัฒนธรรมองค์กรของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีมายาวนาน
ในการเปิดอกคุยตรงไปตรงมา ส.ส.ทุกคนได้ระบายความรู้สึก และน้าเสนอปัญหาต่างๆ ให้รัฐมนตรีของพรรค  และ
ผู้บริหารพรรคได้รับทราบ ไม่มีการโกรธ หรือมีปัญหาอะไรติดใจกัน เมื่อพูดจบก็จบกัน ถือว่าเป็นสิ่งงดงามของพรรค
ประชาธิปัตย์ และความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรค ซึ่งไม่มีพรรคการเมืองใดสามารถท้าได้แบบนี้ 

“ส่วนตัวผมมีความพอใจในข้อสรุปของการพูดคุยกัน เมื่อผู้บริหารของพรรครับข้อเสนอของที่ประชุม และจะ
น้าไปแก้ไขโดยเร็วในกรอบเวลาที่ก้าหนดไว้ เช่น 

1.จะมีการท้าโพลส้ารวจกระแสความนิยมของพรรคในทุกระดับภายใน 1 เดือน 2.จะมีการประเมินผลการ
ท้างานของรัฐมนตรีของพรรคทุกคนภายใน 2 สัปดาห์ 3.จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการสื่อสารของพรรคใหม่
ในทันที โดยเฉพาะสื่อทางโซเชียลมีเดียทั้งหมด 4.จะสนับสนุนการท้างานในพื้นที่ของ ส.ส.ทุกคนอย่างเต็มที ่ 

ส่วนข้อเสนอที่ผมในการท้าพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมาเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่  และเป็นพรรคขั้ว
การเมืองในการเลือกตั้งคร้ังหน้า แม้ว่าจะไม่ได้รับค้าตอบที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนก็ตาม แต่ถ้าหากเงื่อนไข 4 ข้อ ที่
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค ยืนยันต่อที่ประชุม สามารถปฏิบัติได้เป็นจริงทุกข้อ โจทย์ของการกอบกู้พรรคให้
กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิม ก็มีความเป็นไปได้สูง ซึ่งผมไม่ได้ติดใจในค้าตอบต่อข้อเสนอเร่ืองการจะท้าพรรคประชาธิปัตย์
ให้เป็นพรรคเล็ก กลาง ใหญ่ ในที่ประชุมสัมมนา จึงขอให้สมาชิกพรรค ผู้สนับสนุนพรรคได้มีความเชื่อมั่นในอุดมการณ์
ของพรรค และแนวทางการต่อสู้ทางการเมืองของพรรคเพ่ือประชาชนและประเทศชาติ  ผมพร้อมเป็นคนหนึ่งที่จะขอ
ต่อสู้ทางการเมืองตามอุดมการณ์ของพรรค และจะพิทักษ์ไว้ซึ่งอุดมการณ์ในการต่อสู้กับเผด็จการทุกรูปแบบอย่าง
เคร่งครัดต่อไป” นายเทพไท กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1887685   

https://www.thairath.co.th/news/politic/1887685
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วันท่ี 12 กรกฎาคม 2563 - 20:49 น.  

“ลลิลทิพย์” ลุยเดินสายพบแกนน า รับ รอบนี้เหนื่อย ผู้น าชุมชนไม่คอ่ยช่วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2263913  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2263913
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12 ก.ค. 2020  

สมชัย ศรีสุทธิยากร เผย 4 แนวทางค าวินิจฉัยผลเลือกตั้งซ่อมล าปาง ของ กกต. 
 

 
 
สมชัย ศรีสุทธิยากร เผย 4 แนวทางค้าวินิจฉัยของ กกต. วันอังคารนี้ วันอังคารที่ 14 ก.ค. 2563 กกต.กลางน่าจะมี

วาระการประชุมเพ่ือวินิจฉัยกรณีการประกาศผลเลือกตั้งซ่อม เขต 4 ล้าปางอีกคร้ังหนึ่ง คงมีการน้าเสนอผลการสืบสวน
ของ ส้านักงาน กกต.จังหวัดล้าปางที่ได้รับมอบหมายให้ไปสืบสวนข้อมูลเบื้องต้นซึ่งน่าจะได้สอบเพียงแค่พยานบางปาก  
เช่น สอบผู้ร้องคือตัวแทนจากพรรคเสรีรวมไทย สอบลูกชายเจ้าของบ้านที่ถ่ายคลิป สอบเจ้าของบ้าน แต่ยังไม่สามารถ
ติดตามป้าที่น้าเงินให้ได้ (เนื่องจากออกจากพ้ืนที่ไปพักกับลูกสาวที่เป็นครูอยู่ที่พิษณุโลก) 

ส่วนกรณีอ่ืนๆเช่น กรณีส้ารวจชื่อเพ่ือแจกเงิน(อ้างว่าท้าโพล) กรณี รมต.สัญญาว่าจะให้แก่ชุมชน กรณีนายอ้าเภอ 
ก้านัน ผู้ใหญ่บ้านวางตัวไม่เป็นกลาง คาดว่าจะยังไม่ได้เร่ิมกระบวนการสอบสวนใดๆ 

ผลการรายงานของ สนง.กกต.ล้าปาง ต่อที่ประชุม กกต. น่าจะจบลงด้วยการมีมติ เป็น 4 แนวทาง 
1. ให้มีการสอบสวนต่อ เนื่องจากยังขาดการให้การของผู้เกี่ยวข้องอีกจ้านวนมาก 
2. พิจารณาให้ใบเหลือง หรือ ใบแดง เพ่ือให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
3. ให้มีการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยที่มีปัญหาไม่ก่ีหน่วย ส่วนหน่วยที่เหลือถือว่าบริสุทธ์ิยุติธรรมแล้ว 
4. พิจารณาประกาศผล เนื่องจากหลักฐานไม่ชัดเจน 
โดยความเห็นส่วนตัวของผม คือ สนับสนุนแนวทางที่ 1 เนื่องจาก รัฐธรรมนูญให้มี กกต. เพ่ือจัดการการเลือกตั้งให้

สุจริตเที่ยงธรรม และ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ก็ก้าหนดให้ กกต.สามารถประกาศผลได้ยืด
จากเดิม 30 วันเป็น 60 วันหลังการเลือกตั้ง เพ่ือให้กกต.ได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการกลั่นกรองคนดีเข้าสภา 

ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง กกต.ยังมีเวลาถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ไม่ควร
รีบประกาศหรือวินิจฉัยใดๆ รีบประกาศนี่ขัดเจตนารมณ์การร่าง กม.นะครับ เดี๋ยว อ.มีชัย จะเสียใจ 
 
อ้างอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-srisutthiyakorn-lampang-2b  
  

https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-srisutthiyakorn-lampang-2b
https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-srisutthiyakorn-lampang-2
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์13 ก.ค. 2563 05:23 น. 

โพล 90.8% ให้ปรับออกรัฐมนตร ีกปปส. 

 

ชี้มัวแต่แย่งเก้าอี้กัน ปชป.สยบศึกภายใน  
“จุรินทร์” รีบสงบศึกใน รับการบ้าน ส.ส.ท าโพลเช็กเรตติ้งพรรคภายใน 1 เดือน ประเมินผลงาน รมต.ใน 

2 สัปดาห์ ซัพพอร์ต ส.ส.ลุยพื้นที่ โละระบบการสื่อสารใหม่หมด “เทพไท” ลั่น ส.ส.ให้ 2 เดือนต้องเห็นความ
เปลี่ยนแปลง “อู๊ดด้า” ม่ันใจเคลียร์ได้ กก.บห.ไม่แฮปปี้ ตั้งเป้าปั่นผลงานจับต้องได้ พรรคเป็นเอกภาพ โฆษก พท.
เฉ่ง “บิ๊กตู”่ ท างานลมโชยเผาเวลาไปวันๆทั้งท่ีเผชิญมหาวิกฤติ เหน็บ “สมคิด” สารภาพถอดใจคนไทยฟังยิ่งสิ้น
หวัง “สวนดุสิตโพล” เผยชาวบ้านเอือมระอา แม้ รบ.ท าดีปราบโควิด แต่แก้ปัญหาเศรษฐกิจเหลว ซัดถึงเวลาต้อง
ปรับ ครม. รมต.ก๊วน กปปส.อ่วม “ซูเปอร์โพล” ชีร้้อยละ 90.8 ไล่ส่งไร้ผลงาน มัวแต่ขัดแย้งแก่งแย่งเก้าอี้ 

วงสัมมนารัฐมนตรีและ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ปิดฉากลง โดยที่ ส.ส.ได้ระบายความอึดอัดคับข้องใจต่อการ
บริหารงานของทีมผู้บริหารพรรค น้าโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โดยแกนน้าพรรครับข้อเสนอปรับปรุงการบริหารงาน พร้อมทั้งให้ ส.ส.มีส่วนร่วมประเมินผล
งานของรัฐมนตรี 
“จุรินทร์” เร่งป่ันผลงาน–เอกภาพ ปชป. 

เมื่อเวลา 10.30 น. ที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการสัมมนารัฐมนตรีและ ส.ส.ของพรรคนอกสถานที่ว่า เป็นเร่ืองดีที่ได้แลกเปลี่ยน
ความเห็นการเมือง ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง จะหาโอกาสจัดเช่นนี้บ่อยขึ้น เพราะทุกคนช่วยกันระดมความคิดเห็นได้
ข้อสรุปร่วมกันว่าจะช่วยกันพาพรรคไปข้างหน้าไปสู่การพัฒนา เป็นที่ยอมรับของประชาชนมากขึ้น ข้อสรุปที่เห็นตรงกัน 
คือประชาชนและสมาชิกพรรคทั้งประเทศ อยากเห็นผลงานของพรรคปรากฏเป็นรูปธรรมและความเป็นเอกภาพภายใน
พรรค ซึ่งส้าคัญทั้งสองข้อ ทุกคนพยายาม ร่วมมือร่วมใจ เพ่ือให้เดินไปสู่เป้าหมายนี้ แต่ราย ละเอียดขอให้เป็นเร่ือง
ภายในว่าจะด้าเนินการอย่างไร 
ให้ ส.ส.ประเมิน รมต.–ท าโพลวัดเรตติ้ง 

นายจุรินทร์กล่าวอีกว่า ส้าหรับการประเมินผลงานรัฐมนตรีของพรรค จะมีกระบวนการประเมินเป็นการภายใน 
และการส้ารวจความเห็นของประชาชนที่มีต่อการท้างานของรัฐมนตรีและ ส.ส.พรรค เพราะทุกคนถือว่าเป็นคนที่
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ประชาชนให้โอกาสมาท้างาน คะแนนรวมของรัฐมนตรีและ ส.ส.รวมถึงสมาชิกคนส้าคัญของพรรคสุดท้ายจะกลายเป็น
คะแนนรวมของพรรค ที่ประชาชนจะตัดสินใจลงคะแนนให้ในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป พรรคก้าลังด้าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายพรรคการเมืองตั้งตัวแทนประจ้าจังหวัด เพ่ือให้พรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ครบทุกเขตตามกฎหมาย 
หากไม่มีตัวแทนจังหวัดหรือไม่มีสาขาพรรคอยู่ในเขตใดเขตหนึ่ง ไม่สามารถส่งผู้สมัครได้โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รอง
หัวหน้าพรรค ตั้งเป้าท้าให้ครบถ้วนภายในเดือน ส.ค.และจะพบปะกับสมาชิกทุกภูมิภาค เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและ
รัฐมนตรีของพรรค ต้องรวบรวมความคิดเห็นเพ่ือประกอบการด้าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
โอ่สมัครทุกภาคคืบ 70–80 เปอร์เซ็นต์ 

เมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลประกาศความชัดเจนการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว ประชาธิปัตย์พร้อมแล้วหรือไม่ นายจุริ
นทร์กล่าวว่า พรรคท้าทั้ง 2 ด้าน ป้องกันพ้ืนที่ที่มี ส.ส.และท้าพ้ืนที่ที่ยังไม่มี ส.ส. เพียงแต่จะประกาศให้เป็นข่าวหรือไม่ 
รวมถึงกรุงเทพฯ เดินหน้าเป็นล้าดับ ก้าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ทั้งหมดไว้ ก้าหนดเป้าหมายพื้นท่ีไว้เกือบ 70-80 
เปอร์เซ็นต์ของทุกภาคแล้วว่าใครจะเป็นผู้สมัครของพรรค ส่วนอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ย้ายพรรค ได้
สอบถามนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส.และรองหัวหน้าภาค กทม.ทราบว่ามีส่วนหนึ่งได้ย้ายออกไปแล้วก่อนที่ 
กก.บห.ชุดใหม่เข้ามา แต่พยายามหาคนใหม่คืบหน้าประมาณร้อยละ 70 ที่มีผู้สมัครชัดเจนแล้ว แม้แต่ ส.ก.จะเดินสาย
ไปพื้นที่ต่างๆร่วมกับรัฐมนตรีและ ผู้บริหารพรรค และคนรุ่นใหม่ของพรรค ในการท้าพ้ืนที่สร้างความนิยม ไปจัดยุวประ
ชาธิปัตย์ จัดอบรมอุดมการณ์ประชาธิปไตยกินได้ เพ่ือสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นก้าลังให้กับพรรคต่อไป รวมถึงการ
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.มีการด้าเนินการตามล้าดับต่อไป 
ม่ันใจเคลียร์ได้ กก.บห.ไม่แฮปปี้ 

เมื่อถามว่าล่าสุดมีข่าวว่ามีกรรมการบริหารพรรคบางส่วนไม่พอใจที่จัดสัมมนาเฉพาะรัฐมนตรีและ ส.ส.พรรค 
นายจุรินทร์กล่าวว่า ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เป็นการสัมมนาระหว่าง ส.ส.และรัฐมนตรีของพรรควงหนึ่ง ก่อนหน้านี้ 
กก.บห.มีการประชุมไปแล้ว และในการประชุมใหญ่คงได้พบพร้อมกันอีกวงหนึ่ง หากบุคคลใดไม่เข้าใจจะท้าความเข้าใจ 
เร่ืองนี้เป็นเพียงกระแสข่าว ไม่มีตัวตนที่แท้จริงว่าเป็นใครอย่างไร แต่ทุกคนเป็นเจ้าของพรรค มีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็น 
หากอะไรไม่เข้าใจอยู่บ้างจะได้ชี้แจงให้เข้าใจ คิดว่าพรรคฟังเหตุผลกัน พรรคประชาธิปัตย์ต้องมีผลงาน จับต้องได้เป็น
รูปธรรม บวกความเป็นเอกภาพ ทุกคนทราบแล้วว่าอะไรเป็นอย่างไร 
“คึก” ให้ 2 เดือนต้องเห็นเปลี่ยนแปลง 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เป็นนิมิตหมายที่ดี ส.ส.พรรคและ
รัฐมนตรีได้เข้าร่วมพูดคุยกันเกือบครบ 100% ได้เปิดอกคุยกันตรงไปตรงมา ส.ส.ทุกคนได้ระบายความรู้สึก น้าเสนอ
ปัญหาต่างๆให้รัฐมนตรีและผู้บริหารพรรคได้รับทราบ ไม่มีการโกรธหรือ ปัญหาติดใจกัน พูดจบก็จบกัน เป็นสิ่งงดงาม
ของพรรคประชาธิปัตย์และความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรค ไม่มีพรรคใดท้าได้แบบนี้ พอใจข้อสรุปเมื่อผู้บริหาร
พรรครับข้อเสนอและจะน้าไปแก้ไขโดยเร็วในกรอบเวลาที่ก้าหนดไว้ เช่น 1.จะท้าโพลส้ารวจกระแสความนิยมพรรคทุก
ระดับภายใน 1 เดือน 2.จะประเมินผลการท้างานของรัฐมนตรีทุกคนภายใน 2 สัปดาห์ 3.จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ
การสื่อสารของพรรคใหม่ทันที โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมด 4.จะสนับสนุนการท้างานในพื้นที่ของ ส.ส.ทุกคน
เต็มที่ ส่วนข้อเสนอท้าพรรคให้กลับมาเป็นพรรคขนาดใหญ่และเป็นพรรคขั้วการเมืองในการเลือกตั้งคร้ังหน้า แม้ไม่ได้รับ
ค้าตอบเป็นรูปธรรมชัดเจน แต่ ถ้าหากเงื่อนไข 4 ข้อที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค ยืนยันต่อที่ประชุมปฏิบัติ
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ได้เป็นจริงทุกข้อ โจทย์การกอบกู้พรรคให้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมก็เป็นไปได้สูง ตนไม่ได้ติดใจในค้าตอบต่อข้อเสนอ 
เร่ืองการจะท้าพรรคประชาธิปัตย์ให้เป็นพรรคขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และหวังว่าภายใน 1-2 เดือน จะเห็นความ
เปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอของวงสัมมนาแน่นอน 
“ราเมศ” ติง “ธนกร” ควรฟังความเห็นต่าง 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตโฆษกพรรคพลัง
ประชารัฐ ว่า นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่กล่าวถึงรัฐบาลในเวทีเสวนาวิชาการ ถือเป็น
การวิพากษ์วิจารณ์เชิงแลก เปลี่ยนความเห็นโดยปกติท่ัวไป แตน่ายธนกรไม่ควรพาดพิงมายังพรรค การเลือกตั้งที่ผ่าน
มาพรรคได้สู้ตามกระบวนการ เราไม่ใช้อ้านาจรัฐ ไม่ใช้อ้านาจเงิน ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการเมืองสุจริต พรรค
ประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้ง เราต้องสนับสนุนคนที่เป็นหัวหน้าพรรคเป็นนายกฯ จะให้ไปสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา หรือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ คงไม่ใช่ เมื่อผลเลือกตั้งออกมาทุกอย่างเดินหน้าต่อไป ปัจจุบันสังคมไม่อยากเห็น
การเมืองที่มีแต่ความขัดแย้ง เร่ืองความคิดเห็นอาจไม่ตรงกัน ติติงกันด้วยเหตุด้วยผล แต่ถ้าสุมไฟอยู่เร่ือยไป ประชาชน
และสังคมคงไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย 
“เฮียล้าน” ร่วม “ก้าวไกล” เชื่อมาถูกทาง 

นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร อดีตสมาชิกสภา กทม. 5 สมัย อดีตสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการตัดสินใจ
ย้ายมาร่วมงานกับพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนว่า ต้องยอมรับว่าทุกพรรคมีนโยบายต้องการ
ช่วยเหลือประชาชนทั้งหมด แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือการใช้โซเชียลมีเดีย ต้องยอมรับว่าจุดนี้พรรคก้าวไกลท้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาเป็นตัวสะท้อนถึงความส้าคัญของเร่ืองนี้เป็นอย่างดี ประเด็นดังกล่าวสอดคล้อง
กับการใช้สิทธิเลือกตั้งของวัยรุ่นจ้านวนมาก ผลลัพธ์จึงออกมาเป็นอย่างที่เห็น ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลโดยตรงใน
สนามการเมือง ไม่ว่าระดับชาติหรือท้องถิ่น หากเราไม่ปรับตัวเป็นเร่ืองยากในการเลือกตั้งคร้ังต่อๆไป ช่วงก่อนจะ
ตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคก้าวไกล มีหลายพรรคติดต่อมาเหมือนกัน 
เหน็บ ปชป.ค่ายเก่าหลงลืมยุ่งเป็น รบ. 

“ขณะที่พรรคต้นสังกัดเก่าก็ไม่ได้สนใจพวกเรามากนัก อาจเป็นเพราะเราเป็นนักการเมืองท้องถิ่นตัวเล็กๆ 
ประกอบกับการที่พวกเขาอาจยุ่งกับการเป็นรัฐบาลอยู่ อาจลืมเราไปบ้าง ขณะเดียวกันเราอยู่กันแบบถ่อมตัวในพ้ืนที่ 
ไม่ได้มีต้าแหน่งรัฐมนตรีหรือต้าแหน่งใหญ่โตอ่ืนๆ ก่อนที่เราจะน้าเร่ืองมาหารือกันในครอบครัวและได้ข้อสรุปออกมา
อย่างที่เห็น ว่าควรมาอยู่พรรคก้าวไกลน่าจะเหมาะสมกว่า” 
เจอตอกกลับย้ายมากี่พรรคแล้ว 

น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวตอบโต้นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร อดีตสมาชิกสภา 
กทม.พรรคประชาธิปัตย์ ที่ลาออกย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล พาดพิงถึงพรรคประชาธิปัตย์ว่า “พรรคต้นสังกัดเก่า ไม่ได้
ดูสนใจพวกเรามากนัก อาจจะเป็นเพราะเราเป็นนักการเมืองตัวท้องถิ่นตัวเล็กๆในสายตา พรรคอาจจะยุ่งกับการเป็น
รัฐบาลอยู่ ก็อาจลืมเราไปบ้างว่า การย้ายสังกัดพรรคของแต่ละคน ล้วนมีเหตุผลแตกต่างกัน นายสุทธิชัยเองเคยย้าย
พรรคสังกัดมาแล้วหลายพรรคจนจ้าไม่ได้ว่าอยู่พรรคใดมาบ้าง คงมีเหตุผลส่วนตัวที่บางคร้ังเจ้าตัวอาจไม่สามารถอธิบาย
ออกมาได้ทั้งหมด และพรรคประชาธิปัตย์ไม่จ้าเป็นต้องให้เหตุผลว่าเหตุใดท้าไมนายสุทธิชัยจึงย้ายพรรค เพราะเรา
เคารพการตัดสินใจของนายสุทธิชัย แต่ที่พาดพิงลักษณะเช่นนี้ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ให้ความส้าคัญใส่ใจในสมาชิก
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ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับใด ล้วนถือว่าท้างานให้พรรคและเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของ
พรรคทุกคนที่ร่วมลงแข่งขันในทุกสนาม 
พปชร.โต้ “บิ๊กตู”่ กับนโยบายอุ้มเป็น รบ. 

น.ส.พัชรินทร์ ซ้าศิริพงษ์ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯและอดีต
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุพรรคพลังประชารัฐ ได้เป็นรัฐบาลเพราะนโยบายความสงบเท่านั้นว่า นโยบายความสงบ
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนโยบายพรรคพลังประชารัฐ และเป็นสิ่งที่ประชาชน ต้องการอย่างมาก ยังมีอีกหลายปัจจัยท้าให้
พลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาล ทั้งการเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ จากผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ขณะที่ 
พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้น้ารัฐบาลชุดก่อน อย่างนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รถไฟฟ้าทั่วกรุง ปลดหนี้นอกระบบคืน
ทรัพย์สินให้ลูกหนี้ ที่ส้าคัญ พล.อ.ประยุทธ์ยังเปิดกว้างทางความคิด ไม่เลือกเป็นความคิดของพรรคใด สิ่งใดที่ดีมี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน น้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารประเทศ และนโยบายพลังประชารัฐสอดคล้อง
เพ่ือสานต่อเป็นรูปธรรม นายอภิสิทธ์ิแสดงความเห็นคร้ังนี้ อย่างตรงไปตรงมา ถือเป็นความงดงามในระบอบ
ประชาธิปไตย เสนอความเห็นที่แตกต่างกัน และวิพากษ์–วิจารณ์กันได้ 
จ่อชง ครม.ปลดล็อกกระท่อมพืช ศก. 

นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.เขต 2 จ.นครศรีธรรมราช ในฐานะรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่า 
นโยบายการปรับพืชกระท่อมพ้นบัญชียาเสพติดว่า ตามที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรมและรองหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ เร่งปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดอยู่ในขั้นตอนเปิดรับแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
ส้านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวง ยุติธรรม เป็นเวลา 15 วัน คาดช่วงต้นเดือน ส.ค.จะ
น้าเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไปจะเกิด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชนและวิถีชีวิตชุมชน พืชกระท่อมมีหลักฐานการใช้เป็นสมุนไพรในครัวเรือนมาตั้งแต่อดีต ใช้
บ้ารุงก้าลัง แก้ปวดท้อง แก้ปวดเมื่อย จึงไม่ใช่ยาเสพติด ควรส่งเสริมให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยมีมาตรการป้องกัน
ไม่ให้เด็กและเยาวชนยุ่งเกี่ยว ใช้เป็นยาบ้ารุงอย่างเดียว ท้าเป็นผลิตภัณฑ์ต้องขออนุญาต อย.ก่อน เป็นประโยชน์ต่อพ่ี
น้องเกษตรกรที่จะส่งเสริมให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนและเยาวชน 
พท.ฉะผู้น าท างานลมโชยเผาเวลาทิ้ง 

นายอนุสรณ ์เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ 
รมว.กลาโหม ส่งสัญญาณพร้อมปรับ ครม. แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะปรับเมื่อใดว่า พล.อ.ประยุทธ์คง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
แต่ท้างานเหมือนไม่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังขี่ม้าเลียบค่าย เดินสายท้างานแบบสังคมลมโชยเผาเวลา ทั้งที่วิกฤติโควิด-19 
ลามเศรษฐกิจ เป็นมหาวิกฤติโลกซ้อนวิกฤติประเทศ เหมือนนั่งดูหนังสยองขวัญแล้วมาเฉลยหักมุมตอนท้าย แต่ละ
เป้าหมายที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประกาศภายในปี 2561 คนจนจะหมดไปจากประเทศ แต่พอ
เกิดปัญหาบอกว่าอยากรู้ตัวเลขเศรษฐกิจต้องถาม พล.อ.ประยุทธ์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ 
“สมคิด” หมดสภาพ ปชช.ฟังย่ิงสิ้นหวัง 
“แถมนายสมคิดยังสารภาพถอดใจมาหลายปีแล้ว ประชาชนฟังแล้วสิ้นหวังสถานการณ์วิกฤติขนาดนี้ รัฐบาลต้องเร่ง
ออกมาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ขณะนี้ไม่เพียงแต่เคร่ืองยนต์ทางเศรษฐกิจดับยกแผง แต่หาคนมาขับเคลื่อนยังไม่สามารถ
หาได้เลย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเขียนได้ แต่แผนงานฟ้ืนฟูเยียวยาเศรษฐกิจระยะสั้น 3 เดือน 6 เดือน 1 ปีจะแก้วิกฤติ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

55 

 

อย่างไร กลับไม่มีให้เห็น หรือ พล.อ.ประยุทธ์จะบริหารประเทศแบบเน้นเขียนจดหมาย และเดินสายขอให้คนช่วยไป
ตลอด” นายอนุสรณ์กล่าว 
ชาวบ้านระอาชี้ถึงเวลาปรับ ครม. 

วันเดียวกัน สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนเร่ือง “ประชาชนคิด
อย่างไร? กับกระแสข่าวการปรับ ครม.” จากกลุ่มตัวอย่าง 1,269 คน ส้ารวจระหว่างวันที่ 8-11 ก.ค. พบว่าผลงานของ
รัฐบาลที่เข้าตาประชาชนมากที่สุด คือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร้อยละ 50.80 ส่วน
ผลงานที่ยังไม่พอใจต้องปรับปรุง คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ 61.15 ทั้งนี้ภาพรวมประชาชนพอใจ
กับผลงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาโควิด-19 ร้อยละ 67.38 และเมื่อสอบถามถึงประเด็นการปรับ ครม.ประชาชนเห็น
ว่าถึงเวลาแล้ว ร้อยละ 67.85 
ยี้ รมต.สาย กปปส.ไล่ส่งไร้ผลงาน 

ด้านส้านักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลส้ารวจภาคสนาม เร่ืองผลกรรมข่าวปรับคณะรัฐมนตรี กรณีศึกษาตัวอย่าง
ประชาชน 2,203 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5-11 ก.ค.พบว่าเมื่อสอบถามความพอใจของประชาชนต่อกลุ่มรัฐมนตรีที่เคย
เป็นแกนน้ากปปส.พบว่าร้อยละ 86.6 พอใจค่อนข้างน้อยถึงไม่พอใจเลย ขณะที่ร้อยละ 13.4 พอใจค่อนข้างมากถึงมาก
ที่สุด และเมื่อถามถึงเหตุผลที่ไม่พอใจกลุ่มรัฐมนตรีที่เคยเป็นแกนน้า กปปส.พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.7 ระบุสร้าง
ความขัดแย้ง วุ่นวาย แก่งแย่งต้าแหน่งรัฐมนตรีบนความทุกข์ยากของประชาชน ร้อยละ 59.6 ระบุไม่มีผลงานที่โดนใจ 
ท้างานไม่ตรงความต้องการของประชาชน ร้อยละ 56.3 ระบุไม่ท้าตามอุดมการณ์ที่เคยประกาศไว้ เมื่อถามถึงความ
คิดเห็นต่อการปรับ ครม.ในส่วนของรัฐมนตรีที่เคยเป็นแกนน้า กปปส.โดยเสียงส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 90.8 ระบุควรปรับ
ออก ขณะที่ร้อยละ 9.2 ระบุควรอยู่ต่อ 
กกต.ฉุน “นิพิฏฐ์” จ่อแจ้งความหม่ินฯ 

ผู้สื่อรายงานจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า ในการประชุม กกต.สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้
ส้านักงาน กกต.แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ฐานหมิ่นประมาท
ต่อพนักงานสอบสวน กรณีเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. นายนิพิฏฐ์แถลงข่าวหลังยื่นฟ้องอาญา 7 กกต.ที่ยกค้าร้องทุจริตเลือกตั้ง 
ส.ส.เขต 2 จ.พัทลุง ปรากฏเป็นข้อความทางสื่อท้านองการพิจารณาของ กกต.ไม่มีมาตรฐาน มีพฤติกรรมยิ่งกว่าชุด 
พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ เป็นประธาน กกต.และการยกค้าร้องทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง อาจส่งผลถึงขั้นยุบพรรคหนึ่งได้ 
น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่หัวหน้าพรรคการเมืองนั้นเป็นประธานหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) 
ของส้านักงาน กกต.ด้วย เป็นการแถลงข่าวเกินความจริงในคดี ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ท้าให้ กกต.เสื่อมเสียชื่อเสียง โดย
ส้านักงานฯอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐานและคาดว่าจะมีการไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวนในสัปดาห์นี้ 
พร้อมส่งค าโต้แย้งปัดสมคบโกง ลต. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ที่ประชุม กกต.ยังเห็นชอบกับร่างค้าแถลงของ กกต.ที่โต้แย้งค้าฟ้องยืนยันการ
พิจารณายกค้าร้องทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 จ.พัทลุง ยึดตามพยานหลักฐานและถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือยื่นต่อศาล
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันจันทร์ที่ 13 ก.ค. ก่อนศาลจะมีค้าสั่งว่าจะประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณา
พิพากษาหรือไม่ ในวันดังกล่าวเวลา 13.30 น.ทั้งนี้นายนิพิฏฐ์ได้ยื่นฟ้อง 7 กกต.ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
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กลาง ตามความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ชอบกล่าวหาว่า กกต.สมคบคิดใช้อ้านาจ
โดยทุจริต ใช้ดุลพินิจตาม อ้าเภอใจไม่มีข้อเท็จจริงเหตุผลรองรับ มีเจตนาช่วยเหลือ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ และพรรค
ภูมิใจไทย ให้ชนะการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 จ.พัทลุง 
“นิพิฏฐ์” บ่ยั่นฟ้องมาฟ้องกลับ 

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี กกต.ระบุฟ้องหมิ่นประมาทหลังยื่นฟ้อง
เอาผิด กกต.ฐานประพฤติผิดต่อหน้าที่ตามมาตรา 157 ว่า ถ้า กกต.คิดว่าเสียหายสนับสนุนให้ฟ้องได้ ต่างคนต่างใช้สิทธ์ิ
กันโดยสุจริต เพราะแต่ละคนก็รู้ว่าใครท้าอะไรไว้อย่างไร ไม่มีปัญหา ส่วนที่อ้างว่าพาดพิงถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล 
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานหลักสูตร พตส.ให้ลองฟ้อง และผู้ที่ฟ้องต้องอธิบายว่าพูดถึงใคร เพราะคิดเอาเอง
หรือไม่ เพราะตนไม่ได้ระบุชื่อใคร และ กกต.ชุดนี้เพิ่งมาใหม่ คงยังไม่รู้ว่าตนเองเป็นผู้บรรยายหลักสูตร กกต.เกือบทุก
รุ่น กกต.ชุดนี้ไม่รู้จักตน แต่ตนรู้จัก กกต. มีอะไรอยู่ในมือมากกว่าท่ีคิด บางเร่ืองไม่สามารถพูดข้างนอกได้ ต้องพูดใน
ศาล หากคิดจะฟ้องตนก็อย่าประมาท และขอให้คิดถึงประเด็นร้ายที่สุดว่าต้องเจอกับอะไรในศาล ยืนยันว่าไม่ได้ขู่ แต่
ชีวิตนี้อยู่กับการเป็นนักกฎหมายมาตลอด 

 
ฮึ่มสร้างบรรทัดฐานเพื่อสังคม 

“ผมเห็น กกต.มาเกือบทุกยุค เป็นนักการเมืองมา 28 ปี เห็นการใช้อ้านาจตั้งแต่ กกต.ยุคแรกถึง กกต.ชุด
ปัจจุบัน จนรู้ว่าแต่ละชุดใช้ดุลพินิจอย่างไร เปรียบเทียบได้ ที่ผ่านมาไม่เคยตัดสินใจฟ้อง กกต.ชุดใดเลย แต่คร้ังนี้
ตัดสินใจฟ้อง กกต. เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้ว เพ่ือสร้างบรรทัดฐานให้ทุกคน และสังคมได้ประโยชน์ วันที่ 13 ก.ค. 
จะเดินทางไปศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เพ่ือรับฟังการพิจารณานัดแรกเวลา 13.30 น.” นายนิพิฏฐ์
กล่าว 
“ปิยบุตร” ขึ้นเหนือปูพรมท้องถิ่น 

เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล 
เลขาธิการคณะก้าวหน้าพร้อมนายช้านาญ จันทร์เรือง และ น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารคณะ
ก้าวหน้า เดินทางพบปะผู้สนใจลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นในภาคเหนือ เตรียมพร้อมรับมือกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีข้ึน 
โดยมีประชาชน นักศึกษาและผู้สนใจลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นจากพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย พะเยาและแพร่ เข้ารับฟัง
การบรรยายเร่ือง “คณะก้าวหน้ากับการเลือกตั้งท้องถิ่น” โดยนายปิยบุตรกล่าวว่า มาพบประชาชนภาคเหนือ เตรียม
ความพร้อมรับมือการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีข้ึน ที่ผ่านมายังไม่เป็นประชาธิปไตย รัฐบาลยังไม่มีการกระจายอ้านาจ เป็น
การรวมศูนย์อ้านาจตั้งแต่ยึดอ้านาจตั้งแต่ปี 2557 ทุกอย่างจึงต้องมีค้าสั่งจากส่วนกลางมาท่ีท้องถิ่น แต่ว่าการสั่งการ
อ้านาจที่แท้จริงมันอยู่ที่ท้องถิ่น ดังนั้นท้องถิ่นต้องจัดการบริหารด้วยตัวเอง การกระจายอ้านาจจากประชาธิปไตยกับ
การกระจายอ้านาจจากเผด็จการจึงแตกต่างกัน 
หวังพลิกโฉมใหม่เลือกตั้งสนามเล็ก 

นายปิยบุตรกล่าวอีกว่า คณะก้าวหน้าเล็งเห็นความส้าคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น เพ่ือหวังจะเข้ามาปรับ
การเมืองท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ เพ่ือเปลี่ยนภูมิทัศน์ของการเมืองในระดับท้องถิ่น เราหวังจะใช้การเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ให้
ประชาชนมาใช้สิทธิเปลี่ยนเป็นการมาเลือกนโยบาย และน้าการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้รณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่นที่คาดว่าจะ
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เกิดข้ึนปลายปีนี้ จึงต้องมาเตรียมความพร้อมรับมือการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีข้ึน โดยเปิดกว้างให้ทุกคนที่มีอุดมการณ์
เดียวกันลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นกับคณะก้าวหน้า มีนโยบายการเลือกตั้งท้องถิ่นหลักๆ คือไม่ใช้เงิน ไม่ใช้อิทธิพล ต้อง
ท้างานอยู่บนความต้องการของท้องถิ่น ยึดมั่นหลักประชาธิปไตย ไม่มีประวัติอาชญากรรม โดยเปิดกว้างให้ทุกคนที่มี
อุดมการณ์เดียวกัน อาทิ เชื่อมั่นในประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน หลักความเสมอภาค การมีส่วนร่วมการออกแบบและ
ก้าหนดนโยบายท้องถิ่น รวมถึงจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วมและโปร่งใส เราหวังว่าจะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มี
โอกาสมาลงเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นด้วย 
“บิ๊กตู”่ ปลื้มไทยข้ึนชั้น รบ.อิเล็กทรอนิกส์ 

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ้าส้านัก นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ยินดีที่ไทยได้รับการจัดอันดับที่ 57 จากผลการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-government Development Index : EGDI )ปี 2563 ขององค์การสหประชาชาติ จากเดิมล้าดับที่ 73 ในปี 2561 
ดีขึ้น 16 อันดับ เป็นการ ประเมินความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศต่างๆ เพ่ือให้เห็นถึงทิศทางการ
พัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ และสะท้อนความสามารถของภาครัฐในการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ
ประชาชน ประเมินทุก 2 ปี จาก 193 ประเทศ ที่เป็น สมาชิกองค์การจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ การให้บริการออนไลน์ 
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม และทุนมนุษย์ ทั้งนี้ นายกฯขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมตั้งใจท้างานจนท้าให้การ
จัดอันดับของไทยดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง เป็นผลส้าคัญจากการปฏิรูปประเทศที่ปรากฏผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งตามแผน
แม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข้องใจจุดยืน “สุภรณ์” สลายเสื้อแดง 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวถึงกรณีนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ 
ผู้ช่วย รมต.ประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี เป็น ประธานพิธีคืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดงและมอบป้ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนฯ
เรารักประเทศไทย ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่ม GMS อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อ 11 ก.ค. มีนายอานนท์ 
แสนน่าน อดีต ประธานเครือข่ายหมู่บ้านคนเสื้อแดงแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนคืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดงว่า เวที
ดังกล่าวนายสุภรณ์ปราศรัยกับแกนน้าว่าจะไม่มีสีเสื้ออ่ืนๆ นอกจากสีธงชาติ เพื่อรวมพลังคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน 
ค้าพูดดังกล่าวดูสวยหรูมากแต่เวลาอยู่นอกเวที เมื่อเผชิญหน้าแกนน้าเสื้อแดงท่ีไม่คิดแปรพักตร์ ไม่คิดคืนป้ายเสื้อแดง 
นายสุภรณ์กลับเฉไฉตอบว่าการเมืองเป็นเอกสิทธ์ิแต่ละคน ใครจะยืนหยัดจุดเดิมอย่างไร จะไม่ก้าวล่วง และไม่เคย
รังเกียจคนเสื้อแดง ดูแล้วย้อนแย้งกับการเคลื่อนไหวผลักดันให้คืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดง ดังนั้น การจัดกิจกรรมคืนป้าย
หมู่บ้านเสื้อแดงจึงเป็นข้อสงสัยว่า ถ้าหมดยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แล้วนายสุภรณ์และพวกจะยังคงไว้ซึ่ง
อุดมการณ์สมานฉันท์ตามแนวทาง พล.อ.ประยุทธ์ไม่คิดแปรพักตร์อยู่อีกหรือไม่ 
“พิธา” น าทีมก้าวไกลหาเสียงปากน้ า 

วันเดียวกัน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วยแกนน้าพรรค น้าทีมงานพรรคก้าวไกล
เดินสายแนะน้านายอิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัคร ส.ส. เขต 5 จ.สมุทรปราการ ในนามพรรคก้าวไกล โดยในช่วงเช้าลงพื้นที่
รณรงค์หาเสียงบริเวณตลาดบางพลีน้อย วัดบางพลีน้อย และหมู่บ้านทรัพย์มั่นคง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นายพิธา
กล่าวว่า ตนและ ส.ส.พรรคก้าวไกล ลงพ้ืนที่รณรงค์เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 
ขอให้พ่ีน้องชาวจังหวัดสมุทรปราการ เขต 5 ให้โอกาสนายอิศราวุธ ณ น่าน ได้รับใช้พ่ีน้องประชาชน เป็น ส.ส.คนที่ 55 
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ของพรรคก้าวไกล ที่จะมาช่วย พวกเราท้างานขับเคลื่อนนโยบายในรัฐสภา รวมไปถึงจัดสรรงบประมาณที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนเปลี่ยนจากงบประมาณการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ มาเป็นการใช้งบประมาณเพ่ือส่งเสริมรัฐสวัสดิการ และ
ลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเท่าเทียมในสังคม 

นายอิศราวุธกล่าวว่า ขอโอกาสพี่น้องประชาชน ในพ้ืนที่เขต 5 จ.สมุทรปราการ ให้โอกาสได้เข้าไปเป็นตัวแทน
กระบอกเสียงของพ่ีน้องประชาชน ในฐานะ ส.ส. ร่วมตรวจสอบและถ่วงดุลในฐานะพรรคฝ่ายค้าน พัฒนาแก้ไขปัญหา 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1887769   

https://www.thairath.co.th/news/politic/1887769
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วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 - 09:46 น.  

คิดว่าเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ จะเกดิการแย่งคะแนนกันเองหรือไม่ และสุดท้ายใคร
จะเหนือกว่ากันระหว่างรบ.กับฝ่ายค้าน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2264111  
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2264111
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วันท่ี 12 กรกฎาคม 2563 - 12:12 น. 

ที่เห็นและเป็นไป : โอกาสของ‘การเมืองท้องถิ่น’ 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ใหม่ของ “อนาคตใหม่” ที่ถูกยุบพรรคไป แล้วแตกตัวมาเป็น “พรรคก้าวไกล” ให้คนที่ไม่ถูกตัด

สิทธิทางการเมือง ใช้เป็นฐานแสดงบทบาทในสภา กับคณะก้าวหน้าที่ใช้เป็นกลไกรองรับผู้น้าพรรคท่ีถูกตัดสิทธิทางการ
เมืองให้ได้แสดงบทบาทท้างานมวลชน คือยุทธศาสตร์ที่ใช้ “เวทีการบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นเวทีแสดงบทบาททาง
การเมือง” เป็นเร่ืองน่าสนใจมาก 

ก่อนหน้านั้น การเมืองท้องถิ่นไม่มีอะไรแตกต่างกับการเมืองระดับชาตินัก ดูจะเป็นแค่การสร้างฐานของกลุ่ม
การเมืองที่ใช้ในการรองรับการเมืองระดับชาติด้วยซ้้า หลายจังหวัด หรือถ้าจะว่าไปเป็นเป้าหมายของทุกจังหวัดด้วยซ้้า 
ที่กลุ่มการเมืองที่มีบทบาทระดับชาติ ใช้การเมืองท้องถิ่นเป็นฐานของครอบครัว หรือของกลุ่ม  องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นทั้งหลาย ถูกท้าให้เป็นฐานที่มั่นที่จะต้องส่งคนในครอบครัวไปยึดกุมไว้ ตระกูลไหนที่คุมการเมืองท้องถิ่นใน
จังหวัดได้ เมื่อมีการคัดตัวผู้สมัครการเมืองเวทีใหญ่ จะเป็นตระกูลที่ได้รับความส้าคัญเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของพรรค
การเมืองใหญ่ที่จะส่งลงสมัครเพื่อขยายบทบาทขึ้นไป จนกลายเป็นเร่ืองปกติไปแล้วว่า ครอบครัวไหนได้รับการเลือกเป็น 
ส.ส. จะต้องมีคนในครอบครัวพยายามที่จะยึดครองการเมืองท้องถิ่น การเมืองที่อาศัยการสร้างเครือข่ายหัวคะแนน หรือ
จะว่ากันแบบตรงไปตรงมาคือ เงินในการหาเสียง ตระกูลที่ยึดกุมพ้ืนที่ไว้ได้ย่อมต่อรองได้ในราคาที่สูงกว่า  

อย่างไรก็ตาม กลไกแบบนี้เองที่เอ้ือต่อการเมืองแบบผูกขาด ตราบใดที่ยังพัฒนาความคิดความอ่านประชาชน
ไปสู่การใช้สิทธิอย่างมีคุณภาพเหมาะสมกับการเลือกตั้งแต่ละประเภท ที่เลือกตัวแทนเข้าไปท้าหน้าที่ที่แตกต่างกันไม่ได้ 
ตราบนั้นตระกูลไหนที่ท้างานใกล้ชิดประชาชน ช่วยเหลือเป็นที่พ่ึงพิงในการด้าเนินชีวิต จะได้รับเลือกในทุกระดับ และ
ถึงท่ีสุดจะประสบความส้าเร็จในการสร้างการเมืองแบบผูกขาดโดยตระกูลขึ้นมาในพ้ืนที่ 

แม้ว่าจะมีข้อดีอยู่บ้าง ตรงที่ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการดูแลใกล้ชิดจากเครือข่ายหัวคะแนนของตระกูลนั้น  แต่
ที่จะตามมาคือ การบริหารจัดการท้องถิ่นจะเป็นไปเพ่ือตอบสนองการเมืองส่วนกลางเป็นหลัก 
เมื่อส่วนกลางต้องการอย่างไร จะสั่งการผ่านกลไกให้ไปจัดการในท้องถิ่นได้ง่ายๆ  กลายเป็นว่า การเมืองท้องถิ่นไม่
สามารถมีอ้านาจที่เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนในพ้ืนที่ได้ เพราะแก่นแกนที่มาของผู้บริหารไม่ใช่เพ่ือดูแลประชาชน
ในพื้นที่ แต่เป็นตัวแทนอ้านาจของส่วนกลางมากกว่า 
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ที่บอกว่าน่าสนใจคือตรงนี้ พรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้านั้นชัดเจนว่ามีปัญหาถูกกดดันให้แสดงบทบาททาง

การเมืองในเวทีส่วนกลางได้ระดับหนึ่งเท่านั้น หน้าซ้้ายังมีกลไกที่จะติดตามเล่นงานไม่ให้มีพลังในบทบาททางการเมือง
ในระดับที่จะสร้างผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติในยุคสมัยเช่นนี้ได้ การหันมาเน้นบทบาทของ “การเข้าไปมีบทบาทใน
อ านาจการเมืองท้องถิ่น” จึงน่าจะเป็นสิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ไม่น้อย  จาก “การเมืองท้องถิ่น” ที่เป็น
แค่ “กลไกถ่ายทอดอ านาจจากส่วนกลาง” โดย “คนตระกูลเดียวกัน”มาเป็น “ท้องถิ่น” พร้อมจะ “ตอบโต้อ านาจ
จากส่วนกลาง” เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น ฐานะคนที่ใกล้ชิดประชาชนมากกว่า 

การบังคับใช้กฎหมายของส่วนกลาง จะถูกท้าให้ต้องนึกถึง “ข้อเท็จจริงในท้องถิ่น” จะท้าให้การตัดสินตาม
กฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยส่วนกลาง สะท้อนความยุติธรรมมากข้ึน เมื่อประกอบเข้าด้วยข้อเท็จจริงของคนในท้องถิ่นที่จะ
ถูกตีความในทางเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนไม่ใช่ตีความให้เป็นไปแต่ในแนวเข้าทางอ้านาจจากส่วนกลางเหมือนที่
ผ่านมาย่อมเป็นเร่ืองน่ายินดีที่ “คณะก้าวหน้า” ซึ่งแสดงเจตนาที่ชัดเจนว่าจะพัฒนาการเมืองไทยให้มีคุณภาพ
เหมาะสมมากขึ้น จะเล่นในสนามท้องถิ่นเพียงแต่ว่า ความชัดเจนที่ต้องการลงไปเปลี่ยนแปลงการใช้อ้านาจในท้องถิ่น
ดังกล่าว 

จะท าให้โอกาสที่จะมี “การเลือกตั้งท้องถิ่น” ไม่เกิดขึ้นง่ายๆ ในเร็ววัน 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2261748 

  

https://www.matichon.co.th/article/news_2261748
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สภาเสนอแนวคิดใช้ลายน้ิวมือคุม ส.ส. ลงคะแนน 
  

 
คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดท้ารายงานเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เร่ือง  “การพัฒนาระบบ

บริการสารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และพัฒนาการด้าเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร” โดยตอนหนึ่งของรายงานมีการ
เสนอให้ใช้ระบบบัตรสมาร์ตการ์ดประจ าตัวส.ส.แบบใบเดียวและน าระบบสแกนลายนิ้วมือมาใช้ในการยืนยันตัวตนร่วม
ด้วย และเปิดเผยข้อมูลการลงคะแนนของสมาชิกในรูปแบบ Common Standard Open API (Application Programming 
Interface) รวมทั้งติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ือเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในห้องประชุมสภาและ
เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบกรณีเกิดความผิดปกติในการลงคะแนน 

ทั้งนี้ ในรายงานของคณะกรรมาธิการฯ ระบุว่า จากการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ และระบบบริการสารสนเทศในวงงานรัฐสภา คณะกรรมาธิการได้น้ามาประมวลจัดท้าเป็นข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ โดยแบ่งออกเป็นเร่ืองที่สามารถด้าเนินการได้โดยไม่จ้าเป็นต้องใช้งบประมาณ เร่ืองที่ต้องใช้งบประมาณใน
การด้าาเนินการ ดังนี้ 

1.เร่ืองที่สามารถด้าเนินการได้โดยไม่จ้าเป็นต้องใช้งบประมาณ ระบบการแสดงตนและการลงคะแนนด้วยระบบ
สมาร์ตการ์ด (Smart card) ควรติดตั้งระบบบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Screen Capture) เพ่ือบันทึกผลการลงคะแนนแบบ
เรียลไทม์ (Real time) และให้มีก้าาหนดระยะจัดเก็บ เช่น ภายใน 30  วัน เป็นต้น เพ่ือประกอบเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบต่อไป และควรเปิดเผยข้อมูลบันทึกการลงคะแนนของสมาชิกรายบุคคลในรูปแบบไฟล์ เพ่ือประโยชน์ในการน้าาไป
ใช้งานต่อ พร้อมทั้งก้าหนดนโยบายให้น้าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับชุดข้อมูลต่าง ๆ ที่จะให้มีการเปิดเผย เพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

2.เร่ืองที่ต้องใช้งบประมาณในการด้าเนินการ ระบบการแสดงตนและการลงคะแนนด้วยระบบ Smart card ควร
จัดท้าบัตรสมาร์ตการ์ด (Smart card) ประจ้าตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบใบเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือให้เกิดความสะดวกใน
การใช้งานและเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดท้าบัตรและให้ระบบการพิสูจน์ตัวตน 2 ชั้น (Two Factor 
Authentication) โดยน้าระบบสแกนลายนิ้วมือ (FingerPrint) มาใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย 

นอกจากนี้ ควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงคะแนนของสมาชิกในรูปแบบ Common Standard Open API 
(Application Programming Interface) ในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบอ่ืน ๆ ทั้งหน่วยงานรัฐด้วยกันหรือ
เอกชน ภายใต้การเข้าถึงข้อมูลที่ก หนดไว้ได้โดยสะดวก ควรติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ือเป็นการเพ่ิมมาตรการ
รักษาความปลอดภัยภายในห้องประชุมสภาและเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบกรณีเกิดความผิดปกติในการ
ลงคะแนน 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/13310?line=   

https://www.nationweekend.com/content/politics/13310?line=
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"พลังประชารัฐ" เปิดศกึแย่งชิง เก้าอี้“พลังงาน” 

 

พปชร.ป่วน“กลุ่มสันติ”ผนึก“ธรรมนัส” เปิดศึกชิงเก้าอ้ี“พลังงาน” กับ “กลุ่มสุริยะ” เผยทั้ง 2 ฝ่ายเริ่ม
เรียกขรก.ไปสอบถามงานที่คั่งค้าง และเดินสายพบปะนักธุรกิจพลังงานแล้ว 

หลังจากเขี่ย “4 กุมาร” อันประกอบด้วย นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง อดีตหัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ 
สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน อดีตเลขาธิการพรรค นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษาฯ อดีตรองหัวหน้าพรรค และ 
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกฯ พ้นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และต่อมา “4 
กุมาร” ได้ลาออกจากสมาชิกพรรค พปชร. ขณะที่บรรดาส.ส.และแกนน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ออกมาไล่ให้กลุ่ม “4 
กุมาร” พ้นเก้าอ้ีรัฐมนตรี เพ่ือหวังแย่งเก้าอ้ีรัฐมนตรีกัน โดยเฉพาะเก้าอ้ีรัฐมนตรี “พลังงาน” ที่ปัจจุบัน สนธิรัตน์ สนธิ
จิระวงศ์ เป็น รมว.อยู่ในปัจจุบัน 
  รายงานข่าวแจ้งว่า เดิมเก้าอ้ี “รมว.พลังงาน” เป็นการจับจองของ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม 
แกนน้ากลุ่มสามมิตร ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขการสนับสนุน บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค แต่มี
รายงานว่า ขณะนี้เกิดการแย่งชิงกันภายในพลังประชารัฐ โดย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง รองหัวหน้าและ
ผู้อ้านวยการพรรค ต้องการโยกตัวเองจากกระทรวงการคลังมาเป็น “รมว.พลังงาน” ด้วยการจับมือกับกลุ่มของ ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อต่อรองเก้าอ้ีรมว.พลังงาน โดยเสนอให้ นายสุริยะ มานั่ง
กระทรวงการคลังแทน  

ความเคลื่อนไหวดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากท่ี นายสันติ พลาดหวังจากเก้าอ้ี เลขาธิการพรรค ให้ นาย 
อนุชา นาคาศัย จึงจะขอให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สนับสนุนให้เป็น รมว.พลังงาน แทน 
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า นายสุริยะ และ กลุ่มสามมิตร ไม่ยอมรับข้อเสนอนี้ เพราะต้าแหน่ง “รมว.พลังงาน” เป็น
ความคาดหวังของ นายสุริยะ และกลุ่มสามมิตร มาตั้งแต่ตอนตั้งรัฐบาลเมื่อกลางปี 2562 แล้ว และเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่
กลุ่มสามมิตร หันมาสนับสนุน พล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้าพรรค  

นอกจากนี้ ยังมีรายงานด้วยว่า ทั้ง 2 กลุ่ม คือ “กลุ่มสามมิตร และ “กลุ่มนายสันติ” เร่ิมเรียก 
ข้าราชการกระทรวงพลังงาน ไปสอบถามงานที่ค่ังค้างของกระทรวงพลังงาน และเร่ิมเดินสายพบปะนักธุรกิจพลังงาน
แล้ว เพราะทั้ง 2 กลุ่มต่างมั่นใจว่าจะได้รับจัดสรรให้เป็น“รมว.พลังงาน 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/441635?as= 
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/441635?as=


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

64 

 

 

 
 

12 ก.ค. 2563 - 23:00 น.  

จังหวะ การเมืองก้าวหน้า และ  
ก้าวไกลวัยรุ่น ใจเร่าร้อน  
: วิเคราะห์การเมือง  
จังหวะ การเมืองก้าวหน้า และ ก้าวไกลวัยรุ่น ใจเร่าร้อน : วิเคราะห์การเมือง 
เห็นท่วงท้านอง จังหวะก้าวของพรรคก้าวไกลแล้วมิอาจที่จะมองเมิน 
พลันที่เสร็จสิ้นงบประมาณวาระ 1 พรรคก้าวไกลก็ลงพ้ืนที่เลือกตั้งซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ ชุดแล้วชุดเล่า ลงเดิน
พบปะประชาชน ไม่สนว่าในพรรคพลังประชารัฐจะเกิดอะไรขึ้น 
ขณะเดียวกัน พร้อมๆ กับการเชิญชวนประชาชนที่เขต 5 สมุทรปราการ ก็ประกาศเดินหน้าลุยการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.
อย่างไม่วอกแวก ลังเล 
พร้อมจะเปิดตัว พร้อมจะลงสนามเลือกตั้ง 
ขณะที่พรรคก้าวไกลเดินหน้าการเมือง แล้วคณะก้าวหน้าท้าอะไร 
สังคมสัมผัสได้ตั้งแต่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เดินทางไปตามจุดต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วว่าคณะ
ก้าวหน้ามีเป้าหมายอะไร เมื่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ลงไปยังภาคใต้ก็แจ่มแจ้ง 
แจ่มแจ้งว่าคณะก้าวหน้าพร้อมจะสานงานของพรรคอนาคตใหม่ โดยลงต่อสู้ในสนามเลือกตั้ง ท้องถิ่นในเบื้องต้นประเดิม
ผ่าน 17 จังหวัดเป้าหมาย 
พร้อมจะเปิดตัว “ผู้สมัคร” พร้อมจะต่อสู้อย่างเต็มที่ 
ความเด่นชัดระหว่างพรรคก้าวไกลกับคณะก้าวหน้าต้องตามไปดู 
พรรคก้าวไกลสนใจเฉพาะท้องถิ่นของกรุงเทพ มหานคร ส่วนจังหวัดอ่ืนๆ ปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของคณะก้าวหน้า
อย่างเต็มเปี่ยม 
การเลือกตั้งซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ เป็นงานของพรรคก้าวไกล 
ขณะเดียวกัน การลุยสนาม “ท้องถิ่น” ของคณะก้าวหน้าก็ยึดกุมหลักการและแนวทางของพรรคอนาคตใหม่อย่างมั่น
แน่ว ไม่แปรเปลี่ยน 
สู้กันด้วย “นโยบาย” ไม่ทุ่ม “เงิน” ซื้อเสียง 
ไม่มีใครคาดหมายว่าอนาคตของ “คณะก้าวหน้า” กับ “พรรคก้าวไกล”จะเป็นอย่างไร 
จะสามารถตีฝ่าค้าขู่คุกคามที่ว่า“ระวังตัวไว้บ้างก็แล้วกัน”ได้หรือไม่ แต่ที่แน่ๆ อย่างที่สุดก็คือ ไม่ว่าในนามของคณะ
ก้าวหน้า ไม่ว่าในนามของพรรคก้าวไกลพร้อมเดินหน้า 
เมื่อคิดและวางแผนแล้วก็ลงมือท าตามความเชื่อม่ัน 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4490013  

https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4490013
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/07/PokVV.jpg
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ทวี สุรฤทธิกุล 13 กรกฎาคม 2563 00:10 น.  

เล่าเรื่อง “กิจสังคมเก่า” (2) 

 
ทวี สุรฤทธิกุล 
พรรคกิจสังคมมีค าขวัญว่า “เราท าได้” แต่จบลงเพราะ “ท าเราได้” 

การหาเสียงของพรรคการเมืองไทยในอดีตเต็มไป “ค้าสัญญาเพ้อฝัน” ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะวาดฝันให้กับ
ประชาชนว่า “จะท้าโน่นท้านี่” ในแนวที่สร้างสวรรค์วิมานให้ผู้เลือกตั้ง “ละมอเพ้อพก” อยากได้อยากเป็น อย่างที่เรียก
กันว่า “น้้าเน่า” ซึ่งพรรคกิจสังคมได้หาเสียงว่าเราจะสร้าง “น้้าดี – น้้าใหม”่ ในทางการเมือง (ถ้าจะใช้ศัพท์สมัยนี้น่าจะ
เรียกได้ว่าพรรคกิจสังคมได้สร้าง “New Normal” ในทางการเมืองไทยขึ้นแล้ว) 

ในอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งจะใช้ “โปสเตอร์” คือการพิมพ์รูปภาพและค้าโฆษณาลงบนกระดาษ แล้วเอาไปติด
แปะตามสถานที่ต่างๆ ที่นิยมกันมากคือเสาไฟฟ้าและก้าแพงริมถนน ถ้ามีเงินมากก็ติดแปะได้มาก  บางทีก็ติดแปะกัน
เลอะเทอะทับซ้อนกัน จนทะเลาะตีหัวกันก็มี ตามมาด้วยการเดินเคาะประตูบ้าน คือผู้สมัครแต่ละคนจะเดินเข้าออกตาม
ตรอกซอกซอยไปตามบ้านผู้คน เดินเข้าหาและทักทายผู้คนพร้อมกับแจกนามบัตรหรือใบปลิวไปเร่ือยๆ  บางทีถ้า
ชาวบ้านเขาให้การต้อนรับดีๆ ก็จะเชิญให้ดื่มน้้าท่าจนถึงข้าวปลาอาหาร ซึ่งผู้สมัครก็จะไม่อิดออด ต้องยอมร่วมดื่มร่วม
กินให้เห็นความ “จริงใจ” แม้จะทานไม่ค่อยได้ก็ตามที และอีกอย่างหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในการหาเสียงในสมัยก่อนก็คือ
การเปิดเวทีปราศัย ตั้งแต่เวทีเล็กๆ ที่จัดขึ้นตามชุมชน ไปจนถึงเวทีใหญ่อย่างที่นิยมกันมากในกรุงเทพฯก็คือเวทีท้อง
สนามหลวง ซึ่งพรรคใหญ่ๆ จ้าเป็นจะต้องจัดให้อลังการ์ ทั้งตอนเปิดตัวและการปราศัยปิดท้ายก่อนวันลงคะแนน 

พรรคกิจสังคมแม้จะยังคงใช้โปสเตอร์เป็นสื่อหาเสียง แต่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบสีสันให้ดูดีขึ้น โดยไม่เน้นการใช้
รูปผู้สมัครเต็มหน้ากระดาษ แต่ใช้เพียงภาพก้าปั้นมือขวาที่ชูขึ้นสีด้าทะมึน มีข้อความประกอบข่างใต้ว่า “เราท้าได้” สี
น้้าเงิน บนพื้นกระดาษสีส้ม มีโลโก้พรรคกิจสังคมอยู่มุมบนด้านซ้าย และมีภาพผู้สมัครพร้อมเบอร์ขนาดเล็กๆ อยู่มุมล่าง
ข้างขวา จึงท้าให้ “เตะตา” และดูท้าทายแก่สาธารณชนอย่างมาก อย่างไรก็ตามพอใกล้ๆ วันลงคะแนน ภาพผู้สมัครก็
จะขยายขนาดขึ้น พร้อมกับเบอร์ที่จะให้คนกาลงคะแนนก็มีความเด่นชัด เหมือนว่าจะเป็นเทคนิคที่จะท้าให้คนจ้าได้ติด
ตา โดยมีการเพ่ิมรูปของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช หัวหน้าพรรคขนาดพอประมาณขึ้นที่ทางด้านซ้ายใต้โลโก้พรรคนั้นด้วย 
นัยว่าจะได้ช่วยตอกย้้าความประทับใจให้กับผู้ลงคะแนนด้วยความโดดเด่นของผู้น้าพรรคนั่นเอง 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200712/6c6cab2f47908637b58dfd3e0d24360842409e6421c9006e3a71f4616a145504.jpg?itok=YXdMTZD7
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ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการแต่งเพลงประกอบการหาเสียงของพรรค ทั้งเพลงมาร์ช  เพลงร้าวง และเพลงในแนว
สมัยใหม่ ที่ติดหูผู้คนในยุคนั้นมากๆ ก็เช่น เพลงรักคึกฤทธ์ิเลือกกิจสังคม และมาร์ชกิจสังคม เป็นต้น  (ต่อมาในการ
เลือกตั้งปี 2519 และคร้ังต่อๆ มา ได้ใช้เพลงของคุณเพลิน พรมแดน ในเพลง “คึกฤทธ์ิคิดลึก” มาเป็นเพลงหาเสียงของ
พรรคด้วย ก็ยิ่งท้าให้ชื่อพรรคกิจสังคมติดหูผู้คนมากข้ึน) พร้อมกับท้าสปอตโฆษณา(ถ้าสมัยนี้น่าจะเรียกว่า “คลิปเสียง”)
แล้วไปจ้างให้วิทยุต่างๆ เปิดระหว่างรายการ แต่ทางโทรทัศน์ยังท้าไม่ได้เพราะค่าโฆษณาแพงมาก แต่กระนั้นก็แสดงให้
เห็นว่าพรรคกิจสังคมได้ “แหวกแนว” การหาเสียงออกไปมาก นอกจากนี้ยังมีจัดขบวนผู้สมัครออกพบปะชาวบ้าน จาก
แบบเดิมที่มีเพียงผู้สมัครและผู้ติดตามคนสองคน ก็สร้างให้เป็น “ขบวน” คือมีคนถือป้ายน้าหน้าและตามหลัง กลุ่มละ 
3-4 คน จนถึงเป็นสิบๆ คน มีเคร่ืองขยายเสียงมือถือที่เรียกว่า “โทรโข่ง” ให้คนในขวนและผู้สมัครได้แจ้งประกาศและ
พูดคุยกับชาวบ้าน คนในขบวนจะแต่งตัวเป็นชุดและสีเดียวกัน โดยของพรรคกิจสังคมจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีขาว มีโลโก้
และชื่อพรรคปักที่หน้าอก ดูหรูหราสง่างาม ในขณะที่บางพรรคได้พยายามลอกแบบ แต่อาจจะด้วยเงินมีน้อยก็ใช้เพียง
เสื้อยืดให้มีสีสันตามสมควร ซึ่งวันหนึ่งๆ อาจจะมีหลายๆ ขบวน ท้าให้การเข้าถึงผู้คนท้าได้มากขึ้นและน่าสนใจมากข้ึน 

การเลือกตั้งคร้ังแรกของพรรคกิจสังคมในวันที่  26 มกราคม 2518 ได้ ส.ส.มาเพียง 18 คน ถ้าเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงที่ทุ่มเทลงไปก็คงดูไม่คุ้ม แต่ก็ได้แสดงให้เห็นว่าพรรคแนวใหม่ได้เป็นที่สนใจของประชาชน
พอสมควร คุณบุญชู โรจนเสถียร ผู้รับผิดชอบในแคมเปญทั้งหมดนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้เขียนว่า คุณบุญชูได้จ้างทีมงาน
คนรุ่นใหม่มาร่วมคิดและจัดท้า โดยพยายามที่จะเน้นนโยบายพรรคมากกว่าตัวบุคคล ด้วยการใช้สื่อโฆษณาและรูปแบบ
การหาเสียงสมัยใหม่ ซึ่งโดยส่วนตัวของคุณบุญชูก็พอใจ และที่พอใจมากกว่านั้นก็คือ ได้ท้าให้การเมืองไทยมีสีสันสดใส 
และก้าวพ้นออกมาจาก “น้้าเน่า” หรือการขายฝันอย่างในอดีต เพราะจากนั้นรูปแบบการหาเสียงของพรรคการเมือง
ต่างๆ ก็เปลี่ยนไป พร้อมกับสร้างการตื่นตัวของผู้เลือกตั้ง ซึ่งก็คือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยให้ดีขึ้นนั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม ส.ส.ของพรรคกิจสังคมแม้จะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาพอสมควร แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคก็ยังคงเป็นคน
รุ่นเก่าที่ยังคงมีอิทธิพลต่อการด้าเนินการทางการเมืองของพรรคอยู่มาก โดยเฉพาะในการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังจากที่
พรรคประชาธิปัตย์ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นพรรคที่มี ส.ส.มากที่สุด ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ โดย ส.ส.ส่วนหนึ่งของ
พรรคกิจสังคมยังคิดว่า การเป็นรัฐบาลผสมน่าจะไม่มีเสถียรภาพเท่าใดนัก แต่ผู้ใหญ่ในพรรคกลับคิดว่าเมื่อได้เป็น
รัฐบาลแล้ว เดี๋ยวพรรคการเมืองต่างๆ ก็จะว่ิงเข้ามาหาและรัฐบาลก็จะเข้มแข็งขึ้นมาเอง ซึ่งปรากฏารณ์การคัดง้าง
ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่นี้เป็น “สามัญลักษณะ” ของการเมืองไทยมาโดยตลอด เช่นเดียวกันกับชะตากรรมของ
พรรคกิจสังคมท่ีก็อยู่ในครรลองนั้น 
เช่นเดียวกันกับการเมืองไทยในปัจจุบัน ที่ยังไม่รู้ว่าเม่ือไหร่จะมี “New Normal” เกิดขึ้น 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/169021  
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“4 กุมาร” ชะตากรรม อยู่ในมือ “ลุงตู่” 

 
 “การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ ทุกคนเข้าใจกันดี พวกผมจะท าหน้าที่ที่เรามีอย่าง

เต็มที่ หากจะมีการปรับเปลี่ยนใดๆ ในคณะรัฐมนตรี ก็เป็นเรื่องของอ านาจนายกฯ” อุตตม สาวนายน รมว.คลัง อดีต
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) พูดตอนหนึ่งในการแถลงข่าวลาออกจากสมาชิกพรรค พปชร. เมื่อวันที่ 9 ก.ค.
2563 ที่ผ่านมา 

 “ความผูกพันคือสายใยที่ไม่ได้หายไป การลาออกจากพรรคของพวกเรา ไม่ได้หมายความว่าเราตัดขาดสายใย
ต่อกัน เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เราเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เราไม่มีความขัดแย้งหรือโกรธชังกันในเร่ืองต่างๆ 
เป็นเพียงวิถีของการเดินไปข้างหน้า กลุ่มพวกเรามีความคิดแบบนี้ มีวิถีปฏิบัติแบบนี้ เราก็เลือกทางเดิ นในวิถีของ
เรา” สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน อดีตเลขาธิการพรรค กล่าวตอนหนึ่งในการแถลงข่าวลาออกจากสมาชิกพรรค 
พปชร. 

บนเส้นทางการเมืองของ กลุ่ม “4 กุมาร" ใน พปชร. นอกจากอุตตม สาวนายน และ สนธิรัตน์ สนธิจิ
รวงศ์ แล้ว สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม อดีตรองหัวหน้าพรรค และ กอบศักดิ์ ภู
ตระกูล รองเลขาธิการนายกฯ อดีตกรรมการบริหารพรรค ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค พปชร. 
พร้อมกันแล้ว ต่อไปนี้ก็เหลือแต่เพียงลุ้นว่า “อุตตม-สนธิรัตน์-สุวิทย์” จะยังมีชื่ออยู่ร่วม “ครม.บิ๊กตู่”ต่อไปหรือไม่ 
ส่วน กอบศักดิ์ ภูตระกูล ต้องลุ้นว่าจะยังได้เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (ช่วยงาน ดร.สมคิด จาตุศรี
พิทักษ์ รองนายกฯ) อยู่อีกหรือไม่ ชะตากรรมทางการเมืองของ  “4 กุมาร” ขึ้นอยู่กับ “ลุ่งตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา”  นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แต่เพียงผู้เดียว 

การ “ปรับ ครม.” จะมีข้ึนเมื่อใด “นายกฯตู”่ ออกมาพูดไว้ชัดเจนแล้ว ภายหลัง “4 กุมาร” ลาออกจากสมาชิก
พรรคพปชร. ว่า “เร่ืองที่ถามมาเป็นประเด็นร้อนในการลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคของทั้ง 4 คน ผมก็เคารพการ
ตัดสินใจ ถือเป็นเร่ืองภายในพรรค ในส่วนการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี ก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง ซึ่งเป็นวิถีทางทางการเมือง 
การเข้ามาเป็นส.ส. การเข้ามาเป็นรัฐมนตรี การจะเข้ามาเป็น ครม. การเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องมีการไปพูดคุย
เจรจากัน ผมยังไม่มีให้ว่าใครจะเป็น ใครจะเข้า ใครจะออก เพราะเราต้องคุยกับพรรคการเมือง พรรคร่วมรัฐบาล ซึ่ง
ขอให้ใจเย็นๆ” 

ส่วนที่ท่ีมีข่าวว่าก้าหนดไว้ว่าเดือนก.ย.จะปรับครม.ถึงวันนี้จะเร็วขึ้นหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ ย้อนถามผู้สื่อข่าวว่า 
“การปรับครม.ใครปรับหรือยัง ผมพูดเมื่อไหร่ว่าจะมีขึ้นในเดือนกันยายน ผมไม่เคยพูดจะปรับในเดือนกันยายน ไป
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ตีความกันเอง แต่จะเป็นช่วงไหนก็ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ยืนยันว่าใครจะว่ิง คนว่ิงมาก ก็อาจจะไม่ได้ก็ได้ 
ขอร้องว่าอย่าท้าให้เกิดความสับสนอลหม่าน  ใครจะว่ิงก็ว่ิงไป ผมจะตัดสินใจด้วยตัวเอง และผมก็ต้องคุยกับหัวหน้า
พรรคทุกพรรค” ส้าหรับ “4 กุมาร” ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพปชร.แล้วจะส่งผลต่อเก้าอ้ีรัฐมนตรีหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ 
ตอบว่า  เป็นเร่ืองกลไกภายในพรรค เพราะสัดส่วนในการเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมาจากพรรคการเมืองเป็นอันดับแรก 
โควต้าคนนอกก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง อย่าลืมว่าผมก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพปชร. เพราะฉะนั้นสัดส่วนรัฐมนตรีก็ต้องฟังจาก
พรรคเป็นหลัก การจะน้าคนนอกเข้ามาก็เป็นโควต้าของเขา ซึ่งผมก็ขอเขามาและเขาก็ให้ผมเข้ามาตรงนี้ รวมทั้งมี
รัฐมนตรีหลายคนที่มากับผมด้วย” 

เมื่อนักข่าวถามย้้าว่าการที่ “4 กุมาร” ลาออกจากพปชร. ถือว่าเป็นโควต้าของนายกฯ ใช่หรือไม่ พล.อ.
ประยุทธ์ ตอบว่า “เดิมก็เป็นเช่นนั้นอยู่ และเป็นตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ดังนั้นวันนี้ต้องไปดูว่าโควต้าเหมาะสมแล้วหรือยัง 
ใครจะได้เพ่ิม ใครจะได้ลดอย่างไรก็ไปว่ากันอีกที และการ “ปรับครม.” ก็เท่าท่ีจ้าเป็น ใครที่เขาท้างานดีอยู่แล้วก็ให้เขา
ท้างานต่อ ที่ผ่านมาทุกคนท้างานดีทั้งหมด ผมไม่ได้ว่าใครไม่ดี เพียงแต่กลไกทางการเมืองและวิถีทางการเมืองเป็นอีก
เร่ืองหนึ่ง” 

 “ครม.ใหม่ถ้าปรับก็ต้องปรับในส่วนของเศรษฐกิจด้วย เพราะครม.เศรษฐกิจ มีหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ” 
นายกรัฐมนตรี ระบุ และเมื่อถูกถามว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจมองคนนอกไว้หรือยัง พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า “ก็มองไว้ทั่ว
ทุกกลุ่ม ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมดูไว้ทั้งหมด รวมทั้งด้านสาธารณสุขก็ดู เพราะต้องรับผิดชอบทั้งครม.” ทั้งหมด
คือ สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ท้าเนียบรัฐบาล เมื่อ
วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 

ก่อนหน้านั้นวันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมคณะ ได้ไปพบคณะผู้บริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เพ่ือพูดคุยรับ
ฟังมุมมองในการขับเคลื่อนประเทศ และได้พูดถึงเร่ืองการ “ปรับครม.” ว่า “การปรับครม.เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะ
ผมไม่เคยพูดว่าจะไม่ปรับ แต่ต้องให้ประเทศเดินหน้าไปก่อน ต้องรอให้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ 2564 เสร็จเรียบร้อยออกมาก่อน และการใช้งบประมาณในการดูแลและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจเร่ิมมีความคืบหน้า 
เป็นไปอย่างเรียบร้อยและชัดเจนก่อน จากนั้นจึงจะปรับครม.เพ่ือให้รัฐบาลเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ติดขัด” 

ตรงนี้นี่แหละที่ท้าให้วิเคราะห์ไปได้ว่า การที่นายกฯ บอกว่า ต้องรอให้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ 2564 ผ่าน
ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ก่อน จึงจะปรับ ครม.นั้น ตามไทม์ไลน์การจัดท้างบประมาณ ขณะนี้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ
ฯ ได้ผ่านวาระ 1 ของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการแปรญัตติฯ ที่มีกรอบเวลา 30 วัน หลังจากนั้นจึงเสนอเข้าสู่สภาฯ วาระ 2-3 ซึ่งเมื่อผ่านสภาผู้แทนฯ 
แล้ว จะเป็นการพิจารณาของวุฒิสภา ก็คาดการณ์กันว่า ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2564 น่าจะมีผลบังคับใช้ได้กลางเดือน
กันยายน 2563 และการปรับครม.ก็คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายเดือน “กันยายน” เช่นเดียวกัน ...จะปรับใครก็ปรับ
ไปเถอะ “ท่านนายกฯ”  แต่ปรับแล้วขออย่าให้ประชาชนร้อง “ยี”้ ก็แล้วกัน 
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พันแสง 13 กรกฎาคม 2563 00:10 น.   

สังคมสยามรัฐ 

 
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ยืนหยัดฟันฝ่า ทุกอุปสรรค ทุ่มเท ท างานเพื่อรับใช้สังคม น าเสนอความจริง ผลงานก้าวสู่ปีที่ 
71 เป็นเครื่องพิสูจน์ ...*...  

สนามเลือกตั้งใหม่ เขต 5 ที่สมุทรปราการ ก้าลังกลับมาสร้างความเข้มข้นทางการเมือง เมื่อ “ฝ่ายค้าน” อย่าง 
“พรรคก้าวไกล” ประกาศตัวขอสู้ศึก รอบนี้โดยไม่มีการ “ถอย” ให้กับ “พรรคเพื่อไทย” แม้จะเป็น ฝ่ายค้าน
เหมือนกัน พร้อมย้้าว่าเป็นสิทธ์ิของพรรคการเมือง ...*...  

ล่าสุด “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล จะประกาศส่ง  “อิศราวุธ ณ 
น่าน” เป็นผู้สมัครของพรรค ลงชนกับ “สลิลทิพย์ สุขวัฒน์” ที่จะสวมเสื้อพรรคเพ่ือไทย ลงสนาม ขณะที ่“พรรคพลัง
ประชารัฐ” เองในฐานะแชมป์เก่า จะส่ง “กรุงศรีวิไล สุทินเผือก” ลงมาแก้มือ ภายหลังจากที่ เจ้าตัวเพ่ิงโดน 
“ใบเหลือง” มาหมาดๆ ...*...  

ทั้งนั้น ทั้งนี้ จึงต้องย้้าอีกคร้ังว่า สนามเลือกตั้งเขต 5 สมุทรปราการ รอบนี้ เข้มข้นไม่น้อย เมื่อ “เพื่อไทย” กับ 
“ก้าวไกล” ส่งคนลงมา “ตัดคะแนน” พรรคฝ่ายค้านด้วยกันเอง ส่วน “กรุงศรีวิไล” ก็ต้องชนะการเลือกตั้งรอบนี้ให้ได้
เช่นกัน เพ่ือพิสูจน์ตัวเอง และสะท้อน “บารมี” ของ “หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนใหม่” ที่ชื่อ “บิ๊กป้อม” พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เหมือนกับที่พรรคพลังประชารัฐ เอาชนะการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 ที่ล้าปาง
มาแล้ว ...*...  

นับเป็นคร้ังแรกที่ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร เข้าร่วมประชุมสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ อย่างเป็นทางการ 
โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา บรรยากาศที่ท้าการพรรคพลังประชารัฐ ที่อาคารวัน ถนนรัชดาฯ พลันคึกคัก ขึ้นมา
ทันที จะว่าไปแล้วบรรยากาศก็ผิดกันลิบลับ เมื่อมองไปยัง  “กลุ่ม 4 กุมาร” ที่เพ่ิงตั้งโต๊ะแถลงข่าว ขอลาออกจาก
สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ทั้ง อุตตม สาวนายน รมว.คลัง, สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน , สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
รมว.การอุดมศึกษาฯ และ กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โบกมืออ้าลา บทบาททางการเมืองในพรรค
พลังประชารัฐ คงเหลือไว้แต่ต้าแหน่ง “รัฐมนตรี” ในฐานะฝ่ายบริหารเท่านั้น ก็ถือว่า ลดการเผชิญหน้า หลีกแรงเสียด
ทาน ระหว่าง “กลุ่มสี่กุมาร” กับ “ก๊วนการเมือง” ฝั่งตรงข้าม ...*... 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/169028  
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