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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ "ยงยุทธ" จ่อซบ พปชร. หลงัยุบพรรคประชานิยม เปิดตัว 21 ก.ค. นี ้ 5 
2 แนวหน้าออนไลน์ ‘ยงยุทธ’จ่อซบ ‘พปชร. ’หลังพรรคประชานิยมสิ้นสภาพ เปิดตัว 21 ก.ค. นี้ 6 
3 สยามรัฐออนไลน์ "ยงยุทธ" เลิกพรรคประชานิยม เตรียมซบ พปชร. เปิดตัว 21 ก.ค. นี้ 7 
4 มติชนออนไลน์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. “พรรคประชานิยม” สิ้นสภาพ

พรรคการเมือง 
8 

5 ข่าวสดออนไลน์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. พรรคการเมืองสิ้นสภาพ 9 
6 มติชนออนไลน์ ราชกิจจาฯ ประกาศพรรคการเมืองสิ้นสภาพ 10 
7 สยามรัฐออนไลน์ อบจ. อุบลราชธานี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นฯ 11 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ส าราญ' แพร่บทความ 'เดิมพันอนาคตนายกฯ ลุงตู่' 12 
9 เนชั่นออนไลน์ ส.ว. ปลุกผีนิรโทษกรรม ช่วยคดีชุมนุมการเมือง 16 
10 เนชั่นออนไลน์ เพ่ือไทย เปิดข้อมูล ส.ส.พปชร. ล้วงการเคหะฯ ขัด รธน. 18 
11 แนวหน้าออนไลน์ 'ตรีรัตน์' ชงยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินจัฉัย'ฐิติภสัร์' พ้นสมาชิกสภาพ  ส.ส. 19 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ เด็ก พท. จ่อยื่นศาล รธน. วินัจฉัย 'ฐิติภัสร์' พ้น ส.ส. 20 
13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' ย้ าปรับ ครม. เป็นเรื่องของนายกฯ 21 
14 มติชนออนไลน์ ประยุทธ์ บอก พอใจผลงานรฐับาลที่มาจากเลือกตั้งครบ 1 ป ี 22 
15 MGR  ออนไลน์ “พันธ์ยศ” เบนเข็มขอลุยสนาม “ผู้ว่าฯ กทม.” ชูนโยบายสุขภาวะ 23 
16 Mcot ออนไลน์ นายกฯ พอใจการท างาน 1 ปีรัฐบาล 25 
17 เดลินิวส์ออนไลน์ "ฐิติภัสร์" จ่อฟ้องกลับ"ตรีรัตน์" แจงท างาน ส.ส.ผ่าน กมธ.ของสภาฯ 26 
18 มติชนออนไลน์ “ตรีรัตน์” ชงเพ่ือไทย รวมชื่อ 60 ส.ส. ยื่นศาลวินิจฉัย                     27 
19 สยามรัฐออนไลน์ "ฐิติภัสร์" เตรียมฟ้องกลับ “ตรีรัตน์”หลังปูดข้อมูลเท็จ ปัดแทรกแซง ขรก.   28 
20 INN ออนไลน์ พท. จ่อยื่นศาล รธน.วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.วังทองหลาง 29 
21 ไทยรัฐออนไลน์ "ปิยบุตร" ยัน ไม่ได้คิดร้ายบ้านเมือง หลัง “คณะก้าวหน้า” ลุยเชียงราย 30 
22 เดลินิวส์ออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' ปลุกใจลูกพรรคสามัคคี ตั้ง 10 ขุนพลสร้างความเปน็หนึ่ง 33 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
23 เนชั่นออนไลน์ 'บิ๊กป้อม'ลั่น'พปชร.'ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจท าแล้วเลิก 34 
24 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' ลั่น พปชร. ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ ประเดิมศึกหนักเลือกตั้งซ่อมปากน้ า 35 
25 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'กรุงศรีวิไล' เผย 'บิ๊กป้อม' อวยพรโชคดี โว 13 ปีลงพ้ืนที่ไม่เคยขาด 36 
26 สยามรัฐออนไลน์ 'เพ่ือไทย' จ่อยื่นศาล รธน. วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. วงัทองหลาง   37 
27 สยามรัฐออนไลน์ "ธนกร" ยกค าสอนหลวงพ่อวิริยังค ์ให้อภัยทาน 38 
28 INN ออนไลน์ ทีมโฆษก พปชร. เปิดตัวพร้อมท างานการเมืองสร้างสรรค์ 40 
29 แนวหน้าออนไลน์ รถแห่พร้อม! 'พันธ์ยศ' ประกาศชงิผู้ว่าฯ กทม. 41 
30 INN ออนไลน์ “ประวิตร”โยนนายกฯ ดูปรับ ครม. 43 
31 MGR ออนไลน์ “บิ๊กป้อม” ประชุม พปชร. ปลุกใจ กก.บห.- ส.ส. ย้ าไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ 44 
32 สยามรัฐออนไลน์ "บิ๊กป้อม"ลั่น พปชร.ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ สั่ง สส.ท าการเมืองเข้มแข็ง 45 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ รู้ทันการเมือง 46 
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พรุ่งนี้มีอะไร     
รู้

วั
น
นี ้

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

16 กรกฎาคม 2563 14.20 น. ช่อง 9 อสมท. บันทึกเทปถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
28 กรกฎาคม 2563และเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็ จพระนาง เจ้ าสิ ริ กิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนี พันปีหลวง 
 12 สิงหาคม 2563 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

16 กรกฎาคม 2563 09.30 น. 
 
 
 

13.00 น. 
 

14.20 น. 

ห้องประชุม 502 ชั้น 5 
 
 
 

อาคารสุขประพฤติ 
 

ช่อง 9 อสมท. 

นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบัน
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุมเพ่ือมอบ
นโยบายและรั บ ฟั งปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานผ่านระบบการประชุมทางไกลครั้งที่ 5/2563 
นายดุษฏี พรสุขสวัสดิ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประชุมอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระ 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ ง     
บันทึกเทปถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
28 กรกฎาคม 2563และเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็ จพระนาง เจ้ าสิ ริ กิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนี พันปีหลวง         
12 สิงหาคม 2563  
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ข่าวอ้างอิง 
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"ยงยุทธ" จ่อซบ พปชร.หลังยุบพรรคประชานิยม เปิดตัว 21 ก.ค.นี้ 

ไทยรัฐออนไลน์  15 ก.ค. 2563 09:58 น. 

 

 

 

 

 

 

พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจ านงค์ อดีตหัวหน้าพรรคประชานิยม จ่อ ซบพรรค พปชร.หลัง กกต.ประกาศพรรคประชา
นิยมสิ้นสภาพ เปิดตัว 21 ก.ค.นี้ 

 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐว่า หลังราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) เรื่อง พรรคประชานิยม สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง หลัง พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจ านงค์ หัวหน้าพรรค
ประชานิยม ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชานิยม ครั้งที่ 
4/2563 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกพรรคประชานิยม ตามข้อ 122 ของข้อบังคับพรรคประชา
นิยม พ.ศ. 2561 และกกต.ประกาศให้พรรคประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) 
และวรรคสอง แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 

 ทั้งนี้ จะมีการเปิดตัว พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจ านงค์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคนใหม่ ใน
วันที่ 21 ก.ค. ที่ท าการพรรคพลังประชารัฐ 

 

อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1889648 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1889648
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‘ยงยุทธ’จ่อซบ ‘พปชร.’หลังพรรคประชานิยมสิ้นสภาพ เปิดตัว 21 ก.ค.นี ้
วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 10.08 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐว่า หลังราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง พรรคประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง หลังพล.ต.อ. ยง
ยุทธ เทพจ านงค์ หัวหน้าพรรคประชานิยม ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคประชานิยม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกพรรคประชานิยมตามข้อ 122 
ของข้อบังคับพรรคประชานิยม พ.ศ. 2561 และกกต.ประกาศให้พรรคประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 
 ทั้งนี้ จะมีการเปิดตัว พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจ านงค์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคน
ใหม่ ในวันที่ 21 ก.ค. ที่ท าการพรรคพลังประชารัฐ 

 
อำ้งอิง  :  https://www.naewna.com/politic/505412 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.naewna.com/politic/505412 
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"ยงยุทธ" เลิกพรรคประชานิยม เตรียมซบพปชร. เปิดตัว 21 ก.ค.นี ้
 สยามรัฐออนไลน์  15 กรกฎาคม 2563 11:29 น.  การเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐ ว่า หลังราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง พรรคประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง หลังพล.ต.อ.ยงยุทธ เทพ
จ านงค์ หัวหน้าพรรคประชานิยม ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
พรรคประชานิยม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกพรรคประชานิยมตามข้อ 122 ของ
ข้อบังคับพรรคประชานิยม พ.ศ. 2561 และกกต.ประกาศให้พรรคประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตาม
มาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ทั้งนี ้จะมีการ
เปิดตัว พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจ านงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคนใหม่ ในวันทึ่ 21 ก.ค. ที่ท าการ
พรรคพลังประชารัฐ 
 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/169706 
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ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. “พรรคประชานิยม” สิ้นสภาพพรรคการเมือง 
เผยแพร่ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. พรรคการเมืองสิ้นสภาพ หลังจากที่ พล.ต.อ.ยงยุทธ ยื่นหนังสือแจ้งมติเอกฉันท์
ถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง 
 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง พรรคประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่องรับจด
ทะเบียนจัดตั้งพรรคประชานิยม ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 นั้น 
 พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจ านงค์ หัวหน้าพรรคประชานิยม ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชานิยมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิก
พรรคประชานิยม ตามข้อ 122 ของข้อบังคับพรรคประชานิยม พ.ศ.2561 
 กรณีดังกล่าวย่อมเป็นเหตุให้พรรคประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตาม มาตรา 91 วรรค
หนึ่ง(7) แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรค
ประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง(7) และวรรคสองแห่งพ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 อิทธิพร 
บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_325290 
 
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_325290


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

9 

 

 
 
 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. พรรคการเมืองสิ้นสภาพ 
15 ก.ค. 2563  08:09 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. พรรคการเมืองสิ้นสภาพ หลังจากที่ พล.ต.อ.ยงยุทธ ยื่นหนังสือแจ้งมติเอกฉันท์
ถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง 
 เมื่อวันที่ 14 ก.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรค
ประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่องรับจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคประชานิยม ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 นั้น 
 พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจ านงค์ หัวหน้าพรรคประชานิยม ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชานิยมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิก
พรรคประชานิยม ตามข้อ 122 ของข้อบังคับพรรคประชานิยม พ.ศ.2561 
 กรณีดังกล่าวย่อมเป็นเหตุให้พรรคประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตาม มาตรา 91 วรรค
หนึ่ง(7) แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรค
ประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง(7) และวรรคสองแห่งพ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 อิทธิพร 
บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_4506784 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4506784
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ราชกิจจาฯ ประกาศพรรคการเมืองสิ้นสภาพ 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 - 22:08 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชกิจจาฯ ประกาศให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพ 
 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องพรรค
ประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ระบุว่าตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่องรั บจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคประชานิยม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 นั้นพลต ารวจเอกยง
ยุทธ เทพจ านงค์ หัวหน้าพรรคประชานิยม ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคประชานิยมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกพรรคประชานิยม ตาม
ข้อ 122 ของข้อบังคับพรรคประชานิยม พ.ศ.2561 
 กรณีดังกล่าวย่อมเป็นเหตุให้พรรคประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตาม มาตรา 91 วรรค
หนึ่ง(7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึง
ประกาศให้พรรคประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง(7) และวรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
 
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง  : https://www.matichon.co.th/politics/news_2266647 
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อบจ. อุบลราชธานี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นฯ 
สยามรัฐออนไลน์  14 กรกฎาคม 2563 18:10 น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ. อุบลราชธานี มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่กองกิจการสภา อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการ
เรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ครั้งที ่1/2563 ณ ม่วงสามสิบ ออร์แกนิคฟาร์ม อ าเภอม่วงสามสิบ 
จ.อุบลราชธานี โดยมีนายคนิจ แก่นจันทร์ นายอ าเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้มี นางพิมพกาญจน์ 
พลสมัคร ประธานสภา อบจ.อุบลราชธานี ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชน ในเขตพ้ืนที่ อ าเภอม่วงสามสิบ เข้า
ร่วมโครงการฯจ านวนมาก 
 โดยได้เชิญวิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ า จ.อุบลราชธานี (กกต.) และวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.อุบลราชธานี มาให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น 
และเปิดเวทีเสวนา หัวข้อ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการปกครองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนการมี ส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมือง การสร้างองค์
ความรู้ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ในการปฏิรูปและพัฒนา ท้องถิ่นของตนเองและเชื่อมโยงในระดับประเทศต่อไป 
 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/169564 
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'ส าราญ' แพร่บทความ 'เดิมพันอนาคตนายกฯ ลุงตู่' กับสูตรคณิตศาสตร์การเมือง ปรับ
ครม.ของรัฐบาล 276 เสียง 
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:25 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ก.ค.63  - นายส าราญ  รอดเพชร เผยแพร่บทความเรื่อง  "คณิตศาสตร์การเมืองและการปรับครม.ของรัฐบาล 
276 เสียง เดิมพันอนาคต..นายกฯลุงตู่..!?" ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่ 15 ก.ค.2563 โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 วันก่อนโน้นที่ส.ส.ชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)ออกมารุกไล่ดร.สมคิด  จาตุศรี
พิทักษ์   ให้พ้นจากต าแหน่งก็ดูจะเกินไปจริงๆ  นอกจากทัวร์ลงแล้ว นายกฯลุงตู่ก็ออกมาปรามว่า “เบาๆหน่อย  ยัง
จะต้องร่วมงานกันต่อไป..” 
 ล่าสุด (10 ก.ค.63)ส.ส.ชัยวุฒิก็ถูกวิพากษ์ วิจารณ์ยับอีกครั้งเมื่อเขาบอกว่า โควตาเก้าอ้ีรัฐมนตรีของกลุ่ม 
4 กุมารคือ อุตมะ  สาวนายน,สนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์และสุวิทย์   เมษินทรีย์  เป็นของพรรค ไม่ใช่โควตาของนายก  
เพราะตอนส่งชื่อไปเป็นรัฐมนตรีส่งไปในนามพรรค... 
 การพูดดังกล่าวถูกมองแบบรวบรัดว่าสวนทางกับที่นายกฯพูด  หรืออาจหาญทวงคืนโควตารัฐมนตรีของ
นายกฯ  ทั้งๆที่ในข้อเท็จจริงแล้วนายชัยวุฒิคงไม่กล้าบังอาจไปท้าตีท้าต่อยในความหมายทวงคืนโควตารัฐมนตรีจาก
นายกฯหรอก  แต่น่าจะต้องการบอกว่าทุกเก้าอ้ีรวมทั้งเก้าอ้ีรัฐมนตรีของอุตมะ ,สนธิรัตน์,สุวิทย์ (รวมทั้งดร.สมคิด)เป็น
โควตาของพรรค.. 
 จริงๆแล้ว พล.อ.ประยุทธ  จันทร์โอชา  นายกฯ ก็พูดค่อนข้างชัดเจนเมื่อ 9 ก.ค.วันที่กลุ่ม 4 กุมารลาออก
ว่า...อย่าลืมว่าสัดส่วนรัฐมนตรีก็ต้องฟังจากพรรคเป็นหลัก   การจะน าคนนอกเข้ามาก็เป็นโควตาของเขา  ซึ่งตนก็ขอเขา
มาและเขาก็ให้ตนมาเข้ามาตรงนี้  รวมทั้งมีรัฐมนตรีหลายคนที่มากับตนด้วย 
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 ตามนี้..แปลความได้ชัดเจนว่านายกฯนั้นเข้าใจและรู้ดีว่าสัดส่วนหรือโควต้านั้นคืออะไร เป็นอย่างไร เป็น
ของใคร...ค าว่า “เขา”ก็คือพรรคพปชร.นั่นเอง  ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันพรรคพปชร.มอบโควตารัฐมนตรีให้พล.อ.ประยุทธ
จัดวางต าแหน่งต่างๆ จ านวนหนึ่ง  ที่ชอบเรียกกันว่าโควตานายกฯ,โควตาคนนอกหรือ โควตากลาง..นั่นเอง 
 ย้อนมองรัฐบาล”ลุงตู่” ที่ก าลังจะมีการปรับใหญ่ในเร็วๆนี้   เฉพาะในส่วนของพปชร.มีทั้งสิ้น 18คน
(รวมทั้งนายกฯ) จะพบว่าที่เป็นโควต้ากลางที่นายกฯน ามาจัดวางให้คนนอกมี 7 คน คือ 
 1)พล.อ.ประยุทธ  จันทร์โอชา  2)พล.อ.ประวิตร   วงษ์สุวรรณ   3)ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  4)ดร.วิษณุ  
เครืองาม  5)พล.อ.อนุพงษ์   เผ่าจินดา  6) นายดอน   ปรมัติวินัย  และ 7)พล.อ.ชัยชาญ   ช้างมงคล 
 อีก 11 รัฐมนตรี  ซี่งมี3รัฐมนตรีกลุ่ม 4 กุมารรวมอยู่ด้วยเป็นโควตาภายในของพรรค   ซึ่งแน่นอนว่าใน
การจัดวางใครลงต าแหน่งไหน นายกฯย่อมมีส่วนชี้เป็นชี้ตายด้วย ดังนั้นใครมาแตะนายกฯลุงตู่ตรงนี้ถ้าบารมีไม่มากพอก็
ทัวร์ลงเมื่อนั้น ดังกรณีนายชัยวุฒิ.. 
 ย้อนมองการจัดสรรโควตาคณิตศาสตร์การเมืองแบบหลวมๆของรัฐบาลลุงตู่  ขณะนั้นรัฐบาลมีคะแนน
เสียงปริ่มน้ าอยู่ที่ 254 เสียง(รวม11พรรคเล็กด้วย)  เมื่อเอา 36 เก้าอ้ีไปหาร 254 เสียง    สัดส่วนจะอยู่ที่ 7.05 เสียง 
ต่อ  1 รัฐมนตรี พลังประชารัฐ 116 เสียง (รวมพลังหนุนจากพรรคเล็กอีก11เป็น127เสียง) ได้ไป   18 รัฐมนตรี 
ประชาธิปัตย์  53 เสียง ได้ 7รัฐมนตรี(8ต าแหน่ง) ภูมิใจไทย 51   เสียง ได้ 7  รัฐมนตรี( 8ต าแหน่ง) 
 จะพิเศษหน่อยก็ตรงที่ พรรคชาติพัฒนา มี 3 เสียง ได้  1 รัฐมนตรี(เทวัญ   ลิปตพัลลภ) เป็นไปตาม
ข้อตกลงตอนเลือกตั้งและบารมีของคนชื่อ”สุวัจน์” 
 อย่างไรก็ตามหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่เมื่อ 21 ก.พ.2563  รัฐบาลได้ข้ามพ้นจากเสียงปริ่มน้ าเป็นเสียง
ท่วมท้น  กล่าวคือส.ส.ทั้งสภาเหลือเพียง  487  รัฐบาลมี 276 เสียง  ฝ่ายค้านเหลือ  211   เสียง    ตัวเลขแต่ละพรรค
เปลี่ยนไป  ตัวหารค านวณสัดส่วนรัฐมนตรีจะอยู่ที่ประมาณ7.66เสียงต่อ 1 รัฐมนตรี  เมื่อลองหารเล่นๆ  ตามจ านวน
ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลก็จะออกมาตามตาราง 
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 ตามสูตรคณิตศาสตร์การเมืองของรัฐบาล 276 เสียง  หากน ามาใช้กันแบบเคร่งครัด พรรคพลังประชารัฐ
ต้องหายไป 2 ที่นั่ง,ภูมิใจไทยต้องได้เพ่ิมอีก 1  พรรค,พรรคชาติพัฒนาก็อาจต้องสลัด 1 เก้าอ้ีรมต.ของตัวเอง,พรรคพลัง
ท้องถิ่นไทย,พรรคเศรษฐกิจใหม่และพรรคเล็ก 11 พรรค 11 เสียงก็ควรจะได้พรรคละ1 รัฐมนตรี.... 
 แต่คณิตศาสตร์ในชีวิตของจริงการเมือง  สุดท้ายก็จะยืดหยุ่นด้วยความลงตัวทางผลประโยชน์อย่างอ่ืนด้วย 
ทั้งผลประโยชน์ชาติและผลประโยชน์ตัวเอง.. รอบนี้คาดว่าพรรคภูมิใจไทยก็คงจะเล่นบทผู้เสียสละไม่ขอเพ่ิม, พรรครวม
พลังประชาชาติไทยจะยังอยู่,พรรคพลังท้องถิ่นไทย จะได้ 1 รัฐมนตรี ขณะที่พรรคเศรษฐกิจใหม่อาจจะมีต าแหน่งแห่งที่
ในรูปแบบอ่ืนตอบแทน เช่นเดียวพับพรรคเล็ก 11 พรรคที่อาจจะพอใจในรสชาติของกล้วยและลงตัวที่ยืนที่อยู่ใน
ปัจจุบันแล้ว... 
 ดังนั้นปมใหญ่จริงๆ ในการปรับครม.หนนี้ก็ย้อนกลับไปที่พรรคพลังประชารัฐที่เก้าอ้ีหดไปราว 2 ที่นั่ง  เช่น
ถ้าเหลือ 16 เก้าอ้ี นายกฯเอาไปใช้ 7 เก้าอ้ี(รวมทั้งนายกฯ) เหลืออีก9 จะแบ่งสรรกันอย่างไรให้ลงตัวในกลุ่มต่างๆ และ
ต้องดูดีกว่าเดิม... 
แต่น่าเชื่อว่าเขย่าสูตรไปมา พลังประชารัฐอาจเหลือแค่ 17  หายไปแค่เก้าอ้ีเดียว  
 ส าคัญที่สุดไม่ว่าโควตากลางหรือโควตาพรรค...ปรับแล้วหน้าตาทีมเศรษฐกิจเป็นอย่างไร  ประชาชนร้องยี้
หรือไม่  ตอบโจทย์หรือไม่..ซึ่งจะว่ากันที่จริงที่ผ่านมาทีม 4 กุมารก็ไม่ได้เก่งกาจจนประชาชนหวงแหนเพราะฝีมือ
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ฉกาจฉกรรจ์อะไรมาก  หน าซ้ าประชาชนไม่น้อยรู้สึกไม่ปลื้มกับผลงานทางเศรษฐกิจด้วยซ้ า  เพียงแต่ต้องยอมรับว่า
ภาพลักษณ์ของทีมกลุ่มสามมิตรและอีกสองสามกลุ่มที่เคลื่อนไหวเปิดศึกแย่งชามข้าวในพรรคค่อนข้างย่ าแย่  มั นก็เลย
ท าให้กลุ่ม 4 กุมารที่มีภาพลักษณ์ส่วนตัวดีพลอยโชคดีไป..และยังอยู่ได้(ชั่วคราว)แม้จะลาขาดจากสมาชิกพรรคไปแล้ว 
 นั่นเพราะ “ลุงตู่” ฟังเสียงประชาชน  และฉวยใช้เวลานี้ยืดเวลาในการปรับครม.ออกไปให้นานที่สุด  ถ้า
เป็นไปได้ก็ต้องให้สภาฯผ่านกฎหมายงบประมาณ วาระท่ี3 ปลายส.ค.หรือต้นก.ย.2563 ไปก่อน.. 
 แต่ถ้ายืดไม่ไหวจะปรับใหญ่กันต้นๆเดือนส.ค.2563 ก็ยังได้  เพราะยามนี้รัฐบาลไม่กลัวเรื่องคะแนนเสียง
สนับสนุนอีกแล้ว !! 
 และแน่นอนถึงนาทีนี้ถึงแม้จะมีข้อจ ากัดโน่นนี่นั่น  แต่เชื่อว่า “ลุงตู่” ที่มีประสบการณ์บนเก้าอ้ีนายกฯมา 
6 ปีเต็มๆ  ต้องรู้แล้วว่าปรับครม.รอบนี้ควรจะปรับอย่างไร   ทีมเศรษฐกิจควรจะมีส่วนผสมอย่างไรให้แข็งแกร่งแข็งแรง  
เมื่อรวมทั้งหมดแล้วครม.ชุดใหม่ต้องท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา..เพราะที่สุดแล้วการเมือง การบริหาร
ประเทศเป็นสิ่งที่ค้ ายันรัฐบาลได้ดีที่สุดก็คือ ความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน.. 
 ...แม้ต้องค านึงถึงคณิตศาสตร์การเมืองอยู่ แต่ต้องข้ามพ้นไปให้ได้มากที่สุด  ภายใต้หลักการนายกฯต้อง
เป็นคนรับฟัง แต่ต้องเป็นตัวของตัวเองด้วย 
 
...ทุกเก้าอ้ีรัฐมนตรีมีความส าคัญหมด  วางคนให้ถูกที่ถูกทาง.. 
 
 ถ้าปรับครม.ถูกตาถูกใจประชาชนแล้วเดินหน้าบริหารประเทศเกิดสะดุดต้องยุบสภา  หลังเลือกตั้งรอบ
หน้าก็ยังมีโอกาสกลับมาได้   แต่ถ้าปรับแล้วร้องยี้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเบื้องหน้าอนาคตของท่านนายกฯลุงตู่ก็คงหนักหนา
สาหัสเป็นธรรมดา. 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/71476 
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14 กรกฎาคม 2020 เวลา 14:35 

ส.ว.ปลุกผีนิรโทษกรรม ช่วยคดีชุมนุมการเมอืง 

 

ค านูณ เสนอรื้อกม.นิรโทษกรรม หวังต้นทางปฏิรูปประเทศ ดึงคนเข้ากระบวนการยุติธรรม 

ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา มีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
เพ่ือรับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติปี2562 พร้อมรายงานของคณะ กรรมาธิการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยนายค านูณ สิทธิสมาน 
ส.ว.อภิปรายว่า ในส่วนแผนแม่บทความมั่นคงนั้น เมื่อการเมืองมีปัญหา ขาดเสถียรภาพ ความสงบในประเทศย่อมไม่
ยั่งยืนตามไปด้วย การปฏิบัติให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติย่อมไม่ส าเร็จ ขอเสนอการสร้างความปรอง ดองว่า ถึงเวลา
ที่รัฐบาลต้องเร่งตรากฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนจากความผิดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองช่วง 
15ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี2548-2563 ความขัดแย้งท าให้สังคมแยกเป็น 2 ขั้ว และแยกย่อยมากขึ้นทุกที ร้าวลึกถึงระดับ
ครอบครัว มีผู้มีคดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนับร้อยคน เชื่อมโยงไปถึงมวลชนอีกนับล้านคนๆที่เมื่อมีคดีตัดสินออกมา
จะเกิดวิวาทะทางออนไลน์ นายกฯจะรวมไทยสร้างชาติได้อย่างไร เมื่อคนกลุ่มหนึ่งถูกทิ้งให้ขึ้นศาลทุกสัปดาห์ จะไป
ต่างประเทศต้องรายงานต่อศาล หลายคนถูกยึดทรัพย์ การนิรโทษกรรมไม่ใช่เรื่องใหม่ สมัยสงครามคอมมิวนิสต์ยังจบได้ 
ด้วยค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่66/2523 ด้วยการนิรโทษกรรมให้อภัย  เปิดโอกาสให้พลังทุกภาคส่วนมาร่วมพัฒนา
ชาติไทย 

นายค านูณ กล่าวว่า ถึงเวลาต้องมีกฎหมายนิรโทษกรรม การท าผิดของคนที่มาชุมนุมการเมืองหรือท าผิดทาง
อาญาที่มีเหตุเกี่ยวเนื่องชุมนุมทางการเมืองนั้น ไม่ใช่มีจิตเป็นอาชญากรโดยแท้ แต่ต้องการสังคมที่ดีกว่า ต้องการ
การเมืองใหม่ การปฏิรูปประเทศ การกระท าทางการเมืองเพ่ือเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ท าผิด
กฎหมาย จึงต้องนิรโทษกรรมประชาชนทุกกลุ่ม นายกรัฐมนตรีอย่าลังเล ส่วนค าถามที่ว่า คนหนีคดีจะท าอย่างไรนั้น  
ในหลักการอธิบายรายละเอียดได้ อาทิ 1.นิรโทษกรรมแก่ผู้ท าผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมการเมืองโดยตรง 2. นิรโทษ
กรรมเบื้องต้นเฉพาะผู้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว 3.ใครยังไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือหนีคดีไปนั้น ถ้ากลับ
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และเมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาที่จะออกแบบตั้งขึ้นมา ย่อมได้สิทธินี้ 
4.อาจจะต้องตีความนิยามการชุมนุมทางการเมืองผ่านการออกแบบจากคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมา 
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"อยากให้นายกฯแสดงเจตจ านงน าเสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมประชาชน ที่อาจเป็นร่างกฎหมายที่เก่ียวกับการ
ปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 รัฐธรรมนูญปี2560 จะต้องน าไปพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภา จะเป็นการสร้างบารมีให้
นายกฯ เพ่ือสร้างระบบประชาธิปไตยที่มั่นคง มีธรรมาภิบาล ถ้านายกฯรวมใจคนทุกภาคส่วนเข้ามา โดยมีร่างนิรโทษ
กรรมเป็นก้าวแรกก็จะก้าวต่อไปได้  ขอฝากความหวัง น าจิตส านึกผู้รักชาติทุกคน ทุกสี ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการ
เมืองตลอด 15ปี เพื่อพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจัง" นายค านูณ กล่าว  

อ้างอิง : 
https://www.nationweekend.com/content/politics/13398?utm_source=homepage&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=debate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nationweekend.com/content/politics/13398?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/politics/13398?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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14 กรกฎาคม 2020 เวลา 14:50 

เพื่อไทย เปิดข้อมูล ส.ส.พปชร.ล้วงการเคหะฯ ขัดรธน. 

 

เพื่อไทย ลุยหาข้อมูล ส.ส.พปชร.แทรกแซงการเคหะ ส่งฟ้องศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด 
นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เลขาธิการกลุ่มเพ่ือไทยพลัส และ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตบางกะปิ -วังทองหลาง 

พรรคเพ่ือไทย เปิดเผยว่า ได้มายื่นหนังสือให้ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย เพ่ือขอให้ ส.ส.จ านวน 
60 คน ร่วมลงนามเพ่ือส่งค าร้องไปศาลรัฐธรรมนูญ ผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้วินิจฉัยว่า น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชา
ชัยนันท์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ  สิ้นสุดสมาชิกสภาพของการเป็น ส.ส. ตามความในรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 
185 (1)(2) และ มาตรา 101 (7) หรือไม่ ภายหลังพบว่า น.ส.ฐิติภัสร์ ได้ใช้สถานะหรือต าแหน่งทางการเมืองของตนเอง 
เข้าแทรกแซงการประชุมของการเคหะแห่งชาติ และการประชุมของภาครัฐหลายครั้ง และได้ปฏิบัติคล้ายตนเองนั้นเป็น
ประธานการประชุม เข้าพรีเซ้นต์น าเสนอการท างานของการเคหะแห่งชาติ และ กรุงเทพมหานคร ทั้งๆที่ไม่ใช้ อ านาจ
ของ ส.ส. และส.ส.ฐิติภัสร์ ยังได้มีการแจกใบปลิวสื่อของตนเอง ในที่ประชุมของการเคหะแห่งชาติอีกด้วย  
 นายตรีรัตน์ กล่าวว่า เอกสารที่น ามาเป็นหลักฐานระบุชี้ชัดเจนว่าพฤติกรรมเกิดขึ้นเมื่อไหร่ มีความผิดอย่างไร
บ้าง และชัดเจนว่าอาจเป็นความผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยต้องยอมรับตรงๆ ว่าทุกวันนี้ ส.ส.ฝั่งรัฐบาลจ านวน
มาก ที่ใช้อ านาจรัฐเข้าไปก้าวก่ายการท างานหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งการเคหะแห่งชาติ หรือ หน่วยงานท้องถิ่น ไม่ว่า
จะเป็นต่างจังหวัด หรือกทม. 
 "ขอฝากหน่วยงานภาครัฐช่วยปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางอย่าให้มีส.ส. หรือมีพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึ่ง ใช้อ านาจหน้าที่ของตนเข้าไปก้าวก่ายการท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เพราะวันนี้เราไม่ได้อยู่ในยุคของคสช.หรือ
ในยุคของการปฏิวัติแล้ว และหวังว่าทางศาลรัฐธรรมนูญจะได้โปรดรับค าร้องนี้ไว้วินิจฉัยอย่างตรงไปตรงมาและเป็น
ประโยชน์ที่สุดส าหรับสาธารณชน" นายตรีรัตน์ กล่าว  
อ้างอิง : 
https://www.nationweekend.com/content/politics/13400?utm_source=homepage&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=debate 

 

https://www.nationweekend.com/content/politics/13400?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/politics/13400?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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วันอังคาร ท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 14.54 น. 

'ตรีรัตน์'ชงย่ืนศาลรัฐธรรมนูญวินัจฉัย'ฐิติภัสร'์พ้นสมาชิกสภาพ ส.ส. 

 

"ตรีรัตน์"ยื่นรวบรวม60ส.ส.เพื่อไทย ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินัจฉัยให้"ฐิติภัสร์"พ้นสมาชิกสภาพส.ส. หลังแทรกแซง
การท างานของรัฐเพื่อประโยชน์ของตน 

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เลขาธิการกลุ่มเพ่ือไทยพลัส และอดีต
ผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตบางกะปิ-วังทองหลาง ได้แถลงข่าวว่า วันนี้ตนได้มายื่นหนังสือให้ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 
เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย เพ่ือขอให้ ส.ส.จ านวน 60 คน รว่มลงนามเพ่ือส่งค าร้องไปศาลรัฐธรรมนูญ ผ่านประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ให้วินิจฉัยว่า น.ส.ฐิติภสัร์ โชติเดชาชัยนันท์ ส.ส.กทม.เขตบางกะปิ-วังทองหลาง พรรคพลังประชารัฐ (พป
ชร.) สิ้นสุดสมาชิกสภาพของการเป็น ส.ส.ตามความในรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 185 (1)(2) และ มาตรา 101 (7) หรือไม่ 

 นายตรีรัตน์ กล่าวว่า เนื่องจากตนพบว่า น.ส.ฐิติภัสร์ ไดใ้ช้สถานะหรือต าแหน่งทางการเมืองของตนเอง เข้า
แทรกแซงการประชุมของการเคหะแห่งชาติ และการประชุมของภาครัฐหลายครั้ง และได้ปฏิบัติคล้ายตนเองนั้นเป็น
ประธานการประชุม เข้าพรีเซ้นต์น าเสนอการท างานของการเคหะแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร ทั้งๆ ที่ไม่ใช้อ านาจของ 
ส.ส.และ ส.ส.ฐิติภัสร์ ยังได้มีการแจกใบปลิวสื่อของตนเอง ในที่ประชุมของการเคหะแห่งชาติอีกด้วย ซึ่งเอกสารที่ตน
น ามาด้วยวันนี้เป็นหลักฐานที่ระบุชี้ชัดเจนว่าพฤติกรรมเกิดขึ้นเมื่อไหร่ มีความผิดอย่างไรบ้าง และชัดเจนว่าอาจเป็น
ความผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยต้องยอมรับตรงๆ ว่าทุกวันนี้ ส.ส.ฝั่งรัฐบาล จ านวนมาก ที่ใช้อ านาจรัฐเข้าไปก้าว
ก่ายการท างานหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งการเคหะแห่งชาติ หรือหน่วยงานท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัด หรือ กทม. 

 "จึงขอฝากหน่วยงานภาครัฐช่วยปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางอย่าให้มี ส.ส.หรือมีพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่ง ใช้อ านาจหน้าที่ของตนเข้าไปก้าวก่ายการท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เพราะวันนี้เราไม่ได้อยู่ในยุคของ 
คสช.หรือในยุคของการปฏิวัติแล้ว และหวังว่าทางศาลรัฐธรรมนูญจะได้โปรดรับค าร้องนี้ไว้วินิจฉัยอย่างตรงไปตรงมา 
และเป็นประโยชน์ที่สุดส าหรับสาธารณชน" นายตรีรัตน์ กล่าว 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/505237 

https://www.naewna.com/politic/505237
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อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.01 น. 

เด็ก พท.จ่อยื่นศาลรธน.วินัจฉัย 'ฐิติภัสร์'พ้น ส.ส. 

 

“ตรีรัตน์”ยื่นพรรคเพื่อไทยรวมชื่อ 60 ส.ส. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินัจฉัยให้ “ฐิติภัสร์” พ้นสมาชิกสภาพ ส.ส. หลัง
แทรกแซงการท างานของรัฐเพื่อประโยชน์ของตน   

 เมื่อวันที่14 ก.ค. นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เลขาธิการกลุ่มเพ่ือไทยพลัส และอดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตบาง
กะปิ-วังทองหลาง ได้แถลงข่าวว่า  วันนี้ตนได้มายื่นหนังสือให้ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย เพ่ือ
ขอให้ ส.ส.จ านวน 60 คนร่วมลงนามเพ่ือส่งค าร้องไปศาลรัฐธรรมนูญ ผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้วินิจฉัยว่า น.ส.
ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางกะปิวังทองหลาง สิ้นสุดสมาชิกสภาพของการเป็น ส.ส. ตาม
ความในรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 185 (1)(2) และ มาตรา 101 (7) หรือไม ่

 โดยนายตรีรัตน์อ้างว่า น.ส.ฐิติภัสร์ ได้ใช้สถานะหรือต าแหน่งทางการเมืองของตนเอง เข้าแทรกแซงการประชุม
ของการเคหะแห่งชาติ และการประชุมของภาครัฐหลายครั้ง และได้ปฏิบัติคล้ายตนเองนั้นเป็นประธานการประชุม 
เข้าพรีเซ้นต์น าเสนอการท างานของการเคหะแห่งชาติ และ กรุงเทพมหานคร ทั้งๆที่ไม่ใช้อ านาจของ ส.ส. และส.ส.ฐิติ
ภัสร์ ยังได้มีการแจกใบปลิวสื่อของตนเอง ในที่ประชุมของการเคหะแห่งชาติอีกด้วย  

 “ซึ่งเอกสารที่ผมน ามาด้วยวันนี้เป็นหลักฐานที่ระบุชี้ชัดเจนว่าพฤติกรรมเกิดขึ้นเมื่อไหร่ มีความผิดอย่างไรบ้าง 
และชัดเจนว่าอาจเป็นความผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยต้องยอมรับตรงๆ ว่าทุกวันนี้ ส.ส.ฝั่งรัฐบาลจ านวนมาก ที่
ใช้อ านาจรัฐเข้าไปก้าวก่ายการท างานหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งการเคหะแห่งชาติ หรือ หน่วยงานท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น
ต่างจังหวัด หรือกทม. จึงขอฝากหน่วยงานภาครัฐช่วยปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางอย่าให้มีส.ส. หรือมีพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง ใช้อ านาจหน้าที่ของตนเข้าไปก้าวก่ายการท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เพราะวันนี้เราไม่ได้อยู่ในยุค
ของคสช.หรือในยุคของการปฏิวัติแล้ว และหวังว่าทางศาลรัฐธรรมนูญจะได้โปรดรับค าร้องนี้ไว้วินิจฉัยอย่าง
ตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์ที่สุดส าหรับสาธารณชน”. นายตรีรัตน์ กล่าว....  

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/784783 

https://www.dailynews.co.th/politics/784783
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14 กรกฎาคม 2563  

'บิ๊กป้อม' ย้ าปรับ ครม.เป็นเรื่องของนายกฯ 

 
"บิ๊กป้อม" ถกกรรมการบริหารพรรค-ส.ส.พลังประชารัฐ ย้ าปรับครม.เป็นเรื่องของนายกฯ 

 เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 14 ก.ค.63 ที่พรรคพลังประชารัฐ ได้มีการประชุมกรรมการบริหารพรรค โดย พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค ได้เป็นประธานการประชุมที่ท าการพรรค พร้อมมีแกนน า
คนส าคัญเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม 
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตร ซึ่งคาดว่า ที่ประชุมมี
การหารือ รับทราบรายงานการประชุมในสัปดาห์ก่อน และ ประเด็นทางการเมือง เช่น ทิศทางของพรรคหลังกลุ่ม 4 
กุมาร ออกจากพรรค และสัดส่วนคณะรัฐมนตรีของพรรค ซึ่งเป็นไปตาม ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เคยให้สัมภาษณ์ว่า ต้องฟังความเห็นจากพรรคเป็นหลัก 

 จากนั้น เวลา 16.30 น. พล.อ.ประวิตร เข้าประชุมร่วมกับ ส.ส.ของพรรค พร้อมกล่าวกับ ส.ส.ว่า เราไม่ใช่พรรค
เฉพาะกิจ ท าแล้วเลิก เราต้องการท างานการเมืองเข้มแข็ง ท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง โดยเชื่อ
ว่า หากทุกคนร่วมมือกันท างาน จะสามารถท าให้พรรคเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียว ขณะเดียวกัน ยังระบุอีกว่า วันที่ 10 ก.ค 
ได้เซนต์แต่งตั้ง 10 รองหัวหน้าพรรค เพ่ือแบ่งตามภาค สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก นอกจากนั้น ยังมีมติ ส่ง นายกรุง
ศรีวิไล สุทินเผือก เป็นผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ 

 นอกจากนี้ ภายหลังการประชุม พล.อ.ประวิตร เปิดเผยอีกว่า วันนี้หารือกันปกติ ให้ทุกคนในพรรครักสามัคคี
กลมเกลียวกัน ให้ท าการเมืองเข้มแข็ง ประเทศชาตเข้มแข็งอยู่ดีกินดี เมื่อถามว่าได้หารือการปรับครม.ในสัดส่วนของ
พรรคพลังประชารัฐ แล้วหรือไม่ พล.อ.ประวิตร ย้ าว่า เรื่องการปรับ ครม. เป็นเรื่องของ นายกรัฐมนตรี 

 

อ้างอิง  : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889289?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889289?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889289?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
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วันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 - 15:13 น. 

ประยุทธ์ บอก พอใจผลงานรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งครบ 1 ปี ยัน ไม่เคยเลือกปฎิบัต ิ

 
 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 14 ก.ค.ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.
กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ครม.ถึงความพึงพอใจในการเข้ามาบริหารราชการในฐานะที่เป็นรัฐบาลที่มา
จากการเลือกตั้ง ที่จะครบ 1 ปีในวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ ว่า ถ้าถามว่าพอใจมากน้อยแค่ไหน ผมจะตอบว่ามากหรือน้อยก็
ไม่ได้ แต่ผมพอใจที่ได้แก้ปัญหาได้ส าเร็จเสร็จสิ้นในบางปัญหา บางอย่างที่ยังไม่ส าเร็จผมก็ไม่พอใจ แต่ผลส าเร็จในบาง
โครงการซึ่งเป็นงานใหญ่ๆ นั้นก็ต้องมาดูกิจกรรมย่อยว่าท าไปได้แล้วแค่ไหนเพ่ือน าไปสู่กิจกรรมใหญ่ซึ่งจะเป็นผลส าเร็จ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดความเหลื่อมล้ า การสร้างความเป็นธรรม การแก้ปัญหาความยากจน การกระจายรายได้ถ้าเรา
มองในกลุ่มงานข้างล่างหลายอย่างส าเร็จไปแล้ว แต่ถ้าจะเป็นภาพรวมข้างบนทั้งหมดต้องใช้ความร่วมมือจากหลายภาค
ส่วนทั้งข้าราชการ ประชาชน ถ้ารัฐบาลท าเพียงฝ่ายเดียวรัฐบาลก็จะมองเพียงว่าจะเอาเงินลงไปที่ไหนอย่างไร ทุกคน
ต้องมองว่าเราจะใช้เงินอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดบางโครงการมีความจ าเป็นหรือไม่จ าเป็น 

“ผมดูแลมาในทุกจังหวัดด้วยดีมาตลอด ไม่เคยเลือกปฏิบัติทั้ง 76 จังหวัด จะเห็นได้ว่าผมมีเม็ดเงินลงไปให้ทุก
จังหวัดมากบ้างน้อยบ้างแต่ก็ถือว่ามากกว่าที่ผ่านมาเยอะพอสมควรในหลายงบประมาณ อีกทั้งก็เกิดผลผลิตมาบ้างแล้ว 
แต่แน่นอนว่าเรามีคนถึง 67 ล้านคนไม่ใช่แค่เพียง 4-5 ล้านคน แบบบางประเทศ ที่ส าคัญคนส่วนใหญ่ของประเทศเรามี
รายได้น้อยเราต้องมาดูว่าท าอย่างไรจะให้มีรายได้สูงขึ้น วันนี้ก็ต้องคุยกันต่อว่าจะต้องคุยกับรัฐวิสาหกิจ และบรรดา
บริษัทห้างร้านใหญ่ๆ ว่าจะมาช่วยประชาชนได้อย่างไรบ้างในลักษณะพ่ีจูงน้อง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ในส่วนความรับผิดชอบนั้นผมเต็มๆอยู่แล้วแต่ก็ต้องไปดูว่าอะไรส าเร็จแล้วบ้าง อะไรยังไม่ส าเร็จ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
โครงการใหญ่ทั้งสิ้น ปัญหาทุกปัญหามันไม่ใช่เพียงปัญหาเดียว ถ้าปัญหาเดี๋ยวผมแก้แป๊บเดียวก็จบ และก็แก้ไปเยอะแล้ว 
แต่ปัญหาใหญ่ในเชิงโครงสร้างยอมรับว่ายากจึงจ าเป็นต้องเดินหน้าไปทุกปีแล้วจะส าเร็จถ้าร่วมมือกัน ด้วยความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน ไม่เป็นไปตามค าบิดเบื่อน การปลุกระดมต่างๆทุกอย่างก็จะเกิดเร็วขึ้น ถ้าต่อต้านกันทุกวันก็คงท าอะไร
ไม่ได้ทั้งหมด แล้วจะส าเร็จได้อย่างไร ก็ต้องช่วยกันลดแรงกดดันตรงนี้ให้ผมบ้างก็ขอร้องกันเท่านั้น” พล.อ.ประยุทธ์
กล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2266075 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2266075
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/55-9.jpg
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14 ก.ค. 2563 15:36    

“พันธ์ยศ” เบนเข็มขอลุยสนาม “ผู้ว่าฯ กทม.” ชูนโยบายสุขภาวะ 

 

“พันธ์ยศ” เตือนคนไทยอย่าตื่นตระหนกกรณี “ทหารอียิปต์-คณะซูดาน” แต่ย้ าต้องเฝ้าระวัง-ไม่ประมาท แนะ รบ.
เร่งจัดการอุปกรณ์ป้องกันตัวให้ ปชช.ทั่วถึง หลังพบหลายแห่งยังขาดแคลน พร้อมประกาศปักธงสนาม “พ่อ
เมืองกรุง” ชู ”สุขภาวะ” เป็นจุดขาย 

 วันนี้ (14 ก.ค.63) นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพ กล่าวถึงกรณีมีผู้ติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 กรณีนายทหารประเทศอียิปต์ เเละบุตรของคณะทูตจากประเทศซูดาน ในพ้ืนที่ จ.ระยองและ กทม.
ว่า ขอให้สังคมอย่าตื่นตระหนก แต่ต้องเฝ้าระวังตัวเอง เเละท าตามค าเเนะน าของเเพทย์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากนับยอด
รวมของอเมริกา บราซิล และอินเดีย ซึ่งเป็น 3 อันดับแรกของโลก จะพบว่ามีจ านวนเคส ติดเชื้อถึง 45% ของจ านวนผู้
ติดเชื้อทั้งหมดในโลก และมีจ านวนผู้เสียชีวิตรวมกันราว 40% ของจ านวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดในโลก ทวีปอเมริกาเหนือ
และใต้ และเอเชีย มีภาวะการระบาดที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และคาดว่าน่าจะมีจ านวนมากขึ้นไปอีก หลังจากหลายประเทศ
ประกาศปลดล็อคให้ด าเนินชีวิตตามปกติหรือใกล้เคียงปกต ิ

 “ผมลงพ้ืนที่หลายเเห่งในการน าหน้ากากอนามัย ถุงมืออนามัย เเละเจลล้างมือ รวมทั้งอุปกรณ์ทางการเเพทย์
ไปมอบให้ส่วนราชการ, สถานพยาบาล, โรงเรียน, ชุมชน เเละอ่ืนๆ พบว่าเเม้ประชาชนตื่นตัว เเต่ข้อเท็จจริงบางส่วนที่
พบคือ ส่วนราชการบางเเห่ง เช่น เรือนจ า, ค่ายทหารที่ต้องรับทหารเกณฑ์ผลัดใหม่,โรงเรียนบางเเห่ง ยังขาดอุปกรณ์
การตรวจเเละป้องกันไวรัสโควิด-19 ตรงนี้อยากกระตุ้นรัฐบาลให้เร่งตรวจสอบเเละส่งอุปกรณ์ทางการเเพทย์ไปให้
ครอบคลุมด้วย เเละผมพร้อมไปช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง” นายพันธ์ยศ กล่าว 

 นายพันธ์ยศ กล่าวต่อว่า ตอนนี้ต่างชาติต้องการถุงมือเเละหน้ากากอนามัยเพ่ิมเเม้เเต่ผู้น าสหรัฐฯที่เคยบอกว่า
ไม่ใส่หน้ากากอนามัย เเต่ตอนนี้ยอมใส่เเล้ว เเละยอดผู้ป่วยเเละเสียชีวิตในหลายประเทศยังไม่ชะลอตัว เเสดงว่าไวรัสตัว
นี้ยังส่งผลกระทบกับทุกชาติเเม้รัฐบาลไทยจะได้รับค าชมเชยจากหลายประเทศว่าควบคุมการระบาดของไวรัสตัวนี้ได้ดี
เเต่ก็ประมาทไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่ตนเคยเสนอนโยบายสุขภาวะที่ควรเป็นวาระหลักของชาตินั้นมีสาระส าคัญว่า “สุขภาพ
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ไทยดีทั่วหน้าตลอดไป“ นั้น ตนอยากขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างจริงจัง โดยตอนนี้บางส่วนในสังคมได้หารือกับตนถึงการ
ผลักดันเรื่องนี้โดยจะน าร่องกับสนามท้องถิ่นก่อนเเล้วค่อยขยับขึ้นไปเป็นนโยบายระดับชาติ 

 “รัฐบาลระบุเเล้วว่าปลายปีนี้น่าจะมีเลือกตั้งท้องถิ่น ผมจึงสนใจสนามผู้ว่าราชการ กทม.เเละจะน านโยบายสุข
ภาวะน าเสนอต่อชาว กทม.ทั้งระบบ คือ การป้องกันเเละควบคุมโรคระบาดเดิมเเละอุบัติใหม่ การดู เเลสุขภาวะ
ประชาชนอย่างครอบคลุม การรักษาเเละปรับปรุงสิ่งเเวดล้อมที่หลายส่วนยังถูกละเลยเเละเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรค 
รวมทั้งการหารายได้จากระบบการเเพทย์เเผนไทยเเละอาหารไทยท่ีป้องกันโรคเเละสร้างสุขภาพที่ดีในระยะยาวต่อคน
ไทยเเละคนต่างชาติ ผมผ่านการด าเนินธุรกิจด้านสุขภาพมาเเล้ว ประสบการณ์ตรงนี้ตนจะเสนอชุดความคิดกับสังคม
ต่อไปหากรัฐบาลมีความชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยสนาม กทม.จะเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันเเละขยายใน
จังหวัดอ่ืนๆต่อไปเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ” นายพันธ์ยศ ระบุ. 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000072196 
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14 ก.ค. 2020 15:44:21 

นายกฯ พอใจการท างาน 1 ปีรัฐบาล 

 

 

  

 
 

ท าเนียบฯ 14 ก.ค.- นายกฯ พอใจการท างาน 1 ปี รัฐบาล แก้ปัญหาบางเรื่องได้ส าเร็จ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน
ร่วมมือให้การท างานเร็วขึ้น 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม กล่ำวถึง กำรท ำงำนครบรอบ 1 ปีของ
รฐับำลในวนัที่ 16 ก.ค.นี ้ว่ำ ไม่สำมำรถบอกไดว้่ำพอใจกำรท ำงำนมำกหรือนอ้ยแค่ไหน แต่พอใจที่สำมำรถแกไ้ขปัญหำบำงปัญหำ
ไดเ้สร็จสิน้ แต่ยงัไม่พอใจปัญหำบำงอย่ำงที่ยงัแกไ้ขไม่ได ้ซึ่งที่ผ่ำนมำไดแ้กไ้ขปัญหำ ทัง้เรื่องควำมเหลื่อมล ำ้ ควำมยำกจน ซึ่งเป็ น
เรื่องพืน้ฐำนที่ท  ำส ำเร็จไปแลว้ ส่วนที่เป็นเรื่องขนำดใหญ่ในเชิงโครงสรำ้งตอ้งไดร้บัควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ทัง้ขำ้รำชกำร 
เอกชน ประชำชน  

 นำยกรฐัมนตร ีกลำ่ววำ่ ตนดแูลทกุจงัหวดั ไมเ่คยเลอืกปฏิบตัิ ซึง่รฐับำลไดก้ระจำยเม็ดเงินทกุจงัหวดั แตต่อ้งยอมรบัวำ่คน
สว่นใหญ่ในประเทศรำยไดน้อ้ย จึงตอ้งหำแนวทำงเพิ่มรำยไดใ้หป้ระชำชน และตอ้งดวู่ำจะใหส้ถำนประกอบกำรขนำดใหญ่มำช่วย
ประชำชนไดอ้ย่ำงไรบำ้ง เช่น ช่องทำงกำรจำ้งงำน แต่สิ่งส  ำคญัตอ้งอำศยัควำมรว่มมือ เพรำะจะท ำใหก้ำรท ำงำนตำ่ง ๆ รวดเร็วขึน้
ดว้ยควำมเขำ้ใจกนั และไมเ่ป็นไปตำมค ำบิดเบือน ที่จะน ำไปสูก่ำรตอ่ตำ้น จึงอยำกใหท้กุฝ่ำยช่วยลดแรงกดดนัตรงนี.้-ส  ำนกัขำ่วไทย        

 

อำงองิ : https://www.mcot.net/viewtna/5f0d7065e3f8e40af146203f 
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อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.50 น. 

"ฐิติภัสร์" จ่อฟ้องกลับ"ตรีรัตน์" แจงท างาน ส.ส.ผ่าน กมธ.ของสภาฯ 

"ฐิติภัสร์" เตรียมฟ้องกลับ “ตรีรัตน์” อ้างปูดข้อมูลเท็จ ปัดแทรกแซงขรก. ย้ าท างาน ส.ส. ผ่านช่องทาง กมธ.ของ
สภาฯ  เชื่อออกมาจุดประเด็นเพราะ  “อยากดัง” 

 เมื่อวันที่  15  ก.ค. ที่ท าการพรรคพลังประชารัฐ น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันท์  ส.ส.กทม.  พรรคพลังประชา
รัฐ กล่าวถึงกรณีที่นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เลขาธิการกลุ่มเพ่ือไทยพลัส และ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.  พรรคเพ่ือไทย 
เตรียมยื่นค าร้องไปศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยน.ส.ฐิติภัสร์ สิ้นสุดสมาชิกสภาพของการเป็น ส.ส. ตามความใน
รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 185 (1)(2) และ มาตรา 101 (7) หรือไม่   จากกรณีการใช้สถานะหรือต าแหน่งทางการเมือง
ของตนเอง เข้าแทรกแซงการประชุมของการเคหะแห่งชาติ และการประชุมของภาครัฐหลายครั้ง  ว่า ขอยืนยันว่าใน
ฐานะ ส.ส.  ตนได้ด าเนินการผ่านคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สวัสดิการสังคม  สภาผู้แทนราษฎร และ กมธ.การพัฒนา
การเมือง และการสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร  ที่ท าหน้าที่อยู่บนพ้ืนฐานของพ่ี
น้องประชาชน ถูกต้องตามกฎหมาย และท่ีผ่านมาไม่เคยท าหน้าที่แทรกแซง ข้าราชการ ตนด าเนินการตามขั้นตอนและ
มีหลักฐานทุกครั้ง และทุกๆครั้งที่เข้าร่วมประชุม ตนก็จะได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง 

 “อยากฝากไปถึงนายตรีรัตน์เข้าใจว่าน้องไม่ได้เป็น ส.ส.  แต่ด้วยการเมืองสมัยใหม่ เราควรจะท าการเมืองอย่าง
สร้างสรรค์ และท าหน้าที่ตรวจสอบ เป็นหู เป็นตาช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนเป็นหลักส าคัญ แต่ไม่ใช่คอยจ้องจับผิดหรือ
เตะตัดขาและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จและเพ่ือไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป ดิฉันจะฟ้องหมิ่นประมาท เพราะนิสัยของนาย
ตรีรัตน์ ยังไม่เคยปรับเปลี่ยน ส่วนที่เขาออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ดิฉันคิดว่าเป็นเพราะเขาอยากดัง”น.ส.ฐิติภัสร์  กล่าว. 

  

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/784801 
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วันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 - 16:19 น. 

ตรีรัตน์ ชงเพื่อไทย รวมชื่อ 60 ส.ส.ยื่นศาลวนิิจฉัย “ฐิติภัสร”์ พ้นสมาชิกสภาพ ส.ส. 

 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เลขาธิการกลุ่มเพ่ือไทยพลัส และ 

อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตบางกะปิ-วังทองหลาง กล่าวว่า ตนได้ยื่นหนังสือให้ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค
เพ่ือไทย เพ่ือขอให้ ส.ส.60 ท่าน ร่วมลงนามเพ่ือส่งค าร้องไปศาลรัฐธรรมนูญผ่านประธานสภาฯ ให้วินิจฉัยว่า น.ส.ฐิติ
ภัสร์ โชติเดชาชัยนันท์ ส.ส.กทม.เขตบางกะปิ วังทองหลาง พรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดสมาชิกสภาพของการเป็น ส.ส.
ตามความในรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 185 (1)(2) และ มาตรา 101 (7) หรือไม่ เนื่องจากตนพบว่า น.ส.ฐิติภัสร์ได้ใช้
สถานะหรือต าแหน่งทางการเมืองของตนเอง เข้าแทรกแซงการประชุมของการเคหะแห่งชาติและการประชุมของภาครัฐ
หลายครั้ง และได้ปฏิบัติคล้ายตนเองเป็นประธานการประชุม เข้าน าเสนอการท างานของการเคหะแห่งชาติ และ
กรุงเทพฯ ทั้งที่ไม่ใช่อ านาจของ ส.ส. และ น.ส.ฐิติภัสร์ยังได้แจกใบปลิวสื่อของตนเองในที่ประชุมของการเคหะแห่งชาติ
อีกด้วย 

“ทุกวันนี้ ส.ส.ฝั่งรัฐบาลจ านวนมากใช้อ านาจรัฐเข้าไปก้าวก่ายการท างานหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งการเคหะ
แห่งชาติ หรือหน่วยงานท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือ กทม. จึงขอฝากหน่วยงานภาครัฐช่วยปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เป็นกลาง อย่าให้มี ส.ส.หรือมีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ใช้อ านาจหน้าที่ของตนเข้าไปก้าวก่ายการท างาน
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน เพราะเราไม่ได้อยู่ในยุคของ คสช.หรือในยุคของการปฏิวัติแล้ว หวังว่าทางศาลรัฐธรรมนูญจะได้
โปรดรับค าร้องนี้ไว้วินิจฉัยอย่างตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์ที่สุดส าหรับสาธารณชน” นายตรีรัตน์ กล่าว 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2266241 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://thaitabloid.com/archives/71973 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/505312 
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14 กรกฎาคม 2563 20:05 น.  

"ฐิติภสัร์" เตรียมฟ้องกลับ “ตรีรตัน์”หลังปดูข้อมูลเท็จ ปัดแทรกแซง ขรก.   

 

"ฐิติภัสร์" เตรียมฟ้องกลับ “ตรีรัตน์”หลังปูดข้อมูลเท็จ ปัดแทรกแซง ขรก. ย้ าท างาน ส.ส. ผ่านช่องทาง กมธ.ของ
สภาฯ เชื่อออกมาจุดประเด็นเพราะ "อยากดัง" 

 วันที่ 14 ก.ค.63 ที่ท าการพรรคพลังประชารัฐ น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันท์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ 
กล่าวถึงกรณีที่นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เลขาธิการกลุ่มเพ่ือไทยพลัส และ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคเพ่ือไทย 
เตรียมยื่นค าร้องไปศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยว่า น.ส.ฐิติภัสร์ สิ้นสุดสมาชิกสภาพของการเป็น ส.ส. ตามความใน
รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 185 (1)(2) และ มาตรา 101 (7) หรือไม่ จากกรณีกาใช้สถานะหรือต าแหน่งทางการเมือง
ของตนเอง เข้าแทรกแซงการประชุมของการเคหะแห่งชาติ และการประชุมของภาครัฐหลายครั้ง ว่า ขอยืนยั นว่าใน
ฐานะ ส.ส. ตนได้ด าเนินการผ่านคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร และ กมธ.การพัฒนา
การเมือง และการสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ที่ท าหน้าที่อยู่บนพ้ืนฐานของพ่ี
น้องประชาชน ถูกต้องตามกฎหมาย และท่ีผ่านมาไม่เคยท าหน้าที่แทรกแซง ข้าราชการ ตนด าเนินการตามขั้นตอนและ
มีหลักฐานทุกครั้ง และทุกๆครั้งที่เข้าร่วมประชุม ตนก็จะได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง 

 “อยากฝากไปถึงนายตรีรัตน์เข้าใจว่าน้องไม่ได้เป็น ส.ส. แต่ด้วยการเมืองสมัยใหม่ เราควรจะท าการเมืองอย่าง
สร้างสรรค์ และท าหน้าที่ตรวจสอบ เป็นหู เป็นตาช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนเป็นหลักส าคัญ แต่ไม่ใช่คอยจ้องจับผิดหรือ
เตะตัดขาและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จและเพ่ือไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป ดิฉันจะฟ้องหมิ่นประมาท เพราะนิสัยของนาย
ตรีรัตน์ ยังไม่เคยปรับเปลี่ยน ส่วนที่เขาออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ดิฉันคิดว่าเป็นเพราะเขาอยากดัง”น.ส.ฐิติภัสร์ กล่าว 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/169588 

 

 

https://siamrath.co.th/n/169588


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

 

 

14 กรกฎาคม 2020 - 16:27  

พท. จ่อยื่นศาล รธน.วนิิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.วังทองหลาง 

 

นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เลขาธิการกลุ่มเพ่ือไทยพลัส และ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตบางกะปิ -วังทองหลาง 
ได้แถลงข่าวว่า ได้มายื่นหนังสือให้ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย เพ่ือขอให้ ส.ส.จ านวน 60 ท่าน 
ร่วมลงนามเพ่ือส่งค าร้องไปศาลรัฐธรรมนูญ ผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้วินิจฉัยว่า น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันท์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางกะปิวังทองหลาง สิ้นสุดสมาชิกสภาพของการเป็น ส.ส. ตามความในรัฐธรรมนูญ 2560 
มาตรา 185 (1)(2) และ มาตรา 101 (7) หรือไม ่

 เนื่องจากตนพบว่า น.ส.ฐิติภัสร์ ได้ใช้สถานะหรือต าแหน่งทางการเมืองของตนเอง เข้าแทรกแซงการประชุม
ของการเคหะแห่งชาติ และการประชุมของภาครัฐหลายครั้ง และได้ปฏิบัติคล้ายตนเองนั้นเป็นประธานการประชุม 
เข้าพรีเซนต์น าเสนอการท างานของการเคหะแห่งชาติ และ กรุงเทพมหานคร ทั้งๆที่ไม่ใช้อ านาจของ ส.ส. และส.ส.ฐิติ
ภัสร์ ยังได้มีการแจกใบปลิวสื่อของตนเอง ในที่ประชุมของการเคหะแห่งชาติอีกด้วย ซึ่งเอกสารที่ตนน ามาด้วยวันนี้เป็น
หลักฐานที่ระบุชี้ชัดเจนว่าพฤติกรรมเกิดขึ้นเมื่อไหร่ มีความผิดอย่างไรบ้าง และชัดเจนว่าอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ โดยต้องยอมรับตรงๆ ว่าทุกวันนี้ ส.ส.ฝั่งรัฐบาลจ านวนมาก ที่ใช้อ านาจรัฐเข้าไปก้าวก่ายการท างาน
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งการเคหะแห่งชาติ หรือ หน่วยงานท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัด หรือกทม. 

 จึงขอฝากหน่วยงานภาครัฐช่วยปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางอย่าให้มีส.ส. หรือมีพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึ่ง ใช้อ านาจหน้าที่ของตนเข้าไปก้าวก่ายการท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เพราะวันนี้เราไม่ได้อยู่ในยุคของคสช.หรือ
ในยุคของการปฏิวัติแล้ว และหวังว่าทางศาลรัฐธรรมนูญจะได้โปรดรับค าร้องนี้ไว้วินิจฉัยอย่างตรงไปตรงมา และเป็น
ประโยชน์ที่สุดส าหรับสาธารณชน 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_722495/ 

วอยท์ออนไลน์ : https://voicetv.co.th/read/E44ftgIk_ 

 

https://www.innnews.co.th/politics/news_722495/
https://voicetv.co.th/read/E44ftgIk_
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14 ก.ค. 2563 17:05 น. 

"ปิยบุตร" ยัน ไม่ได้คิดร้ายบ้านเมือง หลัง “คณะก้าวหน้า” ลุยเชียงราย 

 

“คณะก้าวหน้า” ลุยเชียงราย ด้าน “ปิยบุตร” ยัน ไม่ได้คิดร้ายต่อบ้านเมือง ลั่น 15 ก.ค.เปิดรับสมัครผู้สมัคร
ท้องถิ่นทั่วประเทศ ทางออนไลน์ 

ที่ จ.เชียงราย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “คณะก้าวหน้า” ได้จัดโครงการ “Common School On Tour” โดยเป็น
การบรรยายโดยวิทยากร 3 คน คือ 1.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย เขต 1 พรรคก้าวไกล บรรยายในหัวข้อ “การ
กระจายอ านาจกับโอกาสของเชียงราย” 2.อภิชิต ศิริชัย นักวิชาการอิสระด้านเชียงรายศึกษา บรรยายในหัวข้อ “พัฒนา
กาการเมืองการปกครองเชียงราย ยุครัตนโกสินทร์” และ 3.ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า บรรยายใน
หัวข้อ “ยุติรัฐราชการรวมศูนย์ ทวงคืนอ านาจสู่ท้องถิ่น” บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนใจของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด
เชียงรายและพ้ืนที่ใกล้เคียงจ านวนมาก โดยทั้งนี้ทางผู้จัดงานได้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานท าการลงทะเบียนมาก่อน
ล่วงหน้า เนื่องจากจ าเป็นต้องก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมงานให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ และเป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่าง
ทางสังคม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

 ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ได้เริ่มการบรรยายด้วยการอธิบายถึงที่มาของหลักสูตร ว่า 
ภารกิจที่ส าคัญของเราคือการท างานในทางความคิด จึงได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยให้ชื่อ
ว่า Common School สาเหตุที่ใช้ชื่อนี้คือ Common หมายถึงร่วมกัน ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน และในอีกความหมาย
หนึ่ง Common หมายถึงสามัญชนคนธรรมดาทั่วไป จึงเป็นโรงเรียนของคนทุกๆ คน และ Common ในความหมาย
สุดท้าย เราเอามาจาก Common Sense หรือสามัญส านึก เพราะเราต้องการจะใช้โรงเรียนแห่งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลง
สามัญส านึกให้เป็นแบบใหม่ที่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย โดยเราตั้งใจท าเป็นหลักสูตรในหลายๆ เรื่อง แต่ทั้งนี้ก็
ติดเรื่องของโควิด-19 ท าให้เดินทางมาต่างจังหวัดไม่ได้ และท าให้ไม่สามารถจัดห้องเรียนที่เชิญคนมาเข้าฟังได้ ที่ผ่านมา
จึงใช้การบรรยายผ่านทางออนไลน์ไปก่อน โดยเริ่มด้วยซีรีส์พิเศษเรื่อง วิกฤตการณ์โควิด-19 (84) โดยนอกจากเป็นชื่อ
ไวรัสโคโรนาแล้วนั้น ยังล้อไปกับชื่อนวนิยายของจอร์จ ออเวลล์ ที่ชื่อว่า 1984 ด้วย ซึ่งการเกิดวิกฤติโควิดได้ส่งผลให้รัฐ
กลายเป็นรัฐที่มีอ านาจมากขึ้น มีอ านาจนิยมมากขึ้น โดยมาในนามของการรักษาสุขภาพ นี่จึงเป็นที่มาของชื่อหลักสูต ร
ดังกล่าว โดยมีด้วยกันจ านวนทั้งสิ้น 7 ตอน ซึ่งทุกท่านสามารถไปหารับชมได้ใน เพจคณะก้าวหน้า และช่องทาง 
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YouTube ของคณะก้าวหน้าได้ และในครั้งนี้ที่มาที่จังหวัดเชียงราย เป็นการจัดแบบเดินสายไปในจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆ 
ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยก่อนหน้านี้ครั้งแรกได้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หลักสูตรที่เกี่ยวกับ
เรื่องท้องถิ่นและการทวงคืนอ านาจสู่ท้องถิ่น 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงของการบรรยายเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้อธิบายถึงที่มาและประวัติความเป็นของ
การสร้างเขตแดน และการสร้างรัฐชาติของประเทศต่างๆ รวมถึงการรวมชาติเป็นรัฐสมัยใหม่ของประเทศไทยว่า เกิดข้ึน
ในช่วงเวลาใด รวมทั้งได้บรรยายถึงพัฒนาการของการกระจายอ านาจที่ก่อตัวขึ้นมาบนหลักการสากล และได้ถูกบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ที่หลักการกระจายอ านาจมีความละเอียดและครบถ้วนที่สุด แต่ทั้งนี้ภารกิจทั้งหมดก็ยัง
ไม่ได้ถูกถ่ายโอนไปที่ท้องถิ่นทั้งหมดอย่างแท้จริง โดยมีการแบ่งออกเป็น พ.ร.บ.ก าหนดแผน และข้ันตอนกระจายอ านาจ 
พ.ศ.2542 ที่ได้มีการก าหนด และมีล าดับขั้นตอนการถ่ายโอนอ านาจของราชการส่วนกลางมาท่ีท้องถิ่นตามล าดับ 

 “แต่เมื่อมีการรัฐประหารเกิดข้ึนในวันที่ 19 ก.ย.2549 สิ่งที่คิดฝันในการพัฒนาการกระจายอ านาจได้สะดุดหยุด
ลง และเมื่อมีการรัฐประหาร 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ การกระจายอ านาจก็ได้ถอยหลังเข้าคลอง ซึ่งใน
ข้อเท็จจริงหลักการกระจายอ านาจมักไปด้วยกันไม่ได้กับการรวมศูนย์อ านาจที่เมื่อรัฐประหาร มักจะต้องการรวมอ านาจ
มาไว้ที่คนคนเดียวคือหัวหน้าคณะรัฐประหาร อีกทั้งการกระจายอ านาจที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พูดในวิธีคิดของ
เขา ไม่ได้เป็นไปตามหลักสากล โดยจะมีลักษณะสั่งการบังคับบัญชาผู้บริหารท้องถิ่น หรือก่อนหน้านี้ก็มีไม้กายสิทธิ์ใน
การแขวน การปลด การแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยมาตรา 44 ที่เห็นได้ชัดคือการใช้มาตรา 44 ตั้งผู้ว่า กทม.มานาน
หลายปีแล้ว นอกจากนี้ยังไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมาเกือบทศวรรษแล้ว และยังต้องมาคอยทวงถามว่าเมื่อไรถึงจะจัดให้
มีการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ก็เต็มไปด้วยความไม่ชัดเจน” เลขาฯ คณะก้าวหน้า กล่าว 

 นายปิยบุตร กล่าวว่า สมัยตอนเป็นพรรคอนาคตใหม่ ได้เคยเสนอนโยบายไว้ว่าต้องการยุติรัฐราชการรวมศูนย์ 
ทวงคืนอ านาจให้ท้องถิ่น ซึ่งที่ต้องใช้ค าว่าขอทวงคืน เพราะอ านาจแต่เดิมเป็นของท้องถิ่น แต่บางยุคบางสมัยได้ถูกรวม
อ านาจไป ซึ่งถึงเวลาเอาอ านาจเหล่านั้นกลับคือมาได้แล้ว โดยต่อไปนี้ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมด โดยอ านาจการจัดท า
บริการสาธารณะต้องเป็นของท้องถิ่น ทั้งนี้ถ้าเรื่องไหนที่ส าคัญก็มีกฎหมายยกเว้นว่าให้เป็นของส่วนกลาง และการแบ่ง
รายได้ก็ควรแบ่งกันระหว่างท้องถิ่นและส่วนกลาง 50:50 ไม่ใช่เหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ให้งบประมาณท้องถิ่นมา
เพียงแค่ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินก้อนนี้ยังรวมถึงงานฝากของส่วนกลาง เช่น จ่ายค่าเบี้ยคนชรา ค่าจ้าง
ผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น ท าให้เหลือเงินที่ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาท้องถิ่นเพียงนิดเดียว และต่อไปยัง
จ าเป็นต้องให้ท้องถิ่นมีความสามารถในการหาเงินในรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น ไม่ใช่แค่การได้เงินจากการเก็บภาษีโรงเรือน
และภาษีป้าย 

 “นอกจากนี้ ในส่วนของการผลักดันนโยบายการกระจายอ านาจให้เป็นไปตามหลักสากลและเป็นคืนอ านาจ
ให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ก้อนระดับชาติ เป็นเรื่อบของรัฐบาลกลางว่าจะปล่อยอ านาจมายังไง ซึ่ง
ในส่วนนี้ผมและคณะก้าวหน้าไม่สามารถเข้าไปก าหนดได้เพราะเราไม่ใช่รัฐบาล และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและพรรค
อนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้ว โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 7 คน แต่เมื่อในสมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่ เราก็ได้มีการผลักดัน
ตามกลไกท่ีมีอยู่ ทั้งในชั้นกรรมาธิการ และการตั้งกระทู้ถามสด และอภิปรายในสภา 
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ทั้งนี้ เมื่อพรรคโดนยุบ ส.ส.ที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ก็ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล ท างานในสภา และจากที่ผมเป็นผู้
สังเกตการณ์ เข้าใจว่า ส.ส.ของพรรคก็คงจะสืบสานนโยบายและเจตนารมณ์ของพรรคอนาคตใหม่ โดยอีกก้อนหนึ่ง คือ 
การส่งคนสมัครรับเลือกตั้งเข้าไปผลักดัน เปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองในระดับท้องถิ่น ซึ่งทางคณะก้าวหน้าได้ผลักดันใน
ส่วนนี้ โดยประกาศจะส่งผู้สมัครในทุกระดับจ านวน 4,000 แห่ง แต่ขณะนี้มีเพียงผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) จ านวน 17 แห่ง เท่านั้น ที่ทางคณะก้าวหน้าประกาศส่งอย่างเป็นทางการ เพราะกระบวนการได้สืบ
เนื่องมาจากสมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่ แต่ในส่วนอ่ืนๆ ยังไม่มีการส่ง ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครทางเว็บไซด์พร้อมกันในวันที่ 
15 ก.ค.นี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ที่เป็นคนหน้าใหม่ และมีใจอยากร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น อยากร่วมกันเปลี่ยนภูมิทัศน์
ทางการเมืองเพ่ือคืนผลประโยชน์กลับสู่ท้องถิ่น สามารถสมัครเข้ามาได้ผ่านทางออนไลน์ และจะมีกระบวนการคัดเลือก
ภายในต่อไป” นายปิยบุตร กล่าว 

 ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ภายหลังจบช่วงบรรยาย ได้มีค าถามและข้อคิดเห็นจากประชาชนที่มาร่วมงานเป็น
จ านวนมาก เช่น “สิ่งที่ท ามาถูกต้องแล้ว และช่วยผลักดันเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิดขึ้นไวๆ ด้วยนะครับ” และ “สิ่งที่
ตั้งเป้าหมาย ยุติรัฐราชการรวมศูนย์ ทวงคืนอ านาจให้ท้องถิ่น วางแผนไว้กี่ปีถึงจะส าเร็จ” 

 โดย เลขาธิการคณะก้าวหน้า ได้ตอบว่า “ไม่เคยตั้งปีปฏิทินเอาไว้ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของ
อนาคต เมื่อลงมือท าความส าเร็จเกิดขึ้นแน่นอน แต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด อาจจะไม่ทันเห็นในช่วงชีวิต แต่นี่คือการท า
ให้ประชาชนเห็นว่าความหวังยังมีอยู่ ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของการคิดร้ายต่อแผ่นดินเกิด ซึ่งแน่นอนว่าวิธีการของแต่ละฝ่าย
ไม่เหมือนกัน ซึ่งส่วนตัวอยากให้ประเทศไทยเดินหน้า พัฒนา ประชาชนได้ประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา มีวิกฤติท่ีรอเต็มไปหมด”. 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1889163 
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อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.22 น. 

'บิ๊กป้อม' ปลุกใจลูกพรรคสามัคคี ตั้ง 10 ขุนพลสร้างความเป็นหนึ่ง 

 

“บิ๊กป้อม”ปลุกใจลูกพรรคให้สามัคคี ยันไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ    ม่ันใจ ตั้ง 10 รองหัวหน้าพรรคตามภาค สร้าง
ความเป็นหนึ่งเดียว 
 เมื่อวนัท่ี 14 ก.ค. ที่ศนูยป์ระชมุพรรคพลงัประชำรฐั ยำ่นรชัดำ  ชัน้ 5 อำคำรรชัดำ มีกำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรพรรค 
โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนำยกรฐัมนตรี หวัหนำ้พรรคเป็นประธำน  โดยมีแกนน ำและรฐัมนตรี เขำ้ร่วมประชุมอย่ำง
พรอ้มเพรียง อำทิ  นำยสรุิยะ จึงรุง่เรืองกิจ รมว.อตุสำหกรรม นำยสมศกัดิ์ เทพสทิุน รมว.ยตุิธรรม  นำยอนชุำ นำคำศยั เลขำธิกำร
พรรค  นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต ์รมว.ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม นำยณัฐฎพล ทีปสวุรรณ รมว.ศึกษำธิกำร   นำยสนัติ พรอ้ม
พฒัน ์รมช.คลงั  ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผ่ำ รมช.เกษตร  นำยไพบูลย ์นิติตะวนั  ส.ส.บญัชีรำยช่ือ รองหวัหนำ้พรรค  นำยวิรชั รตัน
เศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยช่ือ  ประธำนวิปรฐับำล  นำยสุชำติ ชมกลิ่น  ส.ส.ชลบุรี รองหัวหนำ้พรรค นำยสุพล ฟองงำม ส.ส.บัญชี
รำยช่ือ  รองหวัหนำ้พรรค   เป็นตน้   
 โดยใช้เวลำ 1 ชม.30 นำที โดยเป็นกำรหำรือ รบัทรำบรำยงำนกำรประชุมในสปัดำหก์่อน และ ประเด็นทำงกำรเมือง 
เช่น  ทิศทำงของพรรคหลงักลุม่ 4 กุมำร ออกจำกพรรค และสดัสว่นคณะรฐัมนตรีของพรรค ซึ่งเป็นไปตำม ที่ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์
โอชำ นำยกรฐัมนตรเีคยใหส้มัภำษณว์ำ่ตอ้งฟังควำมเห็นจำกพรรคเป็นหลกั 

  ทัง้นีพ้ล.อ.ประวิตร ไดก้ลำ่วตอนหนึ่งว่ำ  เรำไม่ใช่พรรคเฉพำะกิจ ท ำแลว้เลิก เรำตอ้งกำรท ำงำนกำรเมืองเขม้แข็ง ท ำให้
ประชำชนอยูด่ีกินดี ประเทศชำติเจริญรุง่เรือง เช่ือว่ำหำกทกุคนรว่มมือกนัท ำงำน จะสำมำรถท ำใหพ้รรคเขม้แข็งเป็นหนึ่งเดียว ระบุ
อีกว่ำ วนัที่ 10 ก.ค.ที่ผ่ำนมำ ตนไดเ้ซ็นแตง่ตัง้ รองหวัหนำ้พรรค  จ ำนวน 10  คนเพื่อแบ่งตำมภำค สรำ้งควำมเช่ือมั่นใหก้บัสมำชิก 
นอกจำกนัน้พรรคยงัมีมติสง่นำยกรุงศรวีิไล  สทุินเผือก เป็นผูส้มคัรเลอืกตัง้ซอ่มส.ส.สมทุรปรำกำร  เขต 5 

  ภำยหลงักำรประชุม พล.อ.ประวิตร เปิดเผยอีกว่ำ วนันีห้ำรือกันปกติ ใหทุ้กคนในพรรครกัสำมคัคีกลมเกลียวกัน ใหท้ ำ
กำรเมืองเขม้แข็ง ประเทศชำติดเขม้แข็งอยู่ดีกินดี เมื่อถำมว่ำไดห้ำรือกำรปรบัครม.ในสดัสว่นของพรรคพลงัประชำรฐั แลว้ หรือยงั 
พล.อ.ประวิตร กลำ่ววำ่  เรือ่งกำรปรบั ครม. เป็นเรือ่งของ นำยกรฐัมนตร.ี 
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14 กรกฎาคม 2020 เวลา 17:34 

'บิ๊กป้อม'ลั่น'พปชร.'ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจท าแล้วเลิก 

 

"บิ๊กป้อม" ยัน "พปชร." ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ ท าแล้วเลิก ชี้ ต้องท าการเมืองเข้มแข็ง ปชช.อยู่ดีกินดี  ประเทศ
รุ่งเรือง โยน "บิ๊กตู่" พิจารณา "ปรับครม." 

การประชุมส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ประจ าสัปดาห์นี้ มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณรอง
นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค เป็นประธานการประชุม โดยมีกรรมการบริหารพรรคซึ่งล้วนเป็นแกนน าคนส าคัญ 
และส.ส.เข้าร่วมกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้ เมื่อเวลา 16.30 น. พล.อ.ประวิตร เข้าประชุมร่วมกับ ส.ส.ของพรรค พร้อมกล่าว
กับ ส.ส.ว่า เราไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ ท าแล้วเลิก เราต้องการท างานการเมืองเข้มแข็ง ท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 
ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง โดยเชื่อว่า หากทุกคนร่วมมือกันท างาน จะสามารถท าให้พรรคเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียว การ
แต่งตั้ง 10 รองหัวหน้าพรรค เพ่ือแบ่งตามภาค เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก นอกจากนั้น ทางพรรคยังมีมติ 
ส่ง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เป็นผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุม พล.อ.ประวิตร เปิดเผยอีกว่า วันนี้หารือกันปกติ ให้ทุกคนในพรรครัก
สามัคคีกลมเกลียวกัน ให้ท าการเมืองเข้มแข็ง ประเทศชาติเข้มแข็งอยู่ดีกินดี เมื่อถามว่าได้หารือการปรับครม.ในสัดส่วน
ของพรรคพปชร. แล้วหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เรื่องการปรับ ครม. เป็นเรื่องของ นายกรัฐมนตร ี

 

อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/1341 

 

 

 

 

https://www.nationweekend.com/content/politics/1341


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

35 

 

 

14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:48 น.  

'บิ๊กป้อม' ลั่น พปชร. ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ ประเดมิศึกหนักเลือกตั้งซ่อมปากน้ า 'กรุงศรีวิไล' 
ทวงเก้าอี้คืน 

 

14 ก.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีการประชุมกรรมการบริหารพรรค โดย พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคเป็นประธาน ที่ชั้น 5 อาคารรัชดาวัน ที่ท าการพรรค มีแกนน าและรัฐมนตรีร่วม เช่น 
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม , นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ นายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรค นายวิรัช รัตน
เศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น รองหัวหน้าพรรค 

 คาดว่าที่ประชุมมีการหารือรับทราบรายงานการประชุมในสัปดาห์ก่อน และ ประเด็นทางการเมือง เช่น ทิศทาง
ของพรรคหลังกลุ่ม 4 กุมาร ออกจากพรรคและสัดส่วนคณะรัฐมนตรีของพรรค ซึ่งเป็นไปตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ว่าต้องฟังความเห็นจากพรรคเป็นหลัก 

 หลังจากนั้นเข้าประชุมส.ส.พรรค 16.30 น. พล.อ.ประวิตร กล่าวกับ ส.ส.ว่าเราไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ ท าแล้ว
เลิก เราต้องการท างานการเมืองเข้มแข็ง ท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง เชื่อว่าหากทุกคนร่วมมือ
กันท างาน จะสามารถท าให้พรรคเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียว ระบุอีกว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา เซ็นแต่งตั้ง 10 รอง
หัวหน้าพรรค เพ่ือแบ่งตามภาค สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก นอกจากนั้นยังมีมติส่งนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เป็น
ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ 

 ภายหลังการประชุม พล.อ.ประวิตร เปิดเผยอีกว่า วันนี้หารือกันปกติ ให้ทุกคนในพรรครักสามัคคีกลมเกลียว
กัน ให้ท าการเมืองเข้มแข็ง ประเทศชาติเข้มแข็งอยู่ดีกินดี เมื่อถามว่าได้หารือการปรับครม.ในสัดส่วนของพรรคพลัง
ประชารัฐ แล้วหรือยัง เรื่องการปรับ ครม. เป็นเรื่องของ นายกรัฐมนตรี 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71434 
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14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:08 น.  

'กรุงศรีวิไล' เผย 'บิ๊กป้อม' อวยพรโชคดี โว 13 ปีลงพ้ืนที่ไม่เคยขาด มีใครบ้างวันเดียวไป 
41 งาน 

 

14 ก.ค.63 - ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลัง
ประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการบริหาร พปชร. มีมติส่งลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการอีกครั้ง
หลังจากโดนใบเหลือง ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้อวยพรสั้นๆว่า โชคดี ตั้งใจนะ ทั้งนี้ตลอดระ
เวลาเวลา 13 ปีตนลงพ้ืนที่ไม่เคยขาดตั้งแต่เช้ายันตี 1 มีใครบ้างไปงานในพ้ืนที่วันเดียว 41 งาน การลงสมัครทุกคนก็
ต้องมั่นใจ ตนก็ต้องท าอย่างเต็มที่ แพ้คือแพ้ ชนะคือชนะ เพราะไม่มีใครไปบังคับประชาชนได้ 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/71437 
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14 กรกฎาคม 2563 18:37 น.  

'เพื่อไทย' จ่อยื่นศาล รธน.วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.วังทองหลาง   

 

"ตรีรัตน์" ยื่นพรรคเพื่อไทย รวบรวม 60 ส.ส. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินัจฉัยให้ ส.ส.ฐิติภัสร์ พ้นสมาชิกสภาพ ส.ส. 
หลังแทรกแซงการท างานของรัฐเพื่อประโยชน์ของตน 
 วันนี้ (14 กค. 63) เวลา 13.00น นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เลขาธิการกลุ่มเพ่ือไทยพลัส และ อดีตผู้สมัคร 
ส.ส.กทม.เขตบางกะปิ-วังทองหลาง ได้แถลงข่าวว่า วันนี้ตนได้มายื่นหนังสือให้ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการ
พรรคเพ่ือไทย เพ่ือขอให้ ส.ส.จ านวน 60 ท่าน ร่วมลงนามเพ่ือส่งค าร้องไปศาลรัฐธรรมนูญ ผ่านประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ให้วินิจฉัยว่า น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางกะปิวังทองหลาง สิ้นสุด
สมาชิกสภาพของการเป็น ส.ส. ตามความในรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 185 (1)(2) และ มาตรา 101 (7) หรือไม่ 
 เนื่องจากตนพบว่า น.ส.ฐิติภัสร์ ได้ใช้สถานะหรือต าแหน่งทางการเมืองของตนเอง เข้าแทรกแซงการประชุม
ของการเคหะแห่งชาติ และการประชุมของภาครัฐหลายครั้ง และได้ปฏิบัติคล้ายตนเองนั้นเป็นประธานการประชุม 
เข้าพรีเซ้นต์น าเสนอการท างานของการเคหะแห่งชาติ และ กรุงเทพมหานคร ทั้งๆที่ไม่ใช้อ านาจของ ส.ส. และส.ส.ฐิติ
ภัสร์ ยังได้มีการแจกใบปลิวสื่อของตนเอง ในที่ประชุมของการเคหะแห่งชาติอีกด้วย 
 ซึ่งเอกสารที่ผมน ามาด้วยวันนี้เป็นหลักฐานที่ระบุชี้ชัดเจนว่าพฤติกรรมเกิดขึ้นเมื่อไหร่ มีความผิดอย่างไรบ้าง 
และชัดเจนว่าอาจเป็นความผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยต้องยอมรับตรงๆ ว่าทุกวันนี้ ส.ส.ฝั่งรัฐบาลจ านวนมาก ที่
ใช้อ านาจรัฐเข้าไปก้าวก่ายการท างานหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งการเคหะแห่งชาติ หรือ หน่วยงานท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น
ต่างจังหวัด หรือกทม. 
 จึงขอฝากหน่วยงานภาครัฐช่วยปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางอย่าให้มีส.ส. หรือมีพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึ่ง ใช้อ านาจหน้าที่ของตนเข้าไปก้าวก่ายการท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เพราะวันนี้เราไม่ได้อยู่ในยุคของคสช.หรือ
ในยุคของการปฏิวัติแล้ว และหวังว่าทางศาลรัฐธรรมนูญจะได้โปรดรับค าร้องนี้ไว้วินิจฉัยอย่ างตรงไปตรงมาและเป็น
ประโยชน์ที่สุดส าหรับสาธารณชน 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/169574 
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"ธนกร" ยกค าสอนหลวงพ่อวิริยังค์ ให้อภัยทาน "เทพไท" ขอเลิกตอบโต้  
ปชช.ไม่ได้ประโยชน ์  

 

วันที่ 14 ก.ค.63 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตโฆษกพรรค
พลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่นายเทพไท เสนพงษ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาพาดพิงให้ได้รับ
ความเสียหายว่า จริงๆ แล้วตนไม่อยากจะตอบโต้นายเทพไท เพราะถึงแม้ตนจะเป็นนักการเมืองตัวเล็กๆ ไม่มีอ านาจ
บารมีคับเมืองเหมือนนายเทพไท แต่ตนก็ตั้งใจที่จะท างานให้กับประเทศชาติและประชาชน เชื่อว่าพ่ีน้องประชาชน
ทราบดี 

 นายธนกร กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนท าหน้าที่ปกป้องส่วนได้ส่วนเสียของพรรคเท่านั้น อะไรที่พาดพิงตนให้เสียหาย
ก็พยายามจะไม่สนใจ แต่เมื่อนายเทพไทพาดพิงตนให้ได้รับความเสียหายเป็นข้อๆ ก็คงต้องขอชี้แจงเป็นข้อๆ เช่นกันว่า 
1.นายเทพไทระบุว่า ชี้แจงแทนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ เพราะตนเป็นมวยไม่มีราคา ม้าไม่มีชั้น นายเทพไท
น่าจะอ่านภาษาไทยไม่แตก เพราะนายอภิสิทธิ์พาดพิงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ซึ่งพล.อ.
ประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคพลังประชารัฐ ตนซึ่งเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐย่อมต้องออกมาปกป้อง
เพ่ือไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดเป็นธรรมดา จึงเหมือนว่านายเทพไทเอานายอภิสิทธิ์มาอ้างเพ่ือจะได้พ่นน้ าลายไปเรื่ อย
หรือไม ่

 2.นายเทพไทระบุว่ารักษามารยาทในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเคร่งครัด และไม่มีอคติต่อพล.อ.ประยุทธ์
นั้น เรื่องนี้คงไม่ต้องรอให้นายเทพไทชี้แจง เพราะพฤติกรรมที่ผ่านมาของนายเทพไทมันฟ้องตัวมันเองได้ดีอยู่แล้วว่า 
นายเทพไทรักษามารยาทในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลได้ดีขนาดไหน ผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ถึงได้ตักเตือนอยู่หลายครั้ง 

 นายธนกร กล่าวอีกว่า 3.นายเทพไทยอมรับว่าได้เป็นส.ส.เพราะสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และรักษาอุดมการณ์
พรรคอย่างเคร่งครัดนั้น เป็นเรื่องที่ดีที่ยอมรับความจริงว่าคะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ช่วยให้ได้ เป็น ส.ส. แต่
รักษาอุดมการณ์พรรคอย่างเคร่งครัดนั้น ตนไม่แน่ใจ เพราะที่ผ่านมาแทบไม่เห็นข่าวว่ามีคนของพรรคประชาธิปัตย์ถูก
กล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต จะเห็นก็แต่ข่าวการทุจริตเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราช 
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 4.กล่าวหาว่าตนไปจ าค าพังเพยใครมาเหน็บแนมคนอ่ืนนั้น ถ้านายเทพไทยังหยิบค าพังเพย มวยไม่มีราคา ม้าไม่
มีชั้น ที่ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง แกนน าพรรคเพ่ือไทย มักพูดอยู่บ่อยๆ มาใช้ได้ ก็ไม่ควรที่จะกล้ากล่าวหาคนอ่ืน 5.ไม่
จ าเป็นต้องโฆษณาผลงาน เพราะคนนครศรีธรรมราชรู้ดีนั้น น่าจะเป็นความจริง ทั้งการเสนอย้ายอนุสาวรี ย์วีรไท หรือ
อนุสาวรีย์พ่อจ่าด า หรือเสนอย้ายหอจดหมายเหตุ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ คนนครศรีธรรมราชจ าได้ดี 

 6.เรื่องคดีความนายเทพไทนั้นอย่าเบี่ยงเบนประเด็น เพราะที่ตนพูดคือ สุดท้ายได้ขอโทษ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน
วัตร อดีตนายกฯ หรือไม่ และเป็นเรื่องจริงที่คนเป็นนักการเมืองย่อมมีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นเรื่องปกติ แต่เป็นคดี
ความที่เกิดจากการตรวจสอบการทุจริตเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ไม่ใช่เกิดจากการปาก
พล่อยหมิ่นประมาท 

 นายธนกร กล่าวด้วยว่า 7.ทฤษฎีเห็บหมานั้น นายเทพไทเองไม่ใช่หรือที่หยิบยกมาเปรียบเทียบพาดพิงตน ซึ่ง
ตนก็บอกให้นายเทพไทเก็บไว้ใช้เอง ไม่ได้พาดพิงเรื่องกลุ่มก๊วนหรือมุ้งอะไรในพรรคประชาธิปัตย์เลย ส่วนที่บอกว่าจะ
อยู่พรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวนั้น นายเทพไทย่อมทราบดีอยู่แล้วว่า ท าไมถึงต้องขออยู่กับพรรคประชาธิปัตย์พรรค
เดียว 

 8.ที่บอกว่าตนถูกปลดจากโฆษกพรรคนั้นก็ไม่เป็นความจริง แต่ตนแสดงสปิริตเอง เพราะตนรู้จักพอ ไม่เหมือน
คนบางคนที่อยากเป็นรัฐมนตรีจนตัวสั่น แต่เมื่อไม่ได้ก็พาลดิสเครดิตพล.อ.ประยุทธ์รายวัน และท่ีบอกว่าตนทิ้ง 4 กุมาร
กลับไปหากลุ่มสามมิตรนั้น ต้องขอบอกนายเทพไทว่า คนอย่างตนมีศักดิ์ศรี เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ ไม่เคยทิ้งใคร ยึด
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และท่ีผ่านมามีแต่ผู้ใหญ่เมตตาตลอดมา 

 อย่างไรก็ตาม ตนจะไม่ต่อล้อต่อเถียงกับนายเทพไทยให้เสียเวลาอีก เพราะชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์อะไร นาย
เทพไทมีความรู้ความสามารถ ควรน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนจะดีกว่า ไม่ได้ใช้เพ่ือท าลาย
คนเห็นต่างหรือท าลายนักการเมืองรุ่นน้องเพียงแค่เขาไม่ยอมศิโรราบทางความคิดให้ เปิดใจให้กว้าง ใจนักเลง เพ่ือเป็น
ส.ส.แบบอย่างที่ดีให้กับนักการเมืองรุ่นหลัง 

 "สุดท้ายตนขอยกค าสอนของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร เตือนสติว่า การยกโทษ อาจดูเหมือนเราโง่ เหมือนเรา
แพ้ เหมือนเรายอม แล้วเขาก าเริบ เราเสียเปรียบ ความจริงไม่ใช่ เราก าลังบ าเพ็ญบารมีขั้นสูงคืออภัยทาน อันเป็นทาน
บารมีอันสูงสุด อภัยทานคือค าสอนของพระพุทธเจ้า หวังว่านายเทพไทจะเข้าใจและจบเพียงแค่นี้"นายธนกร กล่าว 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/169560 
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14 กรกฎาคม 2020 - 19:08  

ทีมโฆษก พปชร.เปดิตวัพร้อมท างานการเมืองสร้างสรรค ์

 

ทีมโฆษก พปชร. แถลงเปิดตัวพร้อมท างานการเมืองสร้างสรรค์ ภายหลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ 

นางสาวพัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ พร้อมนายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง นางสาวพิมพ์พร พร
พฤฒิพันธุ์ และนางสาวไพรินทร์ เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ แถลงเปิดตัวการท างานยืนยันว่าจะมีการ
สื่อสารและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและสื่อมวลชน ขณะที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองหัวหน้าพรรค 
ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้เน้นย้ าแนวทางและนโยบายการท างานที่จะมุ่งมั่นเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
ภายในพรรคอย่างสร้างสรรค์ ยืนยันว่า ไม่กดดันพร้อมท าหน้าที่เพ่ือประชาชน โดยในวันนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แต่เป็นประธานในการประชุมพรรคพลังประชารัฐ ครั้งที่ 7 แจ้งให้ทราบถึงผลการพิจารณา
สรรหาผู้สมัคร จังหวัดสมุทรปราการ? เขต 5 ที่ให้นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขต5 จ.
สมุทรปราการ 

 จากนั้นได้ให้โอวาทถึงความชัดเจนการท างานให้กับพรรคด้วยความมุ่งมั่น น าพาให้เป็น สถาบันการเมืองและ
พรรคการน ารัฐบาลที่เข้มแข็งรับใช้ประชาชนได้ รวมถึงสมาชิก ส.ส. พปชร. ที่พร้อมจะรับฟังปัญหาของประชาชน 
ภายหลังที่ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของพรรคให้เหมาะสมกับการท างาน โดยจะมีการให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน
อีกครั้ง 

 

https://www.innnews.co.th/politics/news_722622/ 
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วันอังคาร ท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 19.15 น. 

รถแห่พร้อม! 'พันธ์ยศ' ประกาศชิงผู้ว่าฯ กทม. ชูนโยบาย'สุขภาวะ-หนุนอุปกรณ์คุมโรค
ระบาด' 

 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพ และ
ประธานสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย-จีน กล่าวถึงกรณีไวรัสโควิด-19 ว่า ขอให้สังคมอย่าตื่นตระหนกกรณี
นายทหารและบุตรของคณะทูตจากกลุ่มประเทศแอฟริกาติดเชื้อไวรัสตัวนี้ในพ้ืนที่ จ.ระยอง และ กทม.นั้ น ขอให้เฝ้า
ระวังตัวเอง และท าตามค าแนะน าของเเพทย์อย่างเคร่งครัด 

 จากที่ตนลงพ้ืนที่หลายแห่ง เพ่ือมอบหน้ากากอนามัย ถุงมืออนามัย และเจลล้างมือ รวมทั้งอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ให้ส่วนราชการ สถานพยาบาล โรงเรียน ชุมชน พบว่า แม้ประชาชนตื่นตัว แต่ข้อเท็จจริงบางส่วนที่พบ คือ ส่วน
ราชการบางเเห่ง เช่น เรือนจ า , ค่ายทหาร ที่ต้องรับทหารเกณฑ์ผลัดใหม่ , โรงเรียนบางแห่งยังขาดอุปกรณ์การตรวจ
และป้องกันไวรัสโควิด-19 ตรงนี้อยากกระตุ้นรัฐบาลให้เร่งตรวจสอบ และส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปให้ครอบคลุมด้วย 
และตนพร้อมไปช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง 

 "ตอนนี้ต่างชาติต้องการถุงมือและหน้ากากอนามัยเพ่ิม แม้แต่ผู้น าสหรัฐฯ ที่เคยบอกว่าไม่ใส่หน้ากากอนามัย 
แต่ตอนนี้ยอมใส่แล้ว และยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตในหลายประเทศยังไม่ชะลอตัว แสดงว่าไวรัสตัวนี้ยังส่งผลกระทบกับ
ทุกชาติ แม้รัฐบาลไทยจะได้รับค าชมเชยจากหลายประเทศว่าควบคุมการระบาดของไวรัสตัวนี้ได้ดี แต่ก็ประมาทไม่ได้" 
นายพันธ์ยศ กล่าว 

 นายพันธ์ยศ กล่าวว่า สิ่งที่ตนเคยเสนอนโยบายสุขภาวะที่ควรเป็นวาระหลักของชาตินั้น มีสาระส าคัญว่า
สุขภาพไทยดีทั่วหน้าตลอดไปนั้น ตนอยากขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างจริงจัง โดยตอนนี้บางส่วนในสังคมได้หารือกับตนถึง
การผลักดันเรื่องนี้ โดยจะน าร่องกับสนามท้องถิ่นก่อน แล้วค่อยขยับขึ้นไปเป็นนโยบายระดับชาติ และรัฐบาลระบุแล้ว
ว่าปลายปีนี้น่าจะมีเลือกตั้งท้องถิ่น ตนสนใจสนามผู้ว่าฯ กทม.และจะน านโยบายสุขภาวะน าเสนอต่อชาว กทม.ทั้งระบบ 
คือ การป้องกันและควบคุมโรคระบาดเดิม และอุบัติใหม่ การดูแลสุขภาวะประชาชนอย่างครอบคลุม การรักษาและ
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ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่หลายส่วนยังถูกละเลย และเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรค รวมทั้งการหารายได้จากระบบการแพทย์แผน
ไทย และอาหารไทยที่ป้องกันโรค และสร้างสุขภาพท่ีดีในระยะยาวต่อคนไทยและคนต่างชาติ 

 อย่างไรก็ตาม ตนด าเนินธุรกิจด้านสุขภาพมาแล้ว ประสบการณ์ตรงนี้ตนจะเสนอชุดความคิดกับสังคมต่อไป
หากรัฐบาลมีความชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยสนาม กทม.จะเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันและขยายใน
จังหวัดอ่ืนๆ ต่อไปเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/505362 
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14 กรกฎาคม 2020 - 19:42  

“ประวิตร”โยนนายกฯดูปรับครม. 

 
"ประวิตร" ย้ า สร้างพรรคการเมืองเข้มแข็ง ให้ประชาชนอยู่กินดี โยนนายกฯดูปรับครม. ชี้ พปชร.ส่ง "กรุงศรีวิไล" 
ลงเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ 

 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ หรือ พปชร. เป็นประธานการประชุมพรรค 
ครั้งที่ 7 ณ ที่ท าการพรรค มีแกนน าและรัฐมนตรีร่วม คาดว่าที่ประชุมมีการหารือ รับทราบรายงานการประชุมใน
สัปดาห์ก่อน และ ประเด็นทางการเมือง เช่น ทิศทางของพรรคหลังกลุ่ม 4 กุมาร ออกจากพรรค และสัดส่วน
คณะรัฐมนตรีของพรรค ซึ่งเป็นไปตาม ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ว่าต้องฟังความเห็น
จากพรรคเป็นหลัก หลังจากนั้นเข้าประชุมพรรค 

 ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร กล่าวกับ ส.ส.ว่า เราไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ ท าแล้วเลิก เราต้องการท างานการเมืองเข้มแข็ง 
ท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง เชื่อว่าหาก ทุกคนร่วมมือกันท างาน จะสามารถท าให้พรรคเข้มแข็ง
เป็นหนึ่งเดียว ระบุอีกว่า วันศุกร์ 10 ก.ค เซ็นแต่งตั้ง 10 รองหัวหน้าพรรค เพ่ือแบ่งตามภาค สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สมาชิก นอกจากนั้นยังมีมติ ส่ง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เป็นผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ 

 ภายหลังการประชุม พล.อ.ประวิตร เปิดเผยอีกว่า วันนี้หารือกันปกติ ให้ทุกคนในพรรครักสามัคคีกลมเกลียว
กัน ให้ท าการเมืองเข้มแข็ง ประเทศชาติดเข้มแข็งอยู่ดีกินดี เมื่อถามว่าได้หารือการปรับครม.ในสัดส่วนของพรรคพลัง
ประชารัฐ แล้วหรือยัง ว่า เรื่องการปรับ ครม. เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรี 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_722662/ 
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14 ก.ค. 2563 19:37   ปรับปรุง: 14 ก.ค. 2563 20:11    

“บิ๊กป้อม” ประชุม พปชร.ปลุกใจ กก.บห.- ส.ส.ย้ าไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ โยนนายกฯปรับ 
ครม. 

 

 

 

“ประวิตร” โผล่นั่งหัวโต๊ะร่วมประชุม พปชร. ปลุกใจกรรมการบริหารพรรค-ส.ส.พลังประชารัฐ เราไม่ใช่พรรค
เฉพาะกิจ ย้ าปรับ ครม.เป็นเรื่องของนายกฯ ส่ง “กรุง” รักษาเก้าอี้ ส.ส.ปากน้ า 

 วันนี้ (14 ก.ค.) เมื่อเวลา 15.00 น. พรรคพลังประชารัฐ ได้มีการประชุมกรรมการบริหารพรรค โดย พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค ได้เป็นประธานการประชุมที่ท าการพรรค พร้อมมีแกน
น าพรรคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม
, นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม , ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ซึ่งคาดว่า ที่
ประชุมมีการหารือ รับทราบรายงานการประชุมในสัปดาห์ก่อน และ ประเด็นทางการเมือง เช่น ทิศทางของพรรคหลัง
กลุ่มสี่กุมาร ออกจากพรรค และสัดส่วนคณะรัฐมนตรีของพรรค ซึ่ งเป็นไปตาม ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เคยให้สัมภาษณ์ว่า ต้องฟังความเห็นจากพรรคเป็นหลัก 

 หลังจากนั้น เวลา 16.30 น. พล.อ.ประวิตร เข้าประชุมร่วมกับ ส.ส.ของพรรค พร้อมกล่าวกับ ส.ส.ว่า เราไม่ใช่
พรรคเฉพาะกิจ ท าแล้วเลิก เราต้องการท างานการเมืองเข้มแข็ง ท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง 
โดยเชื่อว่า หากทุกคนร่วมมือกันท างาน จะสามารถท าให้พรรคเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียว ขณะเดียวกัน ยังระบุอีกว่า วันที่ 
10 ก.ค ได้ลงนามแต่งตั้ง 10 รองหัวหน้าพรรค เพ่ือแบ่งตามภาค สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก นอกจากนั้น ยังมีมติ
ส่ง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เป็นผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ ด้วย 

 นอกจากนี้ ภายหลังการประชุม พล.อ.ประวิตร เปิดเผยอีกว่า วันนี้หารือกันปกติ ให้ทุกคนในพรรครักสามัคคี
กลมเกลียวกัน ให้ท าการเมืองเข้มแข็ง ประเทศชาติเข้มแข็งอยู่ดีกินดี  เมื่อถามว่าได้หารือการปรับ ครม.ในสัดส่วนของ
พรรคพลังประชารัฐ แล้วหรือไม่ พล.อ.ประวิตร ย้ าว่า เรื่องการปรับ ครม. เป็นเรื่องของ นายกรัฐมนตรี 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000072328 
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14 กรกฎาคม 2563 20:32 น.   

"บิ๊กป้อม"ลั่น พปชร.ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ สั่งสส.ท าการเมืองเข้มแข็ง โบ้ยปรับครม.อยู่ที่ 
"นายกฯ"   

 

วันที่ 14 ก.ค.63 เมื่อเวลา 15.00 น. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้มีการประชุมกรรมการบริหารพรรค โดย 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค ได้เป็นประธานการประชุมที่ท าการพรรค พร้อมมี
แกนน าคนส าคัญเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.
ยุติธรรม นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตร ซึ่งคาดว่า ที่
ประชุมมีการหารือ รับทราบรายงานการประชุมในสัปดาห์ก่อน และ ประเด็นทางการเมือง เช่น ทิศทางของพรรคหลัง
กลุ่ม 4 กุมาร ออกจากพรรค และสัดส่วนคณะรัฐมนตรีของพรรค ซึ่งเป็นไปตาม ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เคยให้สัมภาษณ์ว่า ต้องฟังความเห็นจากพรรคเป็นหลัก 
 จากนั้น เวลา 16.30 น. พล.อ.ประวิตร เข้าประชุมร่วมกับ ส.ส.ของพรรค พร้อมกล่าวกับ ส.ส.ว่า เราไม่ใช่พรรค
เฉพาะกิจ ท าแล้วเลิก เราต้องการท างานการเมืองให้เข้มแข็ง ท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง โดย
เชื่อว่า หากทุกคนร่วมมือกันท างาน จะสามารถท าให้พรรคเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียว 
 ขณะเดียวกัน พล.อ.ประวิตร ยังระบุอีกว่า วันที่ 10 ก.ค.ได้เซนต์แต่งตั้ง 10 รองหัวหน้าพรรค เพ่ือแบ่งตามภาค 
สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก นอกจากนั้น ยังมีมติส่ง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เป็นผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม เขต 5 
สมุทรปราการ 
 นอกจากนี้ ภายหลังการประชุม พล.อ.ประวิตร เปิดเผยอีกว่า วันนี้หารือกันปกติ ให้ทุกคนในพรรครักสามัคคี
กลมเกลียวกัน ให้ท าการเมืองเข้มแข็ง ประเทศชาติเข้มแข็งอยู่ดีกินดี 
 เมื่อถามว่า ได้หารือถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐ แล้วหรือไม่ พล.อ.
ประวิตร ย้ าว่า เรื่องการปรับ ครม.เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรี 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/169596 
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รู้ทันการเมือง 
หมัดเหล็ก 
15 ก.ค. 2563 05:03 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 การปรับ ครม. รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะหลังการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
หรือก่อนหน้านั้น ไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้น เพราะตามที่รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม เฉลย สมมติว่า อุตตม สาวนายน 
หลุดจากเก้าอ้ี รมว.คลัง ก็ยังสามารถนั่งท าหน้าที่ ประธานกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
ต่อไปได้ เพราะกรรมาธิการไม่ได้มีกฎข้อห้ามเอาไว้ว่า ถ้าหลุด ครม.แล้วจะต้องพ้นจากต าแหน่งกรรมาธิการไปด้วย 
เช่นเดียวกับต าแหน่งกรรมาธิการของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ มานั่งเป็นกรรมาธิการตาม
โควตาของ พรรคก้าวไกล ก็ไม่ได้มีข้อห้ามใดๆ 
 ค าถามจึงย้อนกลับไปว่า แล้วสมมติว่า อุตตม ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้ว ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ ไม่ได้เป็น ครม. จะอ้างโควตากรรมาธิการอย่างไร 
ตรงนี้จะเป็นปัญหา 
 รวมถึงต าแหน่งกรรมาธิการงบประมาณของ อดีตผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐ คนอ่ืนๆที่ไม่ได้จั บสลากเข้ามา
แต่ อาศัยโควตาของพรรคการเมือง สมมติจะต้องลาออกจากพรรคตาม สี่ยอดกุมาร จะท าอย่างไร ความยุ่งยากจะ
ตามมามากมาย เกิดปัญหาในการท างานขึ้นมาพรรคก็จะไม่รับผิดชอบอีก 
 ในที่สุดขึ้นอยู่กับ กรรมาธิการ แต่ละคน จะตัดปัญหา โดยการลาออก ให้สิ้นเรื่อง หรือจะคาราคาซังอยู่ต่อไป 
ซึ่งจะว่าไปแล้วไม่เก่ียวกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายนโยบายก็ไม่ได้เหมือนกัน 
 เมื่องบประมาณรายจ่ายผ่านวาระ 2-3 ไปแล้ว ฝ่ายรัฐก็จะต้องน าไปปฏิบัติตามโครงการต่างๆที่ เสนอ
งบประมาณเข้ามา สมมติว่าคนที่มาเป็น ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ ไม่เห็นด้วยกับโครงการที่เสนอขึ้นมาหรือดูแล้วจะเป็นโทษ
มากกว่าเป็นคุณกับทั้งตัวเองและประเทศ จะมีทางออกอย่างไร 
 ไปรื้อกันใหม่ก็ไม่ได้ จะน าไปปฏิบัติก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นปัญหาจะตามมามากมาย ต าแหน่งประธานกรรมาธิการ
พิจารณางบประมาณรายจ่าย ส่วนใหญ่ถึงให้เกียรติ รมว.คลัง นั่งเป็นประธาน จะได้ไม่มีปัญหาการปฏิบัติในภายหลัง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

47 

 

 
 
 
 น าไปสู่การตั้งข้อสังเกตที่ว่า ถ้าสมมติ อุตตม ไม่อยู่จริงๆ แล้วลาออกจากกรรมาธิการงบประมาณฯ ด้วย จะให้ 
สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ท าหน้าที่แทนต่อไปหรือไม่ 
ถ้าสมมติว่า ตั้ง รมว.คลังคนใหม่เข้ามาจะสานต่องานกันอย่างไร 
 แตกปัญหาเป็นทีม เศรษฐกิจชุดใหม่ชุดเก่า รมต.คนใหม่คนเก่า อีนุงตุงนังไปหมดเพราะการตัดสินใจแก้ปัญหา
ชนิดไม่สะเด็ดน้ าซะที 
 เข้าใจว่าหัวหน้ารัฐบาล หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ต้องการใช้ความคาราคาซังในช่วงนี้เป็นการคาน
อ านาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายการเมือง แต่ก็เสี่ยงที่จะเป็นการเล่นกับไฟเกิดความผิดพลาดจะไหม้มือไหม้บ้านเอาได้ 
ตัดปัญหาเสียตั้งแต่ต้นลม ดีกว่าปล่อยให้บานทะโรค. 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1888889 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


