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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 35/2563 ประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร 
จังหวัดล าปาง 

เขตเลือกตั้งที่ 4 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

เดลินิวส์ออนไลน์ 
 
ส านักข่าวอิสรา
ออนไลน์ 
 
แนวหน้าออนไลน์ 
 
มติชนออนไลน์ 
 
Infoques ออนไลน์ 
ข่าวสดออนไลน์ 
 
โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ 
 
INN ออนไลน์ 
 
ส านักข่าวไทยออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ 
Sanook ออนไลน์ 
 
New tv ออนไลน์ 
 

กกต. รับรอง 'วัฒนา สิทธิวัง' เป็น ส.ส. 
ล าปาง เขต 4 
เป็นทางการ! กกต. รับรองผลเลือกตั้ง 
‘วัฒนา สิทธิวัง’ ผู้สมัคร พปชร.เป็น 
ส.ส. ล าปาง เขต 4 
กกต. รับรอง 'วัฒนา สิทธิวัง ' เป็น 
ส.ส. ล าปาง เขต 4 
ด่วน! กกต.ประกาศรับรอง “วัฒนา 
สิทธิวัง” เป็น ส.ส. เขต 4 ล าปางแล้ว 
กกต. ประกาศรับรอง "วัฒนา สิทธิวัง" 
กกต. ประกาศรับรอง “วัฒนา สิทธิวัง” 
เป็น ส.ส.ล าปาง ย้ ายังสอบทุจริต 
กกต. ประกาศรับรองผลเลือกตั้งซ่อม 
ส.ส. เขต 4 ล าปางแล้ว 
กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. 
ล าปางเขต 4 
กกต. มีมติรับรอง “วัฒนา" เป็น ส.ส.  
กกต. ประกาศรับรอง 'วัฒนา สิทธิวัง' 
เป็นส.ส.เขต 4 ล าปางแล้ว 
กกต.รับรอง "วัฒนา" เป็น ส.ส.ล าปาง 
ชี้หากพบทุจริต ค่อยลงดาบทีหลังก็ได้ 
กกต.รับรอง "วัฒนา" ส.ส. ล าปาง 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวไทยออนไลน์ พรรคเศรษฐกิจใหม่ร้อง กกต. สอบรักษาการ กก.บห.พรรค 20 
2 MGR ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นพรรคศศิธรใหม่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 21 
3 มติชนออนไลน์ ว่าที่ หน.พรรคเศรษฐกิจใหม่ จ้ี กกต.สอบ รักษาการ กก.บห. ปลอมลายเซ็น 22 
4 แนวหน้าออนไลน์ 'เศรษฐกิจใหม่ 'เดือด! ว่าที่ หน. พรรค จ้ี กกต. สอบ 'กก.บห.' 23 
5 MGR ออนไลน์ “สมชัย” ล าปางมอบเงินรางวัลให้แก่ผู้มาเยือน 24 
6 มติชนออนไลน์ “สมชัย” ชี้ กกต. ปิดหูปิดตาข้อเท็จจริง หลังรับรองผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ล าปาง 25 
7 คมชัดลึกออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" ขอคนปากน้ า "หากพบโกงเลือกตั้ง" เเจ้ง กกต.เเละพรรคทันที 26 
8 มติชนออนไลน์ “อนุดิษฐ์” น าทีมช่วย “สลิลทิพย์” ลุยหาเสียงสมุทรปราการ  27 
9 ไทยรัฐออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" วอนคนปากน้ าร่วมกันตรวจสอบทุจริตเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 28 
10 MGR ออนไลน์ “เสรีพิศุทธ์” ขอแรงคนปากน้ าช่วยจับตาโกงเลือกตั้ง 29 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พรรคเพ่ือไทย' ออกแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาลรับฟังม็อบ 30 
12 แนวหน้าออนไลน์ ‘เพ่ือไทย’เคาะตั้ง 15 กก. สรรหาเฟ้นผู้สมัคร ส.ส.สู้เลือกตั้ง  32 
13 ส านักข่าวไทยออนไลน์ พท. ยันสู้เลือกตั้งซ่อม ส.ส. สมุทรปราการเต็มที่ 34 
14 ไทยโพสต์ออนไลน์ ประชุมใหญ่ 'เพ่ือไทย' ใช้ทัพเดิม โวชนะเลือกตั้งซ่อมปากน้ า 35 
15 ไทยรัฐออนไลน์ เพ่ือไทย เสนอทางรอดจ้ีรัฐบาลหนุนร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 37 
16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ประชุมใหญ่ 'เพ่ือไทย' เคาะตั้ง 15 กก.เฟ้นผู้สมัครฯ 39 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ พท. โหมซ่อม สส.ปากน้ า ‘ศร’ โอดเมื่อไหร่ชนะเป็น 42 
18 มติชนออนไลน์ พปชร. เปิดตัว ‘พล.ต.อ.ยงยุทธ’ เดินตามไพบูลย์โมเดล 45 
19 ข่าวสดออนไลน์ ตามรอย 'ไพบูลย์'! พปชร. เปิดตัว 'พล.ต.อ.ยงยุทธ์' เป็น ส.ส. 46 
20 สยามรัฐออนไลน์ อดีตรอง ผอ.ข่าวกรอง ถามประชาธิปไตยประเทศไหน ฉีกบัตรเลือกตั้งไม่ผิด 47 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ส้มหวาน' เย้ย 5 เดือนยุบอนาคตใหม่ฆ่าไม่ตายกลายเป็น 'ก้าวไกล-

ก้าวหน้า 'เหน็บศาล รธน.แค่คนใส่คุรย 7 คน 
48 

2 คมชัดลึกออนไลน์ สาเหตุท าไม นายกฯ ไม่กล้ายุบสภา? 49 
3 ข่าวสดออนไลน์ ยุทธศาสตร์ ‘การชุมนุม’ การเมือง ราชด าเนิน อนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย 
50 

4 มติชนออนไลน์ การเมืองการปกครอง กทม. ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งก่อน
ปฏิรูป ? โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ 

51 

5 มติชนออนไลน์ บทน า รับฟังคนรุ่นใหม่ 56 
6 มติชนออนไลน์ แฟลชม็อบภาค 2 โดย ศุกร์ มังกร 57 
7 มติชนออนไลน์ แรงดันการเมือง อ านาจพลังประชารัฐ ประชิดประยุทธ์ 59 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า 4 61 
9 ไทยรัฐออนไลน์ ใครจะเป็นเจ้าภาพแก้ไข 63 
10 มติชนออนไลน์ เกม การเมือง หลังปรับครม. พรรคการเมือง นายกรัฐมนตรี 64 
11 INN ออนไลน์ นักวิชาการมองว่าที่ขุนคลังใหม่ไม่ยี้แต่ไม่ว้าว 65 
12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 66 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
     

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานประชุม 
ความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมตามโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยมีนางสาวเพชรดา  
อ้อชัยภูมิ ผู้อ านวยการกลุ่มรณรงค์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาเป็นวิทยากรบรรยายในห้วข้อ “ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green Office) แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ประชมุความรว่มมอืการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
ตามโครงการสง่เสรมิส านกังานสเีขียว 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
     

รู้
วั
น
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          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (Gin Conference) เพ่ือรับฟังปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน
ระบบงานเดิม รวมถึงขอบเขตกระบวนการท างานและส ารวจความต้องการของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องประชุม 502  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ดว้ยระบบการประชมุทางไกล 
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พรุ่งนี้มีอะไร  
    

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

23 กรกฎาคม 2563 13.00 น. 
 
 

13.30 น. 

อาคารสุขประพฤติ 
 
 
 

ห้องประชุม 502 ชั้น 5 

น า ย ดุ ษ ฎี  พ ร สุ ข ส วั ส ดิ์  ร อ ง เ ล ข า ธิ ก า ร
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมอนุกรรมาธิการ
องค์กรอิสระ  
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
ก ากับดูแลหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและ 
การเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) 
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ข่าวอ้างอิง 
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อังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.09 น. 

 กกต. รับรอง 'วัฒนา สิทธิวัง' เป็น ส.ส. ล าปางเขต 4 

 

“กกต.”รับรอง “วัฒนา สิทธิวัง” เป็น ส.ส.ล าปางเขต 4 หลังส านักงาน กกต.-ผู้ตรวจการเลือกตั้ง เสนอให้ประกาศ
รับรองผล แต่ยังไม่ตัดอ านาจไต่สวนปมทุจริตเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองการประกาศผลการ
เลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง เมื่อที่ 20 มิ.ย. โดยมอบหมายให้ส านักงาน กกต.ด าเนินการ
ตรวจสอบเพ่ิมเติมว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ โดยให้น าผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อ กกต. เพ่ือประกอบการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง โดยในวันนี้ส านักงาน กกต.ได้เสนอ
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
ประกอบความเห็นของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง ที่เห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.จึงได้ออก
ประกาศ เร่ือง ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการ
เลือกตั้งส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 127 ซึ่ง นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้ง ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของ กกต.ที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือ
วินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยง
ธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม 

ในการนี้ ส านักงาน กกต. จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็น ส.ส.ตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรอง
การได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 21 ก.ค. เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ชั้น 5 ส านักงาน กกต. 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ. 
 
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/786008 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/786008
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วันอังคาร ท่ี 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:29 น. 
เป็นทางการ! กกต. รับรองผลเลือกตั้ง ‘วัฒนา สิทธิวัง’ ผู้สมัคร พปชร.เป็น ส.ส. ล าปางเขต 4 

 
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าว

ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 แทนต าแหน่งที่ว่างหลัง โดยประกาศรับรองนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส.
พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 

โดย กกต. ระบุว่า ภายหลัง กกต.มอบหมายให้ส านักงาน กกต. ตรวจสอบผลการเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 
เพ่ิมเติมว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา
นั้น ขณะนี้ส านักงาน กกต. ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 
ดังกล่าว อย่างไรก็ดีการประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของ กกต. ที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน 
หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระท าการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม ไม่ว่าจะประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับกรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากปรากฏว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการซื้อเสียงเลือกตั้ง 
และกรณีเจ้าหน้าที่รัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความรอบคอบ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กกต. 
จึงมอบหมายให้ส านักงาน กกต. ด าเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมว่า มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรมหรือไม่ เนื่องจาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้รับเร่ือง
ร้องเรียน และหลักฐานเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลในการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 จ.ล าปาง โดยอ้างว่ามีการซื้อเสียง
เลือกตั้ง ต่อมานายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. น าคลิปวีดีโอดังกล่าวมาเปิดเผยโดยอ้างว่าได้รับมาจาก พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ กระทั่ง กกต.มีการตรวจสอบดังกล่าว 

ขณะที่ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ หลังจากปิดหีบเมื่อเวลา 17.00 เจ้าหน้าที่ได้เร่ิมนับคะแนน กระทั่ง
ล่าสุดผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ นายวัฒนา สิทธิวัง จากพรรคพลังประชารัฐ ได้ 61,821 คะแนน และ ร.ต.ท.
สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย ได้ 37,781 คะแนน โดยในการเลือกตั้งคร้ังนี้มีผู้มาใช้สิทธิ 110,326 คนหรือ 
67.68% จากจ านวนผู้มีสิทธิ 162,806 คน แบ่งเป็นบัตรดี 102,512 บัตร บัตรเสีย 3,169 บัตร และมีผู้ลงคะแนนไม่
เลือกผู้สมัคร 2,936 บัตร 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/90538-isranews-139.html 

https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/90538-isranews-139.html
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วันอังคาร ท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.47 น. 

กกต.รับรอง'วัฒนา'เป็นส.ส.เขต4ล าปาง 'สมชัย'ถามกลับแล้วจะเชิญให้ข้อมูลท าไม 

 
กกต.ประกาศรับรอง“วัฒนา สิทธิวัง”เป็นส.ส.เขต4ล าปาง อ้างสนง.มีความเห็นเสนอ แต่ยันไม่ตัดสิทธิสอบต่อ

หากพบทุจริตสอยได้ภายหลัง ด้าน“สมชัย”ถามกลับแล้วจะเชิญให้ข้อมูลท าไม อัดแค่ท าเป็นพิธี ท้ารับรอง ปชช.จะ
ได้รู้เชื่อถือได้หรือไม่ 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ในการประชุม กกต. ส านักงาน 
กกต.ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นกรณีการร้องเรียนการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามท่ีก่อน
หน้านี้ กกต.ได้มอบหมายให้ไปตรวจสอบว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ 
และมีความเห็นเสนอว่า เห็นควรที่ กกต.จะประกาศผลการเลือกตั้ง ประกอบกับความเห็นของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดล าปางในท านองเดียวกัน กกต.จึงมีมติประกาศให้ นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคพลัง
ประชารัฐ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง แต่ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของ กกต.ที่จะ
ด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้ง
ไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม 

อย่างไรก็ตาม นายวัฒนา สามารถมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ได้ที่
ส านักงานกกต.ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ทั้งนี้ ผู้สี่อข่าวรายงานว่า ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน หลังมีกระแสข่าวว่า ที่ประชุม กกต.จะมีการพิจารณาประกาศ
รับรองผลเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ก็ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า  ทราบ
มาว่า การประชุม กกต.วันนี้ มีวาระการรับรองผลการเลือกตั้งซ่อมที่ล าปาง ทั้งๆ ที่มีหนังสือเชิญให้ผมไปให้ปากค าในวัน
พฤหัสที่ 23 กรกฎาคม 2563 ค าถามคือ เมื่อมีวาระจะประกาศผลเลือกตั้งในวันนี้ แล้วจะมีมติให้เชิญผมไปให้ปากค า
ก่อนท าไม และมติเชิญ ออกหนังสือเชิญทั้งหมด ท าเพ่ือเป็นพิธีให้ดูดีแล้วว่ามีการสอบสวนแล้วใช่ไหม หากไม่มีการ
ประสานด้วยวาจาจากเจ้าหน้าที่ที่ล าปางมา ก็จะอ้างว่าส่งหนังสือแล้ว ผมไม่ได้ให้ความร่วมมือมาให้การใช่ไหม 

“ลงมติเลยครับ เมื่อมีอ านาจท า ประชาชนจะได้ทราบว่า ยังจะฝากความเชื่อถืออะไรให้กับ กกต.ชุดนี้ได้บ้าง” นาย
สมชัย กล่าว 

 
 อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/506763 
  

https://www.naewna.com/politic/506763
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วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 - 17:35 

ด่วน! กกต.ประกาศรับรอง “วัฒนา สิทธิวัง” เป็น ส.ส.เขต 4 ล าปางแล้ว 
 

 
 

กกต.ประกาศรับรอง “วัฒนา สิทธิวัง” เป็น ส.ส.เขต 4 ล าปางแล้ว 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมกกต.วันนี้ ทางส านักงานฯ ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้น
กรณีข้อร้องเรียนการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล าปางแทนต าแหน่งที่ว่าง ตามท่ีกกต.มอบหมายให้ไปตรวจสอบว่ามีเหตุอันควร
เชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือไม่ โดยเสนอความเห็นเสนอว่ากกต.ควรประกาศผลการ
เลือกตั้ง  ขณะที่ความเห็นของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจ.ล าปางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  กกต.จึงมีมติประกาศให้
นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการตัดหน้าอ านาจ
และหน้าที่ของกกต.ที่จะสืบสวน ไต่สวนหรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการกระท าทุจริตหรือไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม ไม่ว่าจะประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ นายวัฒนา สามารถรับหนังสือรับรองการได้รับ
เลือกตั้งเป็น ส.ส.ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ส านักงานกกต. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ขณะที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง แสดงความเห็นก่อนที่จะทราบผลว่ากกต.มติรับรอง 
ระบุว่า 

“ทราบมาว่า การประชุม กกต.วันนี้ มีวาระ การรับรองผลการเลือกตั้งซ่อมที่ล าปาง ทั้งๆที่มีหนังสือเชิญให้ผม
ไปให้ปากค าในวันพฤหัสที่ 23 กรกฎาคม 2563  ค าถามคือ  1. เมื่อมีวาระจะประกาศผลเลือกตั้งในวันนี้ แล้วจะมีมติให้
เชิญผมไปให้ปากค าก่อนท าไม 2. มติเชิญ หนังสือเชิญทั้งหมด ท าเพ่ือเป็นพิธีให้ดูดีแล้วว่ามีการสอบสวนแล้วใช่ไหม หาก
ไม่มีการประสานด้วยวาจาจากเจ้าหน้าที่ที่ล าปางมา ก็จะอ้างว่า ส่งหนังสือแล้ว ผมไม่ได้ให้ความร่วมมือมาให้การใช่
ไหม  ลงมติเลยครับ เมื่อมีอ านาจท า ประชาชนจะได้ทราบว่า ยังจะฝากความเชื่อถืออะไรให้กับ กกต.ชุดนี้ได้บ้าง” 
  

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2275245  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2275245
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21 ก.ค. 63 17:41 

กกต. ประกาศรับรอง "วัฒนา สิทธิวัง" ชนะเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จังหวัดล าปาง 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศรับรองผล
การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จังหวัดล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.63 ซึ่งนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร
หมายเลข 1 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง หลังมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ด าเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ 
"วันนี้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง ประกอบความเห็น
ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง ที่เห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง" เอกสารเผยแพร่ ระบุ 

ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะด าเนินการ
สืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่มีการกระท าการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม 

 
อ้างอิง : https://www.infoquest.co.th/news/2020-630649149496c31e1e2909eed9d3e001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.infoquest.co.th/news/2020-630649149496c31e1e2909eed9d3e001
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21 ก.ค. 2563-17:57 น. 

กกต. ประกาศรับรอง “วัฒนา สิทธิวัง” เป็น ส.ส.ล าปาง ย้ ายังสอบทุจริต 

 
กกต. ประกาศรับรอง “วัฒนา สิทธิวัง” เป็น ส.ส.ล าปาง ย้ ายังสอบทุจริต 
วันที่ 21 ก.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควร

ประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 จังหวัดล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง ประกอบความเห็นของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดล าปาง ที่เห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง 

กกต.จึงออกประกาศ เร่ือง ผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2561 
มาตรา 127 ซ่ึง นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง 

ทั้งนี ้การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของ กกต.ที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวนหรือ
วินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้ง ไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยง
ธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม 

ในการนี้ ส านักงาน กกต. จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.ตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรอง
การได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง นับแต่วันที่ 21 ก.ค.63 เป็นต้นไป ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ที่ส านักงาน กกต. 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4549511 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4549511
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วันท่ี 21 ก.ค. 2563 เวลา 18:16 น. 

กกต. ประกาศรับรองผลเลอืกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 4 ล าปางแล้ว 
 

 
 

กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขตจังหวัดล าปางแล้ว โดย "วัฒนา สิทธิวัง" ผู้สมัครพลังประชา
รัฐเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศรับรองผล
การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จังหวัดล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.63 ซ่ึงนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร
หมายเลข 1 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง หลังมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ด าเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ 
"วันนี้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง ประกอบความเห็น
ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง ที่เห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง" เอกสารเผยแพร่ ระบุ 

ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะด าเนินการ
สืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่มีการกระท าการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม 
 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/628929 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/628929
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 21 กรกฎาคม 2020 - 18:36 

กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. ล าปางเขต 4 
 

 
 
 
กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.ล าปาง เขต 4 พร้อมให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเข้ารับหนังสือรับรองตั้งแต่ 21 ก.ค. 63
เป้นต้นไป 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4แทนต าแหน่งที่ว่าง ประกอบความเห็นของ
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง ที่เห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ออกประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ. 2561 มาตร 17 ซึ่ง นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สคร
หมายเลข 1 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะด าเนินการ
สืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม 

ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแงเขตลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) 
นับแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ส านัก
บริหารการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_727645/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_727645/
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21 ก.ค. 2020 19:34:14 

กกต. มมีติรับรอง “วฒันา" เป็น ส.ส. เขต 5 ล าปาง        

 
 

 
 
ที่ประชุม กกต. มีมติประกาศรับรอง “วัฒนา สิทธิวัง” พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็น ส.ส.ล าปาง เขต 4 

โดย “วัฒนา” สามารถรับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ส านักงาน กกต. 

 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f16e0c6e3f8e40aef464a3b 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://m.facebook.com/1709850282566576/posts/2663684573849804/?d=n  

https://www.mcot.net/viewtna/5f16e0c6e3f8e40aef464a3b
https://m.facebook.com/1709850282566576/posts/2663684573849804/?d=n
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21 กรกฎาคม 2563 

กกต. ประกาศรับรอง 'วัฒนา สิทธิวัง' เป็นส.ส.เขต 4 ล าปางแล้ว 
 

  
กกต.ประกาศรับรอง “วัฒนา สิทธิวัง” เป็นส.ส.เขต 4 ล าปางแล้ว อ้างสนง.มีความเห็นเสนอ แต่ยันไม่ตัด

สิทธิสอบต่อหากพบทุจริตสอยได้ภายหลัง ด้าน "สมชัย" ถามกลับแล้วจะเชิญให้ข้อมูลท าไม อัดแค่ท าเป็นพิธี ท้า
รับรอง ปชช.จะได้รู้เชื่อถือได้หรือไม่ 

วันนี้ ( 21 ก.ค.) ส านักงานกกต. แจ้งว่า ในการประชุมกกต. ส านักงานกกต.ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้น
กรณีการร้องเรียนการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามที่ก่อนหน้านี้กกต.ได้มอบหมายให้ไป
ตรวจสอบว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ และมีความเห็นเสนอว่า เห็นควร
ที่กกต.จะประกาศผลการเลือกตั้ง ประกอบกับความเห็นของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจ.ล าปางในท านองเดียวกัน กกต.
จึงมีมติประกาศให้นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง แต่ทั้งนี้ การ
ประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของกกต.ที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่ามีการกระท าการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้
ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม 

อย่างไรก็ตามนายวัฒนา สามารถมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ได้ที่
ส านักงานกกต.ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ทั้งนี้ผู้สี่อข่าวรายงานว่าในช่วงบ่ายวันเดียวกัน หลังมีกระแสข่าวว่า ที่ประชุมกกต.จะมีการพิจารณาประกาศ
รับรองผลเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล าปาง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ก็ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ทราบ
มาว่า การประชุม กกต.วันนี้ มีวาระ การรับรองผลการเลือกตั้งซ่อมที่ล าปาง ทั้งๆท่ีมีหนังสือเชิญให้ผมไปให้ปากค าในวัน
พฤหัสที่ 23 กรกฎาคม 2563 ค าถามคือ เมื่อมีวาระจะประกาศผลเลือกตั้งในวันนี้ แล้วจะมีมติให้เชิญผมไปให้ปากค า
ก่อนท าไม และ มติเชิญ หนังสือเชิญทั้งหมด ท าเพ่ือเป็นพิธีให้ดูดีแล้วว่ามีการสอบสวนแล้วใช่ไหม หากไม่มีการประสาน
ด้วยวาจาจากเจ้าหน้าที่ท่ีล าปางมา ก็จะอ้างว่า ส่งหนังสือแล้ว ผมไม่ได้ให้ความร่วมมือมาให้การใช่ไหม 
“ลงมติเลยครับ เมื่อมีอ านาจท า ประชาชนจะได้ทราบว่า ยังจะฝากความเชื่อถืออะไรให้กับ กกต.ชุดนี้ได้บ้าง” 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890392?utm_source=slide_recentnews&utm_mediu
m=internal_referral 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890392?utm_source=slide_recentnews&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890392?utm_source=slide_recentnews&utm_medium=internal_referral
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22 ก.ค. 63 (06:55 น.) 

กกต.รับรอง "วัฒนา" พลังประชารัฐ เป็น ส.ส.ล าปาง ชี้หากพบทุจริต ค่อยลงดาบทีหลังก็ได้ 
  

 
 

มติ กกต. รับรอง "วัฒนา สิทธิวัง" เป็น ส.ส.ล าปาง ย้ าไม่ตัดอ านาจ กกต. ไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าทุจริตเลือกต้ังในภายหลัง 

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองการประกาศผลการ
เลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง เมื่อที่ 20 มิ.ย. โดยมอบหมายให้ส านักงาน กกต.ด าเนินการ
ตรวจสอบเพ่ิมเติมว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ โดยให้น าผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อ กกต. เพ่ือประกอบการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง โดยเมื่อวันที่ 21 ก.ค. ส านักงาน 
กกต.ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่ง
ที่ว่าง ประกอบความเห็นของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง ที่เห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.จึงได้ออก
ประกาศ เร่ือง ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. พ.ศ. 
2561 มาตรา 127 ซึ่ง นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของ กกต.ที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือ
วินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยง
ธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม 

ในการนี้ ส านักงาน กกต. จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็น ส.ส.ตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรอง
การได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 21 ก.ค. เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ชั้น 5 ส านักงาน กกต. 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 
 
อ้างอิง : https://www.sanook.com/news/8213446/ 
  

http://www.sanook.com/news/8191034/
https://www.sanook.com/news/election/
http://event.sanook.com/calendar/
https://www.sanook.com/news/8213446/
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กกต.รับรอง "วัฒนา" ส.ส.ล าปาง 
 

 
 

 
กกต.รับรอง “วัฒนา” ส.ส.ล าปางเขต 4 แล้ว แต่ยังไม่ตัดอ านาจไต่สวนปมทุจริตเลือกตั้ง 
เมื่อวันที่ 21 ก.ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองการประกาศผลการ

เลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง เมื่อที่ 20 มิ.ย. โดยมอบหมายให้ส านักงาน กกต.ด าเนินการ
ตรวจสอบเพ่ิมเติมว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ โดยให้น าผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อ กกต. เพ่ือประกอบการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง โดยในวันนี้ส านักงาน กกต.ได้เสนอ
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
ประกอบความเห็นของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง ที่เห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.จึงได้ออก
ประกาศ เร่ือง ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการ
เลือกตั้งส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 127 ซึ่ง นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้ง ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของ กกต.ที่จะด า เนินการสืบสวน ไต่สวน หรือ
วินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยง
ธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม 

ในการนี้ ส านักงาน กกต. จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็น ส.ส.ตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรอง
การได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 21 ก.ค. เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ชั้น 5 ส านักงาน กกต. 
 
อ้างอิง : https://www.newtv.co.th/news/60838 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siangtai.com/2020/07/21/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-
%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8
%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0
%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/442695 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2274642 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2274665 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://m.facebook.com/watch/?v=957715634712220&_rdr 
 
  

https://www.newtv.co.th/news/60838
https://siangtai.com/2020/07/21/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1/
https://siangtai.com/2020/07/21/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1/
https://siangtai.com/2020/07/21/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1/
https://siangtai.com/2020/07/21/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1/
https://www.thansettakij.com/content/politics/442695
https://www.matichon.co.th/politics/news_2274642
https://www.matichon.co.th/politics/news_2274665
https://m.facebook.com/watch/?v=957715634712220&_rdr
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21 ก.ค. 2020 15:01:11 น. 

พรรคเศรษฐกิจใหม่ร้อง กกต. สอบรักษาการ กก.บห.พรรค 

 
 
ส านักงาน กกต. 22 ก.ค.- “เกียรติภูมิ”  ว่าที่หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ร้องกกต.สอบรักษาการ กก.บห. 

ปลอมลายเซ็นต์ ตั้งศูนย์ผีส่งผู้สมัคร ส.ส.เม่ือการเลือกตั้ง 24 มี.ค.62  ท าผิดกฎหมายพรรคการเมือง เผยเหตุที่ร้อง 
เพราะต้องการสกัดส.ส.น าพรรคไปเร่ขายเพื่อร่วมครม.  

นายเกียรติภูมิ  สิริพันธ์ุ ว่าที่หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ยื่นร้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้
ด าเนินการตรวจสอบรักษาการกรรมการบริหารพรรค เนื่องจากกลุ่มบุคคลที่เป็นรักษาการปัจจุบันและคณะ ได้ท าผิด
กฎหมายพรรคการเมือง  ในช่วงของการสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 กลุ่มดังกล่าวได้ปลอมตัวแทน
สาขาพรรคเพ่ือตั้งศูนย์ผีส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ   ด้วยการน าชื่อของชาวบ้านที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกพรรค  และยังมีชื่อคนที่เสียชีวิตแล้วตั้งแต่มี 2557-2561 มาเป็นสมาชิกพรรค  ด้วยการปลอมลายเซ็นต์  ซึ่งจาก
ทางการสืบทราบและการยอมรับของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ที่ระบุว่าไม่รู้เร่ืองกับการส่งผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง   จึงได้น าเร่ืองดังกล่าวไปแจ้งความเพ่ือให้ด าเนินคดีอาญา กับรักษาการกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 9 
คน  และพวกอีก 2 คน  โดยได้แจ้งความท่ี สน.ทุ่งมหาเฆม  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  

นายเกียรติภูมิ  กล่าวว่า พรรคท าผิดกฎหมายพรรคการเมือง นับตั้งแต่นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ได้ลาออกจาก
การเป็นหัวหน้าพรรค   เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ถ้าเป็นพรรคการเมืองอ่ืนก็จะต้องเร่งจัดประชุมเพ่ือเลือกหัวหน้า
และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน  60  วัน  แต่พรรคเศรษฐกิจใหม่กลับไม่มีการประชุม  ปล่อยให้ร่วงเลยมาถึง 
400 วัน  จึงมาจัดประชุมจนได้ตนเป็นหน้าพรรค  เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563  ก่อนหน้านี้ปล่อยให้รักษาการ
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดเก่าไปท าผิดกฎหมายและท าให้พรรคเสียหาย   

“เราอยากเคลียร์ปัญหาในบ้านให้เรียบร้อย  ตอนนี้มีการลาออกของรัฐมนตรี  นายกฯ ก าลังจะปรับ ครม. ก็ไม่
อยากปล่อยให้ขบวนการพวกนี้ไปเสนอตัว หวังผลประโยชน์จาการร่วมรัฐบาล  ถ้าขบวนการเหล่านี้เข้าไปถึงรัฐบาลได้
และแตะต้องเงินประเทศไทยได้เมื่อไหร่ ประเทศพังพินาศแน่นอน เพราะขนาดแค่ในพรรคยังปลอมลายเซ็นต์  ยังทุจริต 
ถ้าประเทศชาติคงไม่เหลือ”  นายเกียรติภูมิ  กล่าว .- ส านักข่าวไทย    
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f16a0c7e3f8e40aef464719 
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21 ก.ค. 2563 15:58  

ไม่ว่าจะเป็นพรรคศศิธรใหม่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 

 
 
“เกียรติภูมิ” ว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ปลอมลายเซ็นตั้งศูนย์ผีส่งผู้สมัคร ส.ส. ดักคออย่าเอา

พรรคไปเร่ขายหวังร่วมครม. เพื่อกอบโกยเชื่อท าชาติพินาศ 
วันนี้ (21 ก.ค. ) นายศักดินาพิเชษฐ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรคชุดใหม่แห่งประเทศไทย รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 

24 มีนาคม 62 กลุ่มดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของคนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยการปลอมตัวเป็น
ชาวบ้านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก เป็นสมาชิกพรรคจากการตรวจสอบและการยอมรับของตัวแทนพรรคการเมืองประจ า
จังหวัดระบุว่าไม่ทราบเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกได้รับการแจ้งเตือนที่ได้รับการแจ้งเตือนที่สน. ทุ่งมหาเมฆเมื่อวันที่ 14 
ก.ค. 53 63 เพ่ือให้ด าเนินการลงโทษกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 9 คนและพวกเขาอีก 2 คน 

นอกจากนี้ยังเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์กรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันท าผิดกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์อีก
หลายเร่ืองโดยนายมิ่งขวัญ 62 หากเป็นพรรคการเมืองอ่ืน ๆ จะเร่งจัดให้มีการประชุมเพ่ื อเลือกหัวหน้าและ
กรรมการบริหารชุดใหม่ภายใน 60 วัน แต่พรรคการเมืองใหม่จะไม่ได้รับการจัดให้มีการประชุมเพ่ือให้ได้มาซึ่งพรรค 
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ก่อนหน้านี้ปล่อยให้สมาชิกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดเก่าไปท าผิดกฎหมายและท าให้พรรค
แนว 

“เราอยากจะเคลียร์ปัญหาในบ้านให้เรียบร้อยก่อนใครเกรงว่าในขณะนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ก็ไม่
อยากปล่อยให้คนเหล่านี้น าเสนอตัวเองหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการร่วมรัฐบาลหากมีการขอเงินช่วยเหลือจาก
รัฐบาลและเงินก้อนใหญ่ในประเทศไทย คงไม่เหลือ” 
 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000074776 
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000074776


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

22 

 

 
วันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 - 16:13 น. 

ว่าท่ี หน.พรรคเศรษฐกิจใหม่ จี้ กกต.สอบ รักษาการ กก.บห. ปลอมลายเซ็น 

 
 

“ว่าที่หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ จี้ กกต.ตรวจสอบรักษาการกก.บห. ชี้ ท าผิดกฎหมาย ปลอมลายเซ็น ตั้ง
ศูนย์ผีส่งผู้สมัครส.ส. หว่ัน น าชื่อพรรคไปหาผลประโยชน์หวังร่วมรัฐบาล 

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 21 กรกฎาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายเกียรติภูมิ สิริพันธ์ุ 
ว่าที่หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ยื่นร้องกกต.ขอให้ด าเนินการตรวจสอบรักษาการกรรมการบริหารพรรค เนื่องจากกลุ่ม
บุคคลที่เป็นรักษาการปัจจุบันและคณะ ได้ท าผิดกฎหมายพรรคการเมือง โดยในช่วงของการสมัครรับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 
24 มีนาคม 2562 มีการปลอมตัวแทนสาขาพรรคเพ่ือตั้งศูนย์ผีส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ด้วย
การน าชื่อของชาวบ้านที่ไม่ได้สมาชิกพรรค และยังมีชื่อคนที่เสียชีวิตแล้วตั้งแต่มี 2557-2561 มาเป็นสมาชิกพรรค ด้วย
การปลอมลายเซ็น ซึ่งจากทางการสืบทราบและการยอมรับของตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ที่ระบุว่าไม่มีรู้เร่ือง
กับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง จึงได้น าเร่ืองดังกล่าวไปแจ้งความเพ่ือให้ด าเนินคดีอาญา กับรักษาการกรรมการบริหารชุด
ปัจจุบัน 9 คน และพวกอีก 2 คน โดยได้แจ้งความที่ สน.ทุ่งมหาเฆม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 หลังใช้เวลาในการ
ตรวจสอบ 

นอกจากนี้ยังเห็นพรรคท าผิดกฎหมายพรรคการเมือง โดยนับตั้งแต่นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ได้ลาออกจากการ
เป็นหัวหน้าพรรค เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ถ้าเป็นพรรคการเมืองอ่ืนก็จะต้องเร่งจัดประชุมเพ่ือเลือกหัวหน้าและ
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน 60 วัน แต่พรรคเศรษฐกิจใหม่กลับไม่มีการประชุม ปล่อยให้เลยมาถึง 400 วัน จึง
มาจัดประชุมจนได้ตนเป็นหน้าพรรค เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ก่อนหน้านี้ปล่อยให้รักษาการคณะกรรมการบริหาร
พรรคชุดเก่าไปท าผิดกฎหมายและท าให้พรรคเสียหาย 

“เราอยากเคลียร์ปัญหาในบ้านให้เรียบร้อย ตอนนี้มีการลาออกของรัฐมนตรี นายกฯก าลังจะปรับ ครม. ก็ไม่
อยากปล่อยให้ขบวนการพวกนี้ไปเสนอตัว หวังผลประโยชน์จากการร่วมรัฐบาล ถ้าขบวนการเหล่านี้เข้าไปถึงรัฐบาลได้
และแตะต้องเงินประเทศไทยได้เมื่อไหร่ ประเทศพังพินาศแน่นอน เพราะขนาดแค่ในพรรคยังปลอมลายเซ็นต์ ยังทุจริต 
ถ้าประเทศชาติคงไม่เหลือ” นายเกียรติภูมิ กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2275066 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2275066
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/64-6.jpg
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วันอังคาร ท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.46 น. 

'เศรษฐกิจใหม่ 'เดือด! ว่าท่ีหน.พรรคจี ้กกต. สอบ 'กก.บห.' สกัดยกโขยงร่วม รบ. 

 
 
เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2563 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายเกียรติภูมิ  สิริพันธ์ุ ว่าที่หัวหน้า

พรรคเศรษฐกิจใหม่ ยื่นเร่ืองร้องต่อ กกต.ขอให้ด าเนินการตรวจสอบรักษาการกรรมการบริหารพรรค เนื่องจากกลุ่ม
บุคคลที่เป็นรักษาการชุดปัจจุบันและคณะ ได้ท าผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดย
ในช่วงของการสมัครรับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม  2562 กลุ่มดังกล่าวได้มีการปลอมตัวแทนสาขาพรรคเพ่ือตั้ง“ศูนย์
ผี”ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 

นอกจากนี้ ได้น าชื่อของชาวบ้านที่ไม่ได้สมาชิกพรรค รวมทั้งยังพบว่ามีชื่อคนที่เสียชีวิตแล้วระหว่าง ปี 2557-
2561  มาเป็นสมาชิกพรรคด้วยการปลอมลายเซ็น ซึ่งหลังจากการตรวจสอบสืบทราบและคนที่ปรากฏชื่อเป็นตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด ที่ระบุว่าไม่มีส่วนรู้เร่ืองกับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  จึงได้น าเร่ืองดังกล่าวไปแจ้งความ
เพ่ือให้ด าเนินคดีอาญากับรักษาการกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 9 คน และพวกอีก 2 คน โดยได้แจ้งความที่ สน.ทุ่งมหา
เฆม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

ทั้งนี้ การกระท าดังกล่าวนอกจากพรรคจะท าผิดกฎหมายพรรคการเมือง นับตั้งแต่นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ได้
ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ถ้าเป็นพรรค การเมืองอ่ืนก็จะต้องเร่งจัดประชุมเพ่ือเลือก
หัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน 60 วันแต่พรรคเศรษฐกิจใหม่กลับไม่มีการประชุมปล่อยให้ร่วงเลย
มาถึง 400 วัน จึงมาจัดประชุมและมีมติให้ได้ตนเป็นหน้าพรรคเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ก่อนหน้านี้ปล่อยให้
รักษาการณ์คณะกรรมการบริหารพรรคชุดเก่าไปท าผิดกฎหมายและท าให้พรรคเสียหาย 

รายงานข่าวแจ้งว่า พรรคเศรษฐกิจใหม่ในจ านวนกรรมการบริหารพรรค 9 คน มีผู้ที่เป็นส.ส.จ านวน 5 คน ซึ่งกรณี
ดังกล่าว สน.ทุ่งมหา เมฆ ได้มีการแจ้งความรับฟ้อง เลขที่ 552/2563 และก าลังออกหมายเรียกบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็น
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด3 คน มาให้ปากค าในฐานะพยาน 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/506762 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/506762
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 “สมชัย” ล าปางมอบเงินรางวัลให้แก่ผู้มาเยือน 

 
 

อดีตกกต. โพสต์ข้อความงงกกต. ล าปางตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง 
วันนี้ (21 ก.ค. ) นายสมชัยศรีสุดามาลัยพงษ์ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต าหนิการ

ท างานของกกต. ในการเชิญมาชี้แจงยืนยันพร้อมให้ข้อมูล แต่ให้ทางเลือกในการรับข้อมูลโดยระบุว่าเร่ืองดังกล่าวคือ
อะไร ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานกรมการขนส่งมวลชนจังหวัดล าพูนขอแสดงความยินดีกับส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และบริการแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีกับส านักงานสาขาต. ล าปางในวันพฤหัสที่ 23 กรกฎาคมนี้โดยลงนาม
เมื่อวานนี้ (20 ก.ค. ) ส่งจดหมายด่วนตอนเย็นวันจันทร์และวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม ก็ยังมาไม่ถึง 

ผู้ช่วยผู้ว่าการจังหวัดล าปางโทร. แจ้งล่วงหน้าเมื่อเช้านี้ด้วยวาจาว่าขอให้ปากค าในวันพฤหัสที่ 23 กรกฏาคม
เวลา 10.00 น. ที่ส านักงานกกต. ล าปางโดยไม่ต้องเสียค่าเดินทางให้เลือก 3 แนวทางคือในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 23 
กรกฎาคมที่ผ่านมาจังหวัดล าปางสะดวกขอให้ปากค าทางโปรแกรมซูมหรือโปรแกรมสื่อสารสองทางที่มีและ สามารถ
บันทึกเทปได้หรือในช่วงบ่ายวันที่ใกล้จะถึงปากนายต่อเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางโดยยินดีที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะ
ให้ไปที่จังหวัดล าปางสามารถไปรับได้ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม ส านักงานกกต. ล าปางโทร. กลับมาแจ้งให้ทราบว่า
ทางเลือกไหนที่จะให้ข้อมูลที่จังหวัดล าปางโดยใช้ค่าใช้จ่ายเอง 

“ ผมโทร. ถามคุณจรุงวิทย์เลขาธิการกกต. ว่าเวลาเรียกประชาชนไปให้ปากค าที่เป็นประโยชน์ต่อกกต. เหตุใด
จึงไม่ทราบว่ามีระเบียบหรือไม่ตรวจสอบการเดินทางและการประชุมคร้ังนี้ จะแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกว่าจะมีข้อมูล
พร้อมที่จะให้ค าปรึกษาได้อย่างไร” นายสมชัยระบุและรอฟังผลกัน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000074764 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000074764
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วันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 - 18:15 น. 

 “สมชัย” ชี ้กกต. ปิดหูปิดตาข้อเท็จจริง หลังรับรองผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ล าปางเขต 4 
 

 
 

“สมชัย” ชี้กกต.ปิดหูปิดตาข้อเท็จจริง  หลังรับรองผลเลือกตั้งซ่อมส.ส.ล าปางเขต4 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ถึงพ่ี 

รร.เก่า ท่านอิทธิพร บุญประคอง และ กกต.อีก 6 ท่าน กรณีการเลือกตั้งซ่อมที่เขต 4 จังหวัดล าปาง มีการซื้อเสียงกันทั้ง
เขต มีการใช้ก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวคะแนน เดินจดชื่อและแจกเงินตามบ้าน มีการวางตัวไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ มี
การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของรัฐมนตรีและรองนายกสัญญาว่าจะให้กับชุมชนอย่างครึกโครม มีประชาชนจ านวนนับสิบรายที่
พร้อมให้การเป็นพยานในสิ่งที่เกิดขึ้น 

แต่กรรมการการเลือกตั้งละเลย และปิดหูปิดตากับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เมื่อถูกสื่อซักถามในตอนเช้าวันที่ 21 
ก.ค. 2563 ท่านอิทธิพร บุญประคอง ก็ให้ข้อมูลที่ดูดีว่า ได้ให้ ส านักงานเชิญผมมาให้ปากค าในเร่ืองราวที่เกิดขึ้น โดยได้
ออกหนังสือเชิญตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.2563 แต่จนบัดนี้ หนังสือเชิญยังมาไม่ถึงตัวผม เพียงแต่มีการประสานให้เดินทางไป
ให้ปากค าโดยให้ผมออกค่าใช้จ่ายค่าเคร่ืองบิน และค่ารถประมาณ 7,500 บาท ด้วยตนเองในวันเสาร์ที่ 25 ก.ค. 2563 
และเลขาธิการได้มาให้ข้อมูลว่า สามารถเบิกค่าใช้จ่ายสนับสนุนได้ตามระเบียบ คือ 500 บาท 

ตกเย็นวันนี้ 16.00 น. ก็มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 ล าปาง โดยให้เหตุผลว่า การเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตจากการรายงานของส านักงาน กกต.จ.ล าปางและผู้ตรวจการเลือกตั้ง เมื่อเป็นเช่นนี้ ผมจึงขอเรียนต่อ
ท่านผ่านทางสื่อว่า คงไม่มีประโยชน์ที่จะต้องให้ผมซึ่งเป็นข้าราชการเกษียณ ออกค่าใช้จ่ายเองร่วมหมื่นบาทเพ่ือไปให้
ปากค าที่ล าปาง และเสี่ยงต่อการต้องถูกกักกันตัวเอง 28 วัน 

ดังนั้น หากท่านมีความประสงค์ จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งที่ท่านไม่เคยรับรู้ตลอดระยะเวลาที่ท่าน
นั่งบนเก้าอ้ีประธาน กตต. ท่านสามารถให้เจ้าหน้าที่ประสานติดต่อมายังผมได้ตลอดเวลา โดยผมยินดีที่จะไปพบท่าน
เพ่ือให้ข้อมูลที่อาคารศูนย์ราชการ การเป็น กกต.นั้นเป็นต าแหน่งที่ท างานยาก และโดนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยโจมตีตลอดว่า
เข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่ง ช่วงที่ผมเป็นผมก็โดนกล่าวหาไม่น้อย สิ่งที่เราท าได้คือ การท างานอย่างตรงไปตรงมา พร้อมที่จะ
ชี้แจงในทุกเร่ือง ส าหรับพี่ยังเหลือเวลาท างานอีกไม่น้อยกว่าจะหมดวาระ ผมเป็นห่วงครับ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2275297 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2275297
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/694D815D-1B79-4998-A7E4-E7ACEB65E159.jpeg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

 

 
21 กรกฎาคม 2563 - 17:48 น. 

 
 
 
"เสรีพิศุทธ"์ ขอคนปากน้ า"หากพบโกงเลือกตั้ง" เเจ้ง กกต.เเละพรรคทันที 

 
"เสรีพิศุทธ์" ขอคนปากน้ า"หากพบโกงเลือกตั้ง" เเจ้ง กกต.เเละพรรคทันทีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า การเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต5 จ.สมุทรปราการในวันที่9ส.ค.นี้ขอให้ชาวปากน้ าช่วย
ตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต5 หากพบสิ่งผิดปกติขอให้รีบแจ้งกกต.สมุทรปราการและพรรคเสรีรวมไทยให้
รับทราบด้วยโดยทันที เพ่ือสร้างประชาธิปไตยที่เเท้จริง โดยพรรคจะด าเนินการให้ถึงท่ีสุดเพ่ือทวงคืนประชาธิปไตย
กลับมาให้ได้ 

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า การเลือกตั้งคร้ังนี้ขอคะเเนนชาวปากน้ า เขต5 เลือกนายมานะ บุญ
นาค ผู้สมัครส.ส.ของพรรค เพื่อพิสูจน์ว่าคนปากน้ าไม่ยอมการใช้อ านาจที่ผิดเเละการโกงหลากรูปเเบบ พรรคเสรีรวม
ไทย ไปยื่นเร่ืองต่อเลขาธิการ กกต.เพ่ือร้องขอให้ กกต.พิจารณาด าเนินคดีกรรมการบริหารพรรคหนึ่งและก ากับดูแล
เกี่ยวการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต4 จ.ล าปาง เมื่อไมน่านมานี้ด้วยการหาเสียงด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต เที่ยงธรรม เเละ
ตอนนี้พื้นที่นี้ก็ทราบว่าเร่ิมมีวิธีคล้ายๆกันเกิดขึ้นเเล้ว 
“เเต่กกต.ยังนิ่ง ในกรณีจ.ล าปาง ดังนั้นตนขอเเรงคนปากน้ าเขต5 ช่วยกระตุ้น วันนี้พวกเราจับโกงได้ เเต่ กกต.ยังนิ่งเเม้
หลักฐานบางอย่างชัดเจน ดังนั้นพรรคขอใช้ล าปางโมเดลปราบโกงเลือกตั้งในพ้ืนที่นี่อีกคร้ังเพ่ือบอกฝ่ายตรงข้ามว่าสังคม
ไม่ยอมรับฝ่ายเผด็จการที่ชกใต้เข็มขัดเสมอ ขอเสียงคนปากน้ า เขต5 ช่วยเลือกพรรคเสรีรวมไทยด้ว 
 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า วันนี้สังคมล าบากหลายด้าน เพราะรัฐบาลนี้ผิดพลาดหลายเร่ือง ตอนนี้ก็
เเย่งต าเเหน่งกันวุ่นจนละเลยประชาชน หากจะปล่อยให้ฝ่ายเผด็จการชนะอีกก็จะส่งเสริมให้คนพวกนั้นเหลิงอ านาจ 
ประชาชนเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้น วันนี้คนปากน้ า เขต5ต้องเป็นตัวอย่าง กระตุ้นคนไทยทั่วประเทศว่า ไม่ยอมอดทนกับ
ฝ่ายเผด็จการเเล้วเเละคนพวกนี้ต้องออกไป พวกตนสู้ในกติกาเเม้จะไม่เป็นธรรมก็ตามเเต่พวกตนก็สู้ ดังนั้นขอคนปากน้ า 
ช่วยจับการโกงเลือกตั้งด้วยเพ่ือเป็นข้อพิสูจน์ว่าฝ่ายเผด็จการต้องการคะเเนนเสียงเเม้จะได้มาเเบบผิดๆเพ่ือสนองความ
ต้องการต่ออายุตัวเองเท่านั้น  
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/437749?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic  

https://www.komchadluek.net/news/politic/437749?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/437749?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 - 20:18 น. 

 “อนุดิษฐ”์ น าทมีช่วย “สลิลทิพย”์ ลุยหาเสียงสมุทรปราการ ขอเก้าอีส้.ส.คืน “เพื่อไทย” 
 

 
 
“อนุดิษฐ์” น าทีมช่วย “สลิลทิพย์” ลุยหาเสียงสมุทรปราการ ขอเก้าอ้ีส.ส.คืน “เพื่อไทย” 

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 21 กรกฎาคม น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อม 
จังหวัดสมุทรปราการ เขต 5 มีนายสุทิน คลังแสง และส.ส.พรรคเพ่ือไทย นายวัน อยู่บ ารุง พร้อมเพ่ือน ส.ส.คนอ่ืนมา
ช่วยกันหาเสียงที่ตลาดนัดวัดกิ่งแก้ว ตลาดลาว ตลาดกิ่งทอง ตลาดจามจุรี ถนนกิ่งแก้ว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ด้านนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครพรรคเพ่ือไทย เบอร์ 3 ได้ขอคะแนนเสียงจากชาวสมุทรปราการ เขต 5 ขอ
ความเป็นมาตรฐาน ไม่มีการชกใต้เข็มขัด หรือมีการซื้อสิทธ์ิขายเสียงกัน ตนเชื่อว่าตนเป็นส.ส.มา 3 สมัย จาก
ประสบการณ์ ตนไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้เลย 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2275436 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/7DAFE333-7BCC-4ABD-9AB2-CC91ECCBD6FC.jpeg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/7DAFE333-7BCC-4ABD-9AB2-CC91ECCBD6FC.jpeg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2275436
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/7DAFE333-7BCC-4ABD-9AB2-CC91ECCBD6FC.jpeg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/7DAFE333-7BCC-4ABD-9AB2-CC91ECCBD6FC.jpeg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/7DAFE333-7BCC-4ABD-9AB2-CC91ECCBD6FC.jpeg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/7DAFE333-7BCC-4ABD-9AB2-CC91ECCBD6FC.jpeg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/7DAFE333-7BCC-4ABD-9AB2-CC91ECCBD6FC.jpeg
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22 ก.ค. 2563 01:10 น. 

"เสรีพิศุทธ์" วอนคนปากน้ าร่วมกันตรวจสอบทุจริตเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 
"เสรีพิศุทธ์" วอนคนปากน้ าเป็นหูเป็นตา เพื่อช่วยกันตรวจสอบทุจริตเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 สมุทราปราการ ยัน
หากพบมีการโกงขอให้เเจ้ง กกต.เเละพรรคทันที  
 

 
 
เมื่อวันที่ 22 ก.ค.63 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า การเลือกตั้งซ่อม 

ส.ส.เขต5 จ.สมุทรปราการในวันที่ 9 ส.ค.ขอให้ชาวปากน้ าช่วยตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต5 หากพบสิ่ง
ผิดปกติขอให้รีบแจ้งกกต.สมุทรปราการและพรรคเสรีรวมไทยให้รับทราบด้วยโดยทันที เพ่ือสร้างประชาธิปไตยที่เเท้จริง 
โดยพรรคจะด าเนินการให้ถึงท่ีสุดเพ่ือทวงคืนประชาธิปไตยกลับมาให้ได ้
หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวว่า การเลือกตั้งคร้ังนี้ขอคะเเนนชาวปากน้ า เขต5 เลือกนายมานะ บุญนาค ผู้สมัครส.ส.
ของพรรค เพ่ือพิสูจน์ว่าคนปากน้ าไม่ยอมการใช้อ านาจที่ผิดเเละการโกงหลากรูปเเบบ พรรคเสรีรวมไทย ไปยื่นเร่ืองต่อ
เลขาธิการ กกต.เพ่ือร้องขอให้ กกต.พิจารณาด าเนินคดีกรรมการบริหารพรรคหนึ่งและก ากับดูแลเกี่ยวการหาเสียง
เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต4 จ.ล าปางเมื่อไม่นานมานี้ด้วยการ หาเสียงด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต เที่ยงธรรม เเละตอนนี้พ้ืนที่นี้ก็มี
ทราบว่าเร่ิมมีวิธีคล้ายๆกันเกิดข้ึนเเล้ว 
 ตนขอเเรงคนปากน้ า เขต5 ช่วยกระตุ้น วันนี้พวกเราจับโกงได้ เเต่กกต.ยังนิ่งเเม้หลักฐานบางอย่าง
ชัดเจน ดังนั้นพรรคขอใช้ล าปางโมเดลปราบโกงเลือกตั้งในพ้ืนที่นี่อีกคร้ังเพ่ือบอกฝ่ายตรงข้ามว่าสังคมไม่ยอมรับฝ่าย
เผด็จการที่ชกใต้เข็มขัดเสมอ ขอเสียงคนปากน้ า เขต5 ช่วยเลือกพรรคเสรีรวมไทยด้วย 
หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า วันนี้คนปากน้ า เขต 5 ต้องเป็นตัวอย่าง กระตุ้นคนไทยทั่วประเทศว่า ไม่ยอมอดทน
กับฝ่ายเผด็จการเเล้วเเละคนพวกนี้ต้องออกไป พวกตนสู้ในกติกาเเม้จะไม่เป็นธรรมก็ตามเเต่พวกตนก็สู้ ดังนั้นขอคน
ปากน้ า ช่วยจับการโกงเลือกตั้งด้วยเพ่ือเป็นข้อพิสูจน์ว่าฝ่ายเผด็จการต้องการคะเเนนเสียงเเม้จะได้มาเเบบผิดๆเพ่ือ
สนองความต้องการต่ออายุตัวเองเท่านั้น 
"ดังนั้นชาวปากน้ า หากพบทุจริตขอให้เเจ้งพรรคเสรีรวมไทยเเละร้องเรียนกกต.ทันที เราอย่าปล่อยคนพวกนี้เดิน
ลอยหน้าลอยตาอีกต่อไป"หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าว 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1894699 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1894699
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 “เสรีพิศุทธ์” ขอแรงคนปากน้ าช่วยจับตาโกงเลือกตั้ง 
 

 
 
 
 
เมื่อวันที่ 22 ก.ค.63 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 

5 จ.สมุทรปราการในวันที่ 9 ส.ค.นี้ ขอให้ชาวปากน้ าช่วยตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 หากพบสิ่งผิดปกติ
ขอให้รีบแจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สมุทรปราการ และพรรคเสรีรวมไทยให้รับทราบด้วยโดยทันที เพ่ือสร้าง
ประชาธิปไตยท่ีเเท้จริง โดยพรรคจะด าเนินการให้ถึงที่สุดเพ่ือทวงคืนประชาธิปไตยกลับมาให้ได ้

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวว่า การเลือกตั้งคร้ังนี้ขอคะเเนนชาวปากน้ า เขต 5 เลือกนายมานะ บุญนาค 
ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค เพ่ือพิสูจน์ว่าคนปากน้ าไม่ยอมการใช้อ านาจที่ผิดเเละการโกงหลากรูปเเบบ พรรคเสรีรวมไทย 
ไปยื่นเร่ืองต่อเลขาธิการ กกต.เพ่ือร้องขอให้ กกต.พิจารณาด าเนินคดีกรรมการบริหารพรรคหนึ่งและก ากับดูแลเกี่ยวการ
หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.ล าปางเมื่อไม่นานมานี้ด้วยการ หาเสียงด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต เที่ยงธรรม เเละตอนนี้
พ้ืนที่นี้ก็มีทราบว่าเร่ิมมีวิธีคล้ายๆกันเกิดข้ึนเเล้ว 

“กรณี จ.ล าปาง วันนี้พวกเราจับโกงได้ เเต่ กกต.ยังนิ่งเเม้หลักฐานบางอย่างชัดเจน ดังนั้นพรรคขอใช้ล าปาง
โมเดลปราบโกงเลือกตั้งในพ้ืนที่นี่อีกคร้ัง ดังนั้นผมขอเเรงคนปากน้ า เขต 5 ช่วยกันกระตุ้น เพ่ือบอกฝ่ายตรงข้ามว่า
สังคมไม่ยอมรับฝ่ายเผด็จการที่ชกใต้เข็มขัดเสมอ ขอเสียงคนปากน้ า เขต 5 ช่วยเลือกพรรคเสรีรวมไทยด้วย” พล.ต.อ.
เสรีพิศุทธ์ กล่าว 

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวด้วยว่า วันนี้สังคมล าบากหลายด้าน เพราะรัฐบาลนี้ผิดพลาดหลายเร่ือง ตอนนี้
ก็เเย่งต าเเหน่งกันวุ่นจนละเลยประชาชน หากจะปล่อยให้ฝ่ายเผด็จการชนะอีกก็จะส่งเสริมให้คนพวกนั้นเหลิงอ านาจ 
ประชาชนเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้น วันนี้คน จ.สมุทรปราการ เขต 5 ต้องเป็นตัวอย่าง กระตุ้นคนไทยทั่วประเทศว่า ไม่ยอม
อดทนกับฝ่ายเผด็จการเเล้วเเละคนพวกนี้ต้องออกไป พวกตนสู้ในกติกาเเม้จะไม่เป็นธรรมก็ตามเเต่พวกตนก็สู้ ดังนั้นขอ
คนปากน้ า ช่วยจับการโกงเลือกตั้งด้วยเพ่ือเป็นข้อพิสูจน์ว่าฝ่ายเผด็จการต้องการคะเเนนเสียงเเม้จะได้มาเเบบผิดๆเพ่ือ
สนองความต้องการต่ออายุตัวเองเท่านั้น 

“หากพบทุจริตเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ขอให้ชาวปากน้ า เเจ้งมายังพรรคเสรีรวมไทยเเละร้องเรียน กกต.ทันที เรา
อย่าปล่อยคนพวกนี้เดินลอยหน้าลอยตาอีกต่อไป” หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000074993 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000074993
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21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:59 น. 

  'พรรคเพื่อไทย' ออกแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาลรับฟังม็อบ หยุดคุกคาม เร่งจัดท า  
รธน. ฉบับใหม ่

 

 
 

21 ก.ค.63 - พรรคเพ่ือไทย ออกแถลงการณ์เร่ือง "ข้อเสนอต่อรัฐบาลเพ่ือหาทางออกของประเทศ" มีเนื้อหา
ดังนี้ โดยที่สถานการณ์ของประเทศขณะนี้ ได้ประสบกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ อันเป็นปัญหานับตั้งแต่ก่อนเกิดการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเมื่อรัฐได้ใช้มาตรการอย่างเข้มข้นเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ท าให้
วิกฤตเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้วมีความรุนแรงยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนเกือบทุกภาคส่วน และ
ขณะนี้ก าลังจะเกิดวิกฤตอันส าคัญทางการเมือง อันเป็นผลจากรัฐธรรมนูญที่ไม่มีความชอบธรรม และ ไม่เป็น
ประชาธิปไตย จึงท าให้เกิดข้อเรียกร้องของหลายฝ่ายให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง แต่ท่าทีของรัฐบาลกลับไม่ให้ความสนใจ ล่าสุดจึงได้เกิดการเคลื่อนไหวของบรรดานักศึกษาสถาบันต่างๆ นั้น 

พรรคเพ่ือไทย เห็นว่าสถานการณ์ของประเทศอยู่ในภาวะเปราะบาง และสุ่มเสี่ยงที่จะท าให้ความขัดแย้งรุนแรง
ตามมา หากรัฐบาลยังคงบริหารประเทศโดยที่ไม่ฟังเสียงเรียกร้องของประชาชน และไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจได้ถูกทิศทาง พรรคเพ่ือไทยจึงมีข้อเสนอต่อรัฐบาล ดังนี้ 

1.ขอให้รัฐบาลได้รับฟังเสียงเรียกร้องของประชาชน และใช้ความอดทนในการแก้ปัญหา งดใช้ก าลังและความ
รุนแรงทุกรูปแบบกับประชาชนเพ่ือสร้างความขัดแย้งให้ขยายวงกว้างขึ้น อย่ามองคนที่เห็นต่างเป็นศัตรูทางการเมือง 
และใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหา ขณะเดียวกันขอให้ผู้ชุมนุมเรียกร้องทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตนภายใต้กรอบขอ ง
รัฐธรรมนูญและกฎหมายและใช้สันติวิธีเช่นกัน 

2.รัฐบาลต้องสนับสนุนให้มีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เนื่องจากเป็นที่ยอมรับว่ารัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ร่างขึ้น
จากผลพวงของการยึดอ านาจเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 และมีเนื้อหาที่ไม่เป็นประชาธิปไตย มุ่งสืบทอดอ านาจ และ
พันธนาการประเทศไว้ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งพรรคเพ่ือไทยและอีกหลายพรรคได้ร่วมกันผลักดันมาหลายปีแล้ว
ให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ร่างโดยประชาชนและเห็นชอบโดยประชาชนให้เป็น ROAD MAP ของสังคมร่วมกันอันจะ
เป็นเคร่ืองมือให้ทุกฝ่ายเดินหน้าร่วมกันได้ ขณะนี้ความคิดได้ตกผลึกและมีประชาชนหลายกลุ่มรวมทั้งบรรดานิสิต
นักศึกษาเร่ิมออกมาเรียกร้องแล้ว จึงเห็นว่าถึงเวลาที่รัฐบาลและทุกฝ่ายต้องด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมโดยเร็วที่สุด อย่าคิดว่าเมื่อตนเองร่างรัฐธรรมนูญ และได้เข้ามาสู่อ านาจตามรัฐธรรมนูญที่ตนเองร่างขึ้น แล้วจะ
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ได้อยู่ในอ านาจตามสบายเพราะรัฐธรรมนูญถือเป็นสัญญาประชาคมที่จะต้องเกิดจากความสมัครใจและการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย หากรัฐบาลยังคงเพิกเฉยก็อาจท าให้เกิดวิกฤตการณ์รัฐธรรมนูญตามมาในไม่ช้าได้ 

3.เพ่ือให้ประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะคนตัวเล็ก สามารถท ามาหากินได้อย่างสะดวก แข่งขันกับโลกได้อย่าง
สอดคล้องกับยุค 4.0 และเพ่ือให้ระบบ “รัฐราชการ” เปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม พรรคเพ่ือ
ไทยเห็นว่าเราต้องปลดปล่อยและให้อ านาจแก่ประชาชนที่ท ามาหากิน โดยพลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาส ด้วยการงด
เว้นการต้องขออนุมัติ อนุญาตในการประกอบกิจการต่างๆ เป็นเวลา 3 ปี เว้นแต่ที่กระทบต่อความปลอดภัยอย่าง
ร้ายแรงของประชาชน แต่ผู้ประกอบการต้องให้ค ารับรองว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหากเจ้าหน้าที่ตรวจ
พบว่ายังไม่ถูกต้องก็จะให้ค าแนะน า หากแนะน าแล้วยังไม่ถูกต้องอีกให้เตือนจากนั้นจึงลงโทษ รัฐต้ องสันนิษฐานว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการท ามาหากินอย่างสุจริตและยั่งยืน 

4.รัฐบาลต้องให้ประชาชนมีอ านาจในการรวมตัวเพ่ือการท ามาหากิน โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน การสร้างมาตรฐานระหว่างผู้ประกอบการในกิจการที่มีลักษณะท านองเดียวกันหรือคล้ายกัน การสร้างขนาด
ของกิจการที่รวมกันให้ใหญ่ขึ้นเพ่ืออ านาจต่อรองกับตลาด และการสะท้อนปัญหาตลอดจนความต้องการที่แท้จริงต่อ
รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ โดยการออกกฎหมายรองรับการรวมตัวของ SMEs อย่างเร่งด่วน 

พรรคเพ่ือไทย เห็นว่าการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชน เพ่ือเป็น ROAD MAP ร่วมกัน การ
ปลดปล่อยและให้อ านาจประชาชนในการท ามาหากิน เป็นวิสัยทัศน์ ทิศทาง และรูปธรรม ที่ทุกฝ่ายต้องเดินไปด้วยกัน 
ประเทศชาติจึงจะอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจขนาดมหึมาที่ก าลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/72093 
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วันอังคาร ท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 15.25 น. 

‘เพื่อไทย’เคาะตั้ง 15 กก. สรรหาเฟ้นผู้สมัคร ส.ส.สู้เลือกตั้ง โวปากน้ าเข้าวิน 

 
‘เพื่อไทย’ เคาะตั้ง 15 กรรมการเฟ้นหาผู้สมัครฯ ด้าน ‘สมพงษ์’ ปัดเกาเหลาในพรรค โวเลือกซ่อมเมือง

ปากน้ าเข้าวินแน่  
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) พรรคเพ่ือไทยจัดการประชุมใหญ่พรรคโดยมีระเบียบวาระ

ให้ที่ประชุมพิจารณา ประกอบด้วย 1.เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2.รับรองรายงานการประชุม 3.พิจารณางบ
การเงิน ปี 2562 และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี , พิจารณารายงานการด าเนินกิจการพรรค ในรอบปี 2562 , พิจารณาร่าง
ข้อบังคับพรรคพท. พ.ศ.2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 , การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร และ 4.
เร่ืองอ่ืนๆ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย แต่ที่น่าสังเกตคือ แกนน าระดับผู้ใหญ่ของพรรคหลายคน อาทิ นาย
เสนาะ เทียนทอง ประธานพรรค ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษของพรรค นายภูมิธรรม 
เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ ประธานภาค
อีสานของพรรค นายนพดล ปัทมะ และนายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล คณะกรรรมการยุทธศาสตร์ของพรรค ไม่ได้เดินทางมา
เข้าร่วมการประชุมใหญ่ของพรรคในคร้ังนี้ด้วย 

ต่อมาเวลา 12.45 น. ที่ประชุมได้แจ้งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ของพรรคพท. จ านวน 15 คน ประกอบด้วย คนที่มาจากสัดส่วนคณะกรรมการบริหาร จ านวน 7 คน ได้แก่ 1.
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ประธาน 2. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 3.นายชูศักดิ์  ศิรินิล 4.นายเกรียง  กัลป์ตินันท์ 5.นาย
ประเสริฐ  จันทรรวงทอง 6.นายวิทยา  บุรณศิริ และ 7.น.อ.อนุดิษฐ์  นาครทรรพ เลขานุการ 

ส่วนที่มาจากหัวหน้าสาขาพรรคทั้ง 4 สาขา /สาขาละ 1 คน  รวม 4 คน ได้แก่ 1.นายสมัคร บุญปก หัวหน้าสาขา
พรรค ล าดับที่ 1 จ.อุดรธานี 2.นายสุเทพ สายทอง หัวหน้าสาขาพรรค ล าดับที่ 2 จ.เชียงใหม่ 3.นายวิทวัส ดุลพินิจ
พัฒนา หัวหน้าสาขาพรรค ล าดับที่ 3จ.ภูเกต็ 4.นายพันศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก หัวหน้าสาขาพรรค ล าดับที่ 4 จ.นนทบุรี  ทั้งนี้
ตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด 4 คน 1.นายสัมพันธ์ แสงพรมชาลี ตัวแทนพรรคประจ าจ.สกลนคร 2.นายประสิทธ์ิ    จัน
ทาทอง ตัวแทนพรรคประจ าจ.หนองคาย 3.น.ส.ประภาพร ทองปากน้ า ตัวแทนพรรคประจ าจ.สุโขทัย  4.นายสมบุญ 
พูลผล ตัวแทนพรรคประจ าจ.สระบุรี 

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตคือ คะแนนเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาของเลขาธิการพรรคนั้น ได้น้อยท่ีสุด เพียง 243 
คะแนน ซึ่งน้อยกว่าคะแนนของหัวหน้าสาขา และกับแทนพรรคประจ าจังหวัด โดยคนที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ หัวหน้า
พรรค 253 คะแนนเสียง 
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ต่อมาในช่วงวาระอ่ืนๆ นายอดิศร เพียงเกษ โฆษกผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้หารือเร่ืองการเลือกตั้งซ่อม 
จ.สมุทรปราการ ว่าคนที่เราส่งสมัครเป็นอดีตส.ส.ของพรรค 3 สมัย รอบนี้พอมีทางหรือไม่ เพราะเราอยากสะกดค าว่า 
ชนะบ้าง เนื่องจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ฝ่ายรัฐบาลชนะตลอด การส่งผู้สมัครคร้ังนี้เราเอาจริงเอาจังแค่ไหน เหลือเวลา
อีกประมาณ 20 วันเท่านั้น และคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลนั้นน่าจะมีอิทธิฤทธ์ิมหาศาล 

โดยนายสมพงษ์ กล่าวว่า ในการส่งผู้สมัครทุกคร้ัง พรรคเราสู้ทุกคร้ังอย่างจริงใจ แต่ที่ผ่านมามีอุปสรรคทุกคร้ังใน
การจัดการเลือกตั้ง เช่น การใช้อ านาจรัฐ ทั้งนี้เรามีการเตรียมการเร่ืองการเลือกตั้งไว้ แต่ที่ผ่านมา จ.สมุทรปราการมี
ความข้ึนชื่อมาตลอดเร่ืองการโกงการเลือกตั้ง แต่เราจะสู้เต็มที่ ต่อมาคือต้อง ขอร้อง และขอวิงวอนให้สมาชิกทุกท่านไป
รณรงค์  และช่วยกันหาเสียง อย่างจริงจัง โดยจะต้องก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจนว่าคนไหน ลงพื้นที่ไหน จุดไหน และ
ต้องช่วยกันป้องกันการโกงด้วย ทั้งนี้ จากประสบการณ์จากการเลือกตั้งคร้ังที่ผ่านมาๆ เราได้วางกลไกในการป้องกันไว้
แล้วเช่นกัน และหากทุกคนช่วยกันทั้งช่วยกันสอดส่อง และช่วยกันหาเสียง ตนเชื่อว่า เราจะไม่แพ้การเลือกตั้งอย่าง
แน่นอน 

ขณะที่น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค กล่าวว่า การเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาแม้พรรคยังไม่ประสบ
ความส าเร็จเพราะมีอุปสรรคเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีอ านาจรัฐเต็มที่ แต่เชื่อมั่นว่าส.ส.ของพรรคมีความเข้มแข็ง  มีหัวใจ
ที่จะสู้ตายรวมถึงองค์ประกอบทั่วไป  เช่น สถานการณ์บ้านเมือง ความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยบวกให้กับ
ฝ่ายค้าน รวมถึงการสนับสนุนจากพรรคที่จะเป็นก าลังส าคัญในการรณรงค์หาเสียง  ดังนั้นเชื่อว่าหากพรรคท าให้ดี
ที่สุด  การเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสมุทรปราการก็มีโอกาสที่จะชนะ ส่วนข้อกังวลของสมาชิกพรรคเพ่ือไทยในการเลือกตั้ง
ซ่อมคร้ังนี้ว่าจะมีการทุจริต  มีโกงการเลือกตั้งหรือไม่นั้น  เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ต้องมีการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม  ท าให้ กกต.ต้องเพ่ิมหน่วยเลือกตั้งจากเดิมที่มีกว่า 200 หน่วยเลือกตั้ง เพ่ิมเป็น  350 หน่วยเลือกตั้ง และ
หัวหน้าพรรคเพ่ือไทยได้สั่งการให้จัดสรรบุคคลเพื่อท าหน้าที่สังเกตการณ์ในหน่วยเลือกตั้งเพ่ือป้องกันการทุจริตอีกด้วย  

นายอดิศร ยังได้ปรึกษาที่ประชุมอีกว่า ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ทางพรรคเราได้เตรียมการในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 
กทม.   และอบจ. อย่างไร 

นายสมพงษ์ กล่าวว่า เราเตรียมตัวของเราไว้เยอะมากมายก่ายกอง แต่ต้องมีกระบวนการสรรหา และตกลงกัน
ก่อนว่าต้องส่งส่วนไหนบ้าง แต่พรรคเพ่ือไทยเราพร้อมที่จะต่อสู้ในสนามเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย ที่ปราศจาก
การโกง โดยจากนี้ จะต้องมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพ่ือหารือกันในเร่ืองดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ทุกคน
มีความคิดเหมือนกันว่าเราจะสู้ โดยทุกคนต้องผนึกก าลังร่วมกัน 

หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ยังกล่าวด้วยว่า ทั้งนี้การบริหารงานของพรรคหลายคร้ังบอกว่า ขัดกันไปกันมา เรามี 2 
ประธาน คือคุณหญิงสุดารัตน์ และร.ต.อ.เฉลิม ซึ่งการปรึกษาหารือกันมาตลอด และตนก็ท างานร่วมกันกับเลขาธิการ
พรรคเพ่ือไทยมาตลอด ยืนยันว่า จะยืนหยัดต่อสู้เพ่ือประชาชน และท าให้พรรคก้าวต่อไป 

  

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/506709 
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21 ก.ค. 2020 15:51:23 น. 

พท. ยันสู้เลือกตั้งซ่อม ส.ส. สมุทรปราการเตม็ที่ 

 
 
เพื่อไทย 21 ก.ค.- เพื่อไทยประชุมใหญ่เลือกกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ส. ยืนยัน สู้ เลือกตั้งซ่อม

สมุทรปราการเต็มท่ี "สมพงษ์" ก าชับสมาชิกทุกคนช่วยหาเสียง  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (21 ก.ค.) พรรคเพ่ือไทยจัดประชุมใหญ่ เลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ที่น่าสังเกตคือแกนน าระดับผู้ใหญ่ของพรรค
หลายคน อาทิ นายเสนาะ เทียนทอง ประธานพรรค ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษขอ ง
พรรค นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค นายประยุทธ์ ศิริ
พาณิชย์ ประธานภาคอีสานของพรรค นายนพดล ปัทมะ และนายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล คณะกรรรมการยุทธศาสตร์
ของพรรค ไม่ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของพรรคในคร้ังนี้ด้วย 

ระหว่างการประชุมนายอดิศร เพียงเกษ โฆษกผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้หารือเร่ืองการเลือกตั้งซ่อม 
จ.สมุทรปราการ ว่า พรรคได้ส่งสมัครเป็นอดีต ส.ส.ของพรรค 3 สมัย คร้ังนี้จะชนะการเลือกตั้งหรือไม่ เพราะการ
เลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาทุกคร้ัง ฝ่ายรัฐบาลชนะตลอด  

นายสมพงษ์ ตอบค าถามดังกล่าวว่า ในการส่งผู้สมัครทุกคร้ัง พรรคสู้ทุกคร้ังอย่างจริงใจ แต่ที่ผ่านมามีอุปสรรค
ทุกคร้ังในการจัดการเลือกตั้ง ยืนยันเพ่ือไทยจะสู้เต็มที่ และขอให้สมาชิกทุกคนไปช่วยกันหาเสียงอย่างจริงจัง ต้อง
ก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจนว่า คนไหนลงพ้ืนที่จุดไหน และต้องช่วยกันป้องกันการโกง 
  ขณะที่ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค กล่าวว่า การเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมา แม้พรรคยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ เพราะมีอุปสรรค เนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีอ านาจรัฐเต็มที่ แต่เชื่อมั่นว่า ส.ส.ของพรรคมีความ เข้มแข็ง  มี
หัวใจที่จะสู้ ดังนั้น เชื่อว่าหากพรรคท าให้ดีที่สุด  การเลือกตั้งซ่อมที่ จ.สมุทรปราการ ก็มีโอกาสที่จะชนะ  

ส่วนข้อกังวลของสมาชิกพรรคเพ่ือไทยในการเลือกตั้งซ่อมคร้ังนี้ว่าจะมีการทุจริต  มีโกงการเลือกตั้งหรือไม่นั้น 
น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว   เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม  ท าให้ กกต.ต้องเพ่ิมหน่วย
เลือกตั้งจากเดิมที่มีกว่า 200 หน่วยเลือกตั้ง เพ่ิมเป็น  350 หน่วยเลือกตั้ง และหัวหน้าพรรคเพ่ือไทยได้สั่งการให้จัดสรร
บุคคลเพ่ือท าหน้าที่สังเกตการณ์ในหน่วยเลือกตั้งเพ่ือป้องกันการทุจริตอีกด้วย   
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5f16ac8be3f8e40af14681b5 

https://www.mcot.net/viewtna/5f16ac8be3f8e40af14681b5
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21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:51 น. 

ประชุมใหญ่ 'เพื่อไทย' ใช้ทัพเดิม โวชนะเลือกตั้งซ่อมปากน้ า 'สมพงษ์' สั่ง ส.ส.ลงพืน้ที่ช่วยหาเสียง 
 
 
 
 
 
 

 
21 ก.ค.63 - ที่ลานเอนกประสงค์ชั้น 7 ที่ท าการพรรคเพ่ือไทย มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 มีนาย

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการ
พรรค นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรค ร่วมท าหน้าที่ประธานการประชุม มีแกนน าพรรค ส.ส. สมาชิกพรรคเข้า
ร่วมประชุมอย่างคับคั่ง มีระเบียบวาระประกอบด้วย  1.เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2.รับรองรายงานการ
ประชุม 3.พิจารณางบการเงิน ปี 2562 และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณารายงานการด าเนินกิจการพรรคในรอบ
ปี 2562 พิจารณาร่างข้อบังคับพรรคเพ่ือไทยพ.ศ.2561 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่1) พ.ศ. 2563 การเลือกตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผู้สมัคร และ 4.เร่ืองอ่ืนๆ 

เวลา 12.45 น. ที่ประชุมได้แจ้งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ของพรรคพท. จ านวน 15 คน ประกอบด้วย คนที่มาจากสัดส่วนคณะกรรมการบริหาร จ านวน 7 คน ได้แก่ 1.
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ประธาน 2.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 3.นายชูศักดิ์ ศิรินิล 4.นายเกรียง กัลป์ตินันท์ 5.นาย
ประเสริฐ จันทรรวงทอง 6.นายวิทยา บุรณศิริ และ 7.น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ และเลขานุการคณะ 
ส่วนที่มาจากหัวหน้าสาขาพรรคทั้ง 4 สาขา /สาขาละ 1 คน รวม 4 คน ได้แก่ 1.นายสมัคร บุญปก หัวหน้าสาขาพรรค 
ล าดับที่ 1 จังหวัดอุดรธานี 2.นายสุเทพ สายทอง หัวหน้าสาขาพรรค ล าดับที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ 3.นายวิทวัส ดุลพินิจ
พัฒนา หัวหน้าสาขาพรรค ล าดับที่ 4 จังหวัดภูเก็ต 4.นายพันศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก หัวหน้าสาขาพรรค ล าดับที่ 5 จังหวัด
นนทบุรี และส่วนมาจากตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด 4 คน 1.นายสัมพันธ์ แสงพรมชาลี ตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด
สกลนคร 2.นายประสิทธ์ิ จันทาทอง ตัวแทนพรรคประจ าจังหวัดหนองคาย 3.น.ส.ประภาพร ทองปากน้ า ตัวแทนพรรค
ประจ าจังหวัดสุโขทัย เขตเลือกตั้งที ่1 4.นายสมบุญ พูลผล ตัวแทนพรรคประจ าจังหวัดสระบุรี 

ในช่วงการประชุมวาระอ่ืนๆ นายอดิศร เพียงเกษ โฆษกผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้ขอหารือกับที่
ประชุมเร่ืองการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ ว่า ผู้สมัครของพรรคเป็นอดีต ส.ส. 3 สมัย รอบนี้พอมีทาง
หรือไม่ เราอยากสะกดค าว่า ชนะบ้าง เนื่องจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ฝ่ายรัฐบาลชนะตลอด การส่งผู้สมัครคร้ังนี้เราเอา
จริงเอาจังแค่ไหน เหลือเวลาอีกประมาณ 20 วันเท่านั้น ส่วนตัวก็อาสาไปช่วยผู้สมัคร แต่ยังไม่มีใครติดต่อมา คู่ต่อสู้ซึ่ง
เป็นฝ่ายรัฐบาลนั้นน่าจะมีอิทธิฤทธ์ิมหาศาล 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

36 

 

นายสมพงษ์ กล่าวว่า การส่งผู้สมัครทุกคร้ัง พรรคสู้ทุกคร้ัง แต่ที่ผ่านมามีอุปสรรคทุกคร้ังในการจัดการเลือกตั้ง 
เช่น การใช้อ านาจรัฐ เราได้เตรียมการเร่ืองการเลือกตั้งไว้ ที่ผ่านมาจ.สมุทรปราการ ขึ้นชื่อมาตลอดเร่ืองการโกงการ
เลือกตั้ง แต่เราจะสู้เต็มที่ ขอร้อง ขอวิงวอนให้สมาชิกทุกท่านไปรณรงค์ช่วยผู้สมัครหาเสียง และต้องช่วยกันป้องกันการ
โกงด้วย จากประสบการณ์จากการเลือกตั้งคร้ังที่ผ่านมาๆ ได้วางกลไกในการป้องกันไว้แล้ว และหากทุกคนช่วยกันทั้ง
ช่วยกันสอดส่อง และช่วยกันหาเสียง เราจะไม่แพ้การเลือกตั้งอย่างแน่นอน 

ขณะที่ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค กล่าวว่า การเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสมุทรปราการ พรรคเพ่ือ
ไทยมีโอกาสที่จะชนะ ส่วนข้อกังวลของสมาชิกพรรคเพ่ือไทยในการเลือกตั้งซ่อมคร้ังนี้ว่าจะมีการทุจริต มีโกงการ
เลือกตั้งหรือไม่นั้น เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม ท าให้ กกต.ต้องเพ่ิมหน่วย
เลือกตั้งจากเดิมที่มีกว่า 200 หน่วยเลือกตั้ง เพ่ิมเป็น  350 หน่วยเลือกตั้ง และหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ได้สั่งการให้จัดสรร
บุคคลเพ่ือท าหน้าที่สังเกตการณ์ในหน่วยเลือกตั้งเพ่ือป้องกันการทุจริตอีกด้วย 

นายอดิศร ยังได้ปรึกษาที่ประชุมอีกว่า ขอถามที่ประชุมอีกว่า ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ทางพรรคเราได้เตรียมการ
ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. อบจ. และอบจ. อย่างไร 

นายสมพงษ์ กล่าวว่า พรรคเตรียมตัวเยอะมาก แต่ยังต้องมีการน าเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคด้วย ว่า 
พรรคจะส่งผู้สมัครในพ้ืนที่ไหนบ้าง ขอยืนยันว่า พรรคพร้อมที่จะต่อสู้ในสนามเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
ปราศจากการโกง เราจะร่วมกันผนึกก าลัง เพ่ือท าให้พรรคเพ่ือไทยก้าวหน้าต่อไป   

มีรายงานเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคนั้น นายสมพงษ์ ได้กล่าวกับที่ประชุมตอนหนึ่ง
ว่า กรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย จากเดิม 29 คน แม้รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทยจะลาออกและพ้นจากความเป็นสมาชิก
ไป 3 คน ท าให้เหลือคณะกรรมการบริหารพรรค 26 คน ขอให้สมาชิกมั่นใจ กรรมการทั้ง 26 คน สามารถขับเคลื่อน
พรรคให้เป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งต่อไปได้ ดังนั้นจึงยังไม่ต้องแต่งตั้งใครให้เข้ามาท าหน้าที่ 

ส าหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันทั้ง 26 คน ประกอบด้วย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้า
พรรค นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรค นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค นายไพจิต ศรีวรขาน รองหัวหน้า
พรรคนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรค นายวิทยา บุรณศิริ รองหัวหน้าพรรค นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รองหัวหน้า
พรรคนายชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรค นายชวลิต วิชยสุทธ์ิ รองหัวหน้าพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รอง
หัวหน้าพรรคนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรค นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรค พล.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ 
รองหัวหน้าพรรค 

น.อ.นุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค นส.ละออง ติยะไพรัช รองเลขาธิการพรรค นายจตุพร เจริญเชื้อ รอง
เลขาธิการพรรค นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองเลขาธิการพรรค นายศราวุธ เพชรพนมพร รองเลขาธิการพรรค นายสุรชาติ 
เทียนทอง รองเลขาธิการพรรค น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล รองเลขาธิการพรรค นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค 

นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรค นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค นายอนุสรณ์ เอ่ียม
สะอาด โฆษกพรรค นายประพนธ์ เนตรรังษี กรรมการบริหารพรรค นายณรงค์ รุ่งธนวงศ์ กรรมการบริหารพรรค 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/72114 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/72114
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21 ก.ค. 2563 19:08 น. 

เพื่อไทย เสนอทางรอดท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ จี้รัฐบาลหนุนร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 

 
 

พรรคเพ่ือไทย ออกแถลงการณ์เสนอทางออกประเทศให้รัฐบาล หลังวิกฤติเศรษฐกิจยิ่งรุนแรง สถานการณ์
ประเทศเปราะบาง จนเยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ต้องรวมตัวเรียกร้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
วันที่ 21 ก.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ เร่ืองข้อเสนอต่อรัฐบาลเพ่ือหาทางออกของ
ประเทศ ที่ประสบกับปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ อันเป็นปัญหานับตั้งแต่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ
เมื่อรัฐได้ใช้มาตรการอย่างเข้มข้น เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด ท าให้วิกฤติเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้วมีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนเกือบทุกภาคส่วน และก าลังจะเกิดวิกฤติอันส าคัญทางการเมือง อันเป็น
ผลจากรัฐธรรมนูญที่ไม่มีความชอบธรรมและไม่เป็นประชาธิปไตย จึงท าให้เกิดข้อเรียกร้องของหลายฝ่ายให้ร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ท่าทีของรัฐบาลกลับไม่ให้ความสนใจ จึงเกิดการเคลื่อนไหวของบรรดานักศึกษาสถาบันต่างๆ 

พรรคเพ่ือไทย ออกแถลงการณ์เสนอทางออกประเทศให้รัฐบาล หลังวิกฤติเศรษฐกิจยิ่งรุนแรง สถานการณ์
ประเทศเปราะบาง จนเยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ต้องรวมตัวเรียกร้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
พรรคเพ่ือไทย เห็นว่าสถานการณ์ของประเทศอยู่ในภาวะเปราะบาง และสุ่มเสี่ยงที่จะท าให้ความขัดแย้งรุนแรงตามมา 
หากรัฐบาลยังคงบริหารประเทศโดยที่ไม่ฟังเสียงเรียกร้องของประชาชน และไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจได้ถูก
ทิศทาง พรรคเพ่ือไทยจึงมีข้อเสนอต่อรัฐบาล โดยขอยกมาบางส่วน ดังนี้ 

1. ขอให้รัฐบาลได้รับฟังเสียงเรียกร้องของประชาชน และใช้ความอดทนในการแก้ปัญหา งดใช้ก าลังและความ
รุนแรงทุกรูปแบบกับประชาชน เพ่ือสร้างความขัดแย้งให้ขยายวงกว้างขึ้น อย่ามองคนที่เห็นต่างเป็นศัตรูทางการเมือง 
และใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหา ขณะเดียวกันขอให้ผู้ชุมนุมเรียกร้องทุกกลุ่มใช้สิทธ์ิของตนภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย และใช้สันติวิธีเช่นกัน 

2. รัฐบาลต้องสนับสนุนให้มีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เนื่องจากเป็นที่ยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างขึ้น
จากผลพวงของการยึดอ านาจ เมื่อ 22 พ.ค. 2557 มีเนื้อหาที่ไม่เป็นประชาธิปไตย มุ่งสืบทอดอ านาจ พันธนาการ
ประเทศไว้ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และรัฐธรรมนูญถือเป็นสัญญาประชาคมที่จะต้องเกิดจากความสมัครใจและการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย หากรัฐบาลยังคงเพิกเฉย ก็อาจท าให้เกิดวิกฤตการณ์รัฐธรรมนูญตามมาในไม่ช้าได้   

3. เพ่ือให้ประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะคนตัวเล็กสามารถท ามาหากินได้อย่างสะดวก แข่งขันกับโลกได้อย่าง
สอดคล้องกับยุค 4.0 และเพ่ือให้ระบบ “รัฐราชการ” เปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม พลิกวิกฤติโค
วิด-19 เป็นโอกาส ด้วยการงดเว้นการต้องขออนุมัติ อนุญาตในการประกอบกิจการต่างๆ เป็นเวลา 3 ปี เว้นแต่ที่กระทบ
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ต่อความปลอดภัยอย่างร้ายแรงของประชาชน แต่ผู้ประกอบการต้องให้ค ารับรองว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
และหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ายังไม่ถูกต้องก็จะให้ค าแนะน า หากแนะน าแล้วยังไม่ถูกต้องอีกให้เตือนจากนั้นจึงลงโทษ 
รัฐต้องสันนิษฐานว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการท ามาหากินอย่างสุจริตและยั่งยืน 

4. รัฐบาลต้องให้ประชาชนมีอ านาจในการรวมตัวเพ่ือการท ามาหากิน โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน การสร้างมาตรฐานระหว่างผู้ประกอบการในกิจการที่มีลักษณะท านองเดียวกันหรือคล้ายกัน การสร้างขนาด
ของกิจการที่รวมกันให้ใหญ่ขึ้นเพ่ืออ านาจต่อรองกับตลาด และการสะท้อนปัญหาตลอดจนความต้องการที่แท้จริงต่อ
รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ โดยการออกกฎหมายรองรับการรวมตัวของ SMEs อย่างเร่งด่วน 

“พรรคเพ่ือไทย เห็นว่า การมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชน เพ่ือเป็น ROAD MAP ร่วมกัน การ
ปลดปล่อยและให้อ านาจประชาชนในการท ามาหากิน เป็นวิสัยทัศน์ ทิศทาง และรูปธรรม ที่ทุกฝ่ายต้องเดินไปด้วยกัน 
ประเทศชาติจึงจะอยู่รอดท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจขนาดมหึมาที่ก าลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1894528 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1894528
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21 กรกฎาคม 2563 

ประชุมใหญ่ 'เพื่อไทย' เคาะตั้ง 15 กก.เฟ้นผู้สมัครฯ ลั่นเลือกซ่อมเมืองปากน้ าชนะแน่ 
 

 

 
ประชุมใหญ่ “เพื่อไทย” เคาะตั้ง 15 กก.เฟ้นผู้สมัครฯ “สมพงษ์” สั่ง ส.ส.ลงพื้นที่ช่วยหาเสียง ลั่นเลือก

ซ่อมเมืองปากน้ าชนะแน่ 
เมื่อวันที่ 21 ก.ค.63  ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) พรรคเพ่ือไทยจัดการประชุมใหญ่พรรคโดยมีระเบียบวาระให้ที่

ประชุมพิจารณา ประกอบด้วย 1.เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2.รับรองรายงานการประชุม 3.พิจารณางบ
การเงิน ปี 2562 และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี , พิจารณารายงานการด าเนินกิจการพรรค ในรอบปี 2562 , พิจารณาร่าง
ข้อบังคับพรรคพท. พ.ศ.2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 , การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร และ 4.
เรื่องอ่ืนๆ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย แต่ที่น่าสังเกตคือ แกนน าระดับผู้ใหญ่ของพรรคหลายคน อาทิ นาย
เสนาะ เทียนทอง ประธานพรรค ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษของพรรค  นายภูมิ
ธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ ประธาน
ภาคอีสานของพรรค นายนพดล ปัทมะ และนายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล คณะกรรรมการยุทธศาสตร์ของพรรค ไม่ได้
เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของพรรคในครั้งนี้ด้วย 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ของ
พรรค จ านวน 15 คน ประกอบด้วย คนที่มาจากสัดส่วนคณ 

กรรมการบริหาร จ านวน 7 คน ได้แก่ 1.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ประธาน 2. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 3.นายชู
ศักดิ์  ศิรินิล 4.นายเกรียง  กัลป์ตินันท์ 5.นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง 6.นายวิทยา  บุรณศิริ และ 7.น.อ.อนุ
ดิษฐ์  นาครทรรพ เลขานุการ ส่วนที่มาจากหัวหน้าสาขาพรรคทั้ง 4 สาขา สาขาละ 1 คน  รวม 4 คน ได้แก่ 1.นาย
สมัคร บุญปก หัวหน้าสาขาพรรค ล าดับที่ 1 จ.อุดรธานี 2.นายสุเทพ สายทอง หัวหน้าสาขาพรรค ล าดับที่ 2 จ.
เชียงใหม่ 3.นายวิทวัส ดุลพินิจพัฒนา หัวหน้าสาขาพรรค ล าดับที่ 3จ.ภูเก็ต 4.นายพันศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก หัวหน้าสาขา
พรรค ล าดับที่ 4 จ.นนทบุรี  ทั้งนี้ตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด 4 คน 1.นายสัมพันธ์ แสงพรมชาลี ตัวแทนพรรคประจ าจ.
สกลนคร 2.นายประสิทธิ์    จันทาทอง ตัวแทนพรรคประจ าจ.หนองคาย 3.น.ส.ประภาพร ทองปากน้ า ตัวแทนพรรค
ประจ าจ.สุโขทัย  4.นายสมบุญ พูลผล ตัวแทนพรรคประจ าจ.สระบุรี 

พรรคเพ่ือไทยจัดการประชุมใหญ่พรรคโดยมีระเบียบวาระให้ที่ประชุมพิจารณา ประกอบด้วย 1.เรื่อง ประธาน
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2.รับรองรายงานการประชุม 3.พิจารณางบการเงิน ปี 2562 และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี , 
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พิจารณารายงานการด าเนินกิจการพรรค ในรอบปี 2562 , พิจารณาร่างข้อบังคับพรรคพท. พ.ศ.2561 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 , การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร และ 4.เรื่องอ่ืนๆ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
แต่ที่น่าสังเกตคือ แกนน าระดับผู้ใหญ่ของพรรคหลายคน อาทิ นายเสนาะ เทียนทอง ประธานพรรค ร.ต.อ.เฉลิม อยู่
บ ารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษของพรรค นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
และที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ ประธานภาคอีสานของพรรค นายนพดล ปัทมะ และนายวรวัจน์ 
เอ้ืออภิญญกุล คณะกรรรมการยุทธศาสตร์ของพรรค ไม่ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของพรรคในครั้งนี้ด้วย 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของ
พรรค จ านวน 15 คน ประกอบด้วย คนที่มาจากสัดส่วนคณะกรรมการบริหาร จ านวน 7 คน ได้แก่ 1.นายสมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ ประธาน 2. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 3.นายชูศักดิ์  ศิรินิล 4.นายเกรียง  กัลป์ตินันท์ 5.นายประเสริฐ  จันทรรวง
ทอง 6.นายวิทยา  บุรณศิริ และ 7.น.อ.อนุดิษฐ์  นาครทรรพ เลขานุการ 
ส่วนที่มาจากหัวหน้าสาขาพรรคทั้ง 4 สาขา สาขาละ 1 คน  รวม 4 คน ได้แก่ 1.นายสมัคร บุญปก หัวหน้าสาขาพรรค 
ล าดับที่ 1 จ.อุดรธานี 2.นายสุเทพ สายทอง หัวหน้าสาขาพรรค ล าดับที่ 2 จ.เชียงใหม่ 3.นายวิทวัส ดุลพินิจพัฒนา 
หัวหน้าสาขาพรรค ล าดับที่ 3จ.ภูเก็ต 4.นายพันศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก หัวหน้าสาขาพรรค ล าดับที่ 4 จ.นนทบุรี   

ทั้งนี้ตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด 4 คน 1.นายสัมพันธ์ แสงพรมชาลี ตัวแทนพรรคประจ าจ.สกลนคร 2.นาย
ประสิทธิ์ จันทาทอง ตัวแทนพรรคประจ าจ.หนองคาย 3.น.ส.ประภาพร ทองปากน้ า ตัวแทนพรรคประจ าจ.สุโขทัย  4.
นายสมบุญ พูลผล ตัวแทนพรรคประจ าจ.สระบุรี 

ต่อมา นายอดิศร เพียงเกษ โฆษกผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้หารือเรื่องการ เลือกตั้งซ่อมจ.
สมุทรปราการ ว่าคนที่เราส่งสมัครเป็นอดีตส.ส.ของพรรค 3 สมัย รอบนี้พอมีทางหรือไม่ เพราะเราอยากสะกดค าว่า 
ชนะบ้าง เนื่องจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ฝ่ายรัฐบาลชนะตลอด การส่งผู้สมัครครั้งนี้เราเอาจริงเอาจังแค่ไหน เหลือเวลา
อีกประมาณ 20 วันเท่านั้น และคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลนั้นน่าจะมีอิทธิฤทธิ์มหาศาล 

โดยนายสมพงษ์ กล่าวว่า ในการส่งผู้สมัครทุกครั้ง พรรคเราสู้ทุกครั้งอย่างจริงใจ แต่ที่ผ่านมามีอุปสรรคทุกครั้ง
ในการจัดการเลือกตั้ง เช่น การใช้อ านาจรัฐ ทั้งนี้เรามีการเตรียมการเรื่องการเลือกตั้งไว้ แต่ที่ผ่านมา จ.สมุทรปราการมี
ความขึ้นชื่อมาตลอดเรื่องการโกงการเลือกตั้ง แต่เราจะสู้เต็มที่ ต่อมาคือต้อง ขอร้อง และขอวิงวอนให้สมาชิกทุกท่านไป
รณรงค์  และช่วยกันหาเสียง อย่างจริงจัง โดยจะต้องก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจนว่าคนไหน ลงพื้นที่ไหน จุดไหน และ
ต้องช่วยกันป้องกันการโกงด้วย 

ทั้งนี ้จากประสบการณ์จากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาๆ เราได้วางกลไกในการป้องกันไว้แล้วเช่นกัน และหากทุก
คนช่วยกันทั้งช่วยกันสอดส่อง และช่วยกันหาเสียง ตนเชื่อว่าเราจะไม่แพ้การเลือกตั้งอย่างแน่นอน 
ขณะที่น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค กล่าวว่า การเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาแม้พรรคยังไม่ประสบความส าเร็จ
เพราะมีอุปสรรคเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีอ านาจรัฐเต็มที่ แต่เชื่อมั่นว่าส.ส.ของพรรคมีความเข้มแข็ง  มีหัวใจที่จะสู้ตาย
รวมถึงองค์ประกอบทั่วไป  เช่น สถานการณ์บ้านเมือง ความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยบวกให้กับฝ่ายค้าน 
รวมถึงการสนับสนุนจากพรรคที่จะเป็นก าลังส าคัญในการรณรงค์หาเสียง  ดังนั้นเชื่อว่าหากพรรคท าให้ดีที่สุด  การ
เลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสมุทรปราการก็มีโอกาสที่จะชนะ ส่วนข้อกังวลของสมาชิกพรรคเพ่ือไทยในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้
ว่าจะมีการทุจริต  มีโกงการเลือกตั้งหรือไม่นั้น  เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ต้องมีการเว้นระยะห่างทาง
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สังคม  ท าให้ กกต.ต้องเพ่ิมหน่วยเลือกตั้งจากเดิมที่มีกว่า 200 หน่วยเลือกตั้ง เพ่ิมเป็น  350 หน่วยเลือกตั้ง และหัวหน้า
พรรคเพื่อไทยได้สั่งการให้จัดสรรบุคคลเพื่อท าหน้าที่สังเกตการณ์ในหน่วยเลือกตั้งเพ่ือป้องกันการทุจริตอีกด้วย  

นายอดิศร ยังได้ปรึกษาที่ประชุมอีกว่า ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ทางพรรคเราได้เตรียมการในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 
กทม. อบจ. และอบจ. อย่างไร 

นายสมพงษ์ กล่าวว่า เราเตรียมตัวของเราไว้พอสมควร แต่ต้องมีกระบวนการสรรหา และตกลงกันก่อนว่าต้อง
ส่งส่วนไหนบ้าง แต่พรรคเพ่ือไทยเราพร้อมที่จะต่อสู้ในสนามเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย ที่ปราศากการโกง โดย
จากนี้ จะต้องมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพ่ือหารือกันในเรื่องดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ทุกคนมีความคิด
เหมือนกันว่าเราจะสู้ โดยทุกคนต้องผนึกก าลังร่วมกัน อย่างไรก็ตาม 
หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ยังกล่าวด้วยว่า ทั้งนี้การบริหารงานของพรรคหลายครั้งบอกว่าขัดกันไปกันมา เรามี2 ประธาน 
คือคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์ และร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง  ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ
พรรคเพื่อไทย ซึ่งได้ท าการปรึกษาหารือกันมาตลอด และตนก็ท างานร่วมกันกับเลขาธิการพรรคเพ่ือไทยมาตลอด ยืนยัน
ว่าจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาชน และท าให้พรรคก้าวต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/890412 
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22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. 

พท. โหมซ่อม สส.ปากน้ า ‘ศร’ โอดเมื่อไหร่ชนะเป็น 
 

 
 

   เพื่อไทยไม่เปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค ใช้ชุดเดิมท างาน "อดิศร" จี้ถามกลางที่ประชุม อยากสะกดค าว่า 
"ชนะเป็น"  ในการเลือกตั้งซ่อม รับลูก "สมพงษ์" สั่ง ส.ส.ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครเลือกซ่อมสมุทรปราการหาเสียง 
ขณะที่ "กกต." ประกาศรับรอง“วัฒนา สิทธิวัง” เป็น ส.ส.เขต 4 ล าปางเรียบร้อยแล้ว 
     เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2563 พรรคเพ่ือไทยมีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 มีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 
หัวหน้าพรรค, นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค, น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค, นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ 
เหรัญญิกพรรค ร่วมท าหน้าที่ประธานการประชุม มีแกนน าพรรค ส.ส. สมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง  โดยมี
ระเบียบวาระประกอบด้วย 1.เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2.รับรองรายงานการประชุม 3.พิจารณางบการเงิน ปี 
2562 และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณารายงานการด าเนินกิจการพรรคในรอบปี 2562 พิจารณาร่างข้อบังคับพรรค
เพ่ือไทยพ.ศ.2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร และ 4.เร่ืองอ่ืนๆ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้แจ้งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของพรรค พท. จ านวน 15 คน ประกอบด้วย คนที่มาจากสัดส่วนคณะกรรมการบริหาร จ านวน 7 คน ได้แก่ 1.
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ประธาน 2.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 3.นายชูศักดิ์ ศิรินิล 4.นายเกรียง กัลป์ตินันท์ 5.นาย
ประเสริฐ จันทรรวงทอง 6.นายวิทยา บุรณศิริ และ 7.น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ และเลขานุการคณะ      ส่วนที่มาจาก
หัวหน้าสาขาพรรคทั้ง 4 สาขา สาขาละ 1 คน  รวม 4 คน ได้แก่ 1.นายสมัคร บุญปก หัวหน้าสาขาพรรค ล าดับที่ 1 
จังหวัดอุดรธานี 2.นายสุเทพ สายทอง หัวหน้าสาขาพรรค ล าดับที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ 3.นายวิทวัส ดุลพินิจพัฒนา 
หัวหน้าสาขาพรรค ล าดับที่ 4 จังหวัดภูเก็ต 4.นายพันศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก หัวหน้าสาขาพรรค ล าดับที่ 5 จังหวัดนนทบุรี 

ตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด 4 คน 1.นายสัมพันธ์ แสงพรมชาลี ตัวแทนพรรคประจ าจังหวัดสกลนคร 2.นาย
ประสิทธ์ิ จันทาทอง ตัวแทนพรรคประจ าจังหวัดหนองคาย 3.น.ส.ประภาพร ทองปากน้ า ตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด
สุโขทัย เขตเลือกตั้งที่ 1 4.นายสมบุญ พูลผล ตัวแทนพรรคประจ าจังหวัดสระบุรี 

มีรายงานว่า ในช่วงการประชุมวาระอ่ืนๆ นายอดิศร เพียงเกษ โฆษกผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้ขอ
หารือกับที่ประชุมเร่ืองการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ ว่าผู้สมัครของพรรคเป็นอดีต ส.ส. 3 สมัยรอบนี้พอมี
ทางหรือไม่ เราอยากสะกดค าว่าชนะบ้าง เนื่องจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาฝ่ายรัฐบาลชนะตลอด การส่งผู้สมัครคร้ังนี้เรา



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

43 

 

เอาจริงเอาจังแค่ไหน เหลือเวลาอีกประมาณ 20 วันเท่านั้น ส่วนตัวก็อาสาไปช่วยผู้สมัคร แต่ยังไม่มีใครติดต่อมา คู่ต่อสู้
ซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลนั้นน่าจะมีอิทธิฤทธ์ิมหาศาล 

 นายสมพงษ์กล่าวว่า การส่งผู้สมัครทุกคร้ัง พรรคสู้ทุกคร้ัง แต่ที่ผ่านมามีอุปสรรคทุกคร้ังในการจัดการเลือกตั้ง 
เช่น การใช้อ านาจรัฐ เราได้เตรียมการเร่ืองการเลือกตั้งไว้ ที่ผ่านมา จ.สมุทรปราการ ขึ้นชื่อมาตลอดเร่ืองการโกงการ
เลือกตั้ง แต่เราจะสู้เต็มที่ ขอร้อง ขอวิงวอนให้สมาชิกทุกท่านไปรณรงค์ช่วยผู้สมัครหาเสียง และต้องช่วยกันป้องกันการ
โกงด้วย จากประสบการณ์จากการเลือกตั้งคร้ังที่ผ่านมาๆ ได้วางกลไกในการป้องกันไว้แล้ว และหากทุกคนช่วยกันทั้ง
ช่วยกันสอดส่อง และช่วยกันหาเสียง เราจะไม่แพ้การเลือกตั้งอย่างแน่นอน 

ขณะที่ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค กล่าวว่า การเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสมุทรปราการ พรรคเพ่ือ
ไทยมีโอกาสที่จะชนะ ส่วนข้อกังวลของสมาชิกพรรคเพ่ือไทยในการเลือกตั้งซ่อมคร้ังนี้ว่า จะมีการทุจริตมีโกงการ
เลือกตั้งหรือไม่นั้น เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม ท าให้ กกต.ต้องเพ่ิมหน่วย
เลือกตั้งจากเดิมที่มีกว่า 200 หน่วยเลือกตั้ง เพ่ิมเป็น 350 หน่วยเลือกตั้ง และหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ได้สั่งการให้จัดสรร
บุคคลเพ่ือท าหน้าที่สังเกตการณ์ในหน่วยเลือกตั้งเพ่ือป้องกันการทุจริตอีกด้วย 

นายอดิศรยังได้ปรึกษาที่ประชุมอีกว่า ขอถามที่ประชุมอีกว่า ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ทางพรรคเราได้เตรียมการ
ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม., อบจ. และ อบต.อย่างไร 

นายสมพงษ์กล่าวว่า พรรคเตรียมตัวเยอะมาก แต่ยังต้องมีการน าเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคด้วยว่า 
พรรคจะส่งผู้สมัครในพ้ืนที่ไหนบ้าง ขอยืนยันว่าพรรคพร้อมที่จะต่อสู้ในสนามเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย 
ป ร า ศ จ า ก ก า ร โ ก ง  เ ร า จ ะ ร่ ว ม กั น ผ นึ ก ก า ลั ง เ พ่ื อ ท า ใ ห้ พ ร ร ค เ พ่ื อ ไ ท ย ก้ า ว ห น้ า ต่ อ ไ ป    
     มีรายงานเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของต าแหน่งกรรมการบริหารพรรคนั้น นายสมพงษ์ได้กล่าวกับที่ประชุมตอนหนึ่ง
ว่า กรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย จากเดิม 29 คน แม้รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทยจะลาออกและพ้นจากความเป็นสมาชิก
ไป 3 คน ท าให้เหลือคณะกรรมการบริหารพรรค 26 คน ขอให้สมาชิกมั่นใจ กรรมการทั้ง 26คน สามารถขับเคลื่อน
พรรคให้เป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งต่อไปได้ ดังนั้นจึงยังไม่ต้องแต่งตั้งใครให้เข้ามาท าหน้าที่ 

ส าหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันทั้ง 26 คน ประกอบด้วย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้า
พรรค, นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรค, นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค, นายไพจิต ศรีวรขาน รอง
หัวหน้าพรรค, นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรค, นายวิทยา บุรณศิริ รองหัวหน้าพรรค, นายวิชาญ มีนชัยนันท์ 
รองหัวหน้าพรรค, นายชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรค, นายชวลิต วิชยสุทธ์ิ รองหัวหน้าพรรค, นายประเสริฐ จันทรร
วงทอง รองหัวหน้าพรรค, นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรค, นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรค, พล.ต.ท.
สมศักดิ์ จันทะพิงค์ รองหัวหน้าพรรค 

น.อ.นุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค, น.ส.ละออง ติยะไพรัช รองเลขาธิการพรรค , นายจตุพร เจริญเชื้อ 
รองเลขาธิการพรรค, นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองเลขาธิการพรรค, นายศราวุธ เพชรพนมพร รองเลขาธิการพรรค, นายสุ
รชาติ เทียนทอง รองเลขาธิการพรรค, น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล รองเลขาธิการพรรค, นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการ
พรรค นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรค, นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค, นายอนุสรณ์ เอ่ียม
สะอาด โฆษกพรรค, นายประพนธ์ เนตรรังษี กรรมการบริหารพรรค, นายณรงค์ รุ่งธนวงศ์ กรรมการบริหารพรรค 
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วันเดียวกัน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ในการประชุม กกต. ส านักงาน กกต.ได้เสนอ
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นกรณีการร้องเรียนการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามที่ก่อนหน้านี้ กกต.
ได้มอบหมายให้ไปตรวจสอบว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ และมี
ความเห็นเสนอว่าเห็นควรที่ กกต.จะประกาศผลการเลือกตั้ง ประกอบกับความเห็นของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดล าปางในท านองเดียวกัน กกต.จึงมีมติประกาศให้นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคพลังประชารัฐ 
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง 

อย่างไรก็ตาม การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของ กกต.ที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน 
หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม 

ขณะที่นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่าการ
ด าเนินการของ กกต.ที่ผ่านมา ได้แบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.ครบทั้ง 77 จังหวัดแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่านมา และมี
การทยอยส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาครบถ้วนทั้ง 77 จังหวัดแล้ว แต่ข้อมูลที่ส่งไปมีรายละเอียดเยอะ หน่วยงานที่
รับผิดชอบการประกาศก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน 

ล่าสุดการแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ. ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 19 จังหวัด ที่เหลือคงทยอย
ประกาศไปเร่ือยๆ ส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเสร็จไปแล้ว 55 จังหวัด เหลือรอเสนอ กกต.อีก 22 จังหวัด คาดว่า
คงจะเสร็จได้โดยเร็ว ส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้ง อบต.นั้น ไม่ต้องแบ่ง เพราะตามกฎหมายให้ใช้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง 
นอกจากนั้นยังมีการเตรียมการเพ่ือตั้ง กกต.ท้องถิ่นไว้แล้ว รวมทั้งการเตรียมการส่วนอ่ืนๆ ดังนั้นหากรัฐบาลประกาศ
พร้อมเมื่อไหร่ เราก็พร้อม. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/72145 
 
 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/72145


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

45 

 

 
วันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 - 15:25 น. 

พปชร. เปิดตัว ‘พล.ต.อ.ยงยุทธ’ เดินตามไพบูลย์โมเดล ย้ายซบ ท ายอด ส.ส.พุ่ง 120 คน 

 
 

พปชร.เปิดตัว ‘พล.ต.อ.ยงยุทธ’ ย้ายซบพรรค ท ายอด ส.ส.พุ่ง 120 คน 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  มีการประชุม ส.ส. โดยมี นายอนุชา นาคาศัย 

เลขาธิการพรรค พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะรองหัวหน้าพรรค นาย
ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค ท า
หน้าที่ประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมมีการเปิดตัว พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจ านงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
อดีตหัวหน้าพรรคประชานิยม (ปย.) ที่มาสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค พปชร.อย่างเป็นทางการ ภายหลังจากที่ กกต.
ประกาศให้พรรค ปย.สิ้นสภาพการเป็นพรรคการเมือง ส่งผลให้พรรค พปชร.มี ส.ส. 120 คน โดย พล.ต.อ.ยงยุทธกล่าว
ต่อสมาชิกว่า เมื่อก่อนอยู่พรรค ปย.แต่เมื่อมาร่วมรัฐบาลมีเสียงเดียวท าให้เกิดความยุ่งยากมีปัญหาใน กก.บห.พรรค 
และเมื่อ กก.บห.พรรคมีมติให้พรรคสิ้นสภาพ จึงขอมาร่วมพรรค พปชร. จะใช้ประสบการณ์ช่วยงานพรรค พปชร. 

จากนั้นในเวลา 16.00 น. จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค เพ่ือเคาะต าแหน่งรัฐมนตรีใน
สัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรค เป็นประธาน 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2274940 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2274940
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21 ก.ค. 2563-17:12 น. 

ตามรอย 'ไพบูลย'์! พปชร. เปิดตัว 'พล.ต.อ.ยงยุทธ์' เป็น ส.ส. หลังพรรคประชานิยมสิ้นสภาพ 
 

 
 

 พปชร. เปิดตัว “พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจ านงค์” อดีตหัวหน้าพรรคประชานิยม หลัง กกต.ประกาศให้พรรค
สิ้นสภาพ ส่งผลให้ พปชร. มี ส.ส.120 คน 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 ก.ค. ที่ท าการพรรคพลังประชารัฐ ถนนรัชดาฯ มีการประชุมส.ส.พรรคพลังประชา
รัฐ มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม รองหัวหน้าพรรค นายไพบูลย์ นิติ
ตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

ทั้งนี้ มีการเปิดตัว พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจ านงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตหัวหน้าพรรคประชานิยม ที่มาสมัครเข้า
เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอย่างเป็นทางการ ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศให้พรรคประชา
นิยมสิ้นสภาพการเป็นพรรคการเมือง ส่งผลให้พรรคพลังประชารัฐมี จ านวนส.ส.ทั้งสิ้น 120 คน 

จากนั้นในเวลา 16.00 น. จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เพ่ือเคาะต าแหน่งรัฐมนตรีในสัดส่วนของ
พรรคพลังประชารัฐ โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคเป็นประธาน 
 
อ้างอิง: https://www.khaosod.co.th/politics/news_4549864 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4549864
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22 กรกฎาคม 2563 06:52 น.  

อดีตรอง ผอ.ข่าวกรอง ถามประชาธิปไตยประเทศไหน ฉีกบัตรเลอืกตั้งไม่ผิด  

  

 
 

นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก 
Nantiwat Samart ระบุข้อความว่า... 

“ประชาธิปไตยประเทศไหนให้ฉีกบัตรเลือกตั้งแล้วไม่ผิด เสรีภาพต้องมีขอบเขต 
ท าผิดแล้วไม่ผิด จะอยู่กันยังไง” 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/171334 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/171334
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21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:16 น.   

'ส้มหวาน' เย้ย 5 เดือนยุบอนาคตใหม่ฆ่าไมต่ายกลายเป็น 'ก้าวไกล-ก้าวหน้า 'เหน็บศาล 
รธน.แค่คนใส่คุรย 7 คน 

 
 
21 ก.ค.63- เพจอนาคตใหม่ - Future Forward เผยแพร่ บทความ 5 เดือนยุบพรรคอนาคตใหม่  

สุดท้าย “ฆ่าไม่ตาย” กลายเป็น “พรรคก้าวไกล” โดดเด่นในสภา - “คณะก้าวหน้า” ลุยเขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น  
วันนี้เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยมีคน 7 คนใส่ชุดครุยแล้วขึ้นไปนั่งอยู่บน
บัลลังก์ กระท าการในนามของศาลรัฐธรรมนูญลงมติเสียงข้างมากให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ได้แก่ นุรักษ์ มาประณีต, จรัญ 
ภักดีธนากุล, นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, บุญส่ง กุลบุปผา, ปัญญา อุดชาชน, วรวิทย์ กังศศิเทียม, และอุดมศักดิ์ นิติมนตรี 

5 เดือนผ่านไป ภายใต้การปกครองของรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอ านาจ แต่อุดมการณ์แบบ “พรรคอนาคต
ใหม่” ไม่ได้สูญสลายหายไปไหน และตรงกันข้ามคือ ได้แบ่งออกเป็น 2 ขา และท างานอย่างหนักแน่นเช่นเดิม  

ขาที่หนึ่ง พรรคก้าวไกล โดย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 54 คน ท างานในสภาฯ อย่างแข็งขัน ประเดิม
การอภิปรายคร้ังแรกด้วย พ.ร.ก. 3 ฉบับ ที่ออกมาเพ่ือฟ้ืนฟูและช่วยเหลือเยียวยาประชาชน จากกรณีการระบาดของโค
วิด -19 ต่อด้วยเวทีที่ได้รับเสียงชื่นชมจากสังคม คือ กรณีการอภิปราย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 

ขาท่ีสอง คณะก้าวหน้า ถึงตอนนี้ประกาศชัดแล้วว่าจะลุยเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่น ชูสโลแกน “เปลี่ยนประเทศ
ไทย เร่ิมต้นได้ที่บ้านเรา” ตั้งเป้าส่งผู้สมัครนายกองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่ต่ ากว่า 4,000 แห่ง 
ทุกระดับทั่วประเทศ โดยเปิดรับสมัครผู้เสนอตัวแล้วทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. - 15 ส.ค. นี้  

ขณะเดียวกัน แกนน าคณะก้าวหน้าก็เร่ิมเดินสายพบปะประชาชนทั่วประเทศ เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ จากพ้ืนที่มาใช้ออกแบบนโยบาย 

ยุบพรรคอนาคตใหม่ สุดท้าย “ฆ่าไม่ตาย” กลายเป็น พรรคก้าวไกล - Move Forward Party โดดเด่นในสภา 
กับ คณะก้าวหน้า - Progressive Movement ลุยเขย่าเลือกตั้งท้องถิ่น อุดมการณ์แบบอนาคตใหม่ยังอยู่ ทั้งสองขา
ยังคงก้าวเพ่ือสานต่อภารกิจให้ส าเร็จลุล่วง. 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/72123  

https://www.thaipost.net/main/detail/72123
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21 กรกฎาคม 2563 - 14:21 น. 

สาเหตุท าไม นายกฯ ไม่กล้ายุบสภา? 

 
 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุสาเหตุท าไม 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่กล้ายุบสภา? 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพจ เปิดเผยสาเหตุ
ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี "ไม่กล้ายุบสภา" โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้  
 ”ลุงเขาไม่กล้ายุบสภาหรอก 
  เอ้อระเหยไปมา การจัดตั้งตัวแทนแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดให้ครบทุกเขตเพ่ือให้มีสิทธิส่งเลือกตั้ งใน
ทุกเขตก็เลยยังไม่เสร็จ ยุบสภาวันนี้ พปชร. ส่งลงได้แค่ 79 เขต ที่หวังจะเป็นพรรคใหญ่เกิน 200 ในสภาจะเอามาจากที่
ไหน 

กติกาบัตรใบเดียวของมีชัย ต้องส่งลงเขตจึงจะมีบัญชีรายชื่อ งานนี้ถึงชนะเขตมากมายในเขตที่ส่ง แต่บัญชี
รายชื่อจะเป็นศูนย์ตามหมากท่ีมีชัยวางไว้ 
  ดังนั้น ใครอยากเป็นรัฐมนตรีรีบขอ ตั้งกลุ่มกันยื่นขอจากนายก ไม่ให้ก็แกล้งท าสภาล่ม ท าที่ประชุม กมธ.
งบประมาณล่ม อย่างไรลุงแกก็ไม่กล้ายุบสภา เอาคนเข้าพรรคโดยไม่เลือก เที่ยวสัญญากับเขามากมาย ถึงเวลาต้องใช้
หนี้กันก็อย่าเบี้ยว คนดีคนเก่งก็บีบจนเขาท างานไม่ได้ วันนี้ประชาชนจะได้เห็นหน้าตาที่แท้ของรัฐบาลเสียที 
 ส่วน นศ. เดินมาถูกทางแล้ว ยุบสภา ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ไล่ ส.ว. ทหารต้องไม่เก่ียวกับการเมือง" 
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/437715?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
&utm_campaign=section_politic 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/437715?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/437715?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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21 ก.ค. 2563 - 12:50 น. 

ยุทธศาสตร์ ‘การชุมนมุ’ การเมอืง ราชด าเนนิ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
   
 
 
 
 

 
ไม่ว่าการนัดชุมนุมของ ฟรียูธ เยาวชนปลดแอก บนถนนราชด าเนิน ไม่ว่าการนัดชุมนุมของ ทนายอานนท์ 

น าภา บริเวณหน้ากองบัญชา การกองทัพบก 
 เหมือนกับเป็นเร่ืองประเภท"กลอนพาไป" แต่ทุกจังหวะก้าวล้วนมีเป้าหมายในทาง"ยุทธศาสตร์"  ถามว่าท าไม
ต้องเป็น "ถนนราชด าเนิน" ถามว่าท าไมต้องเป็นพ้ืนที่บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพบก ดูเผินๆเหมือนกับเป็นเร่ือง
ซึ่งเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน 
 หากไม่มีนายทหารระดับพันเอกซึ่งเคยเป็นรองโฆษกกองทัพบก โพสต์ข้อความหมิ่นหยามประณามการชุมนุม
บนถนนราชด าเนินว่าเป็น "ม็อบมุ้งมิ้ง" ก็คงไม่เกิดปรากฏการณ์ที่ ทนายอานนท์ น าภา น ามาอ้างเป็นเหตุผลในการนัด
ชุมนุมบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพบกเกิดข้ึน ทั้งหมดนี้จึงด าเนินไปในลักษณะ"ขนม"พอสมกับ"น้ ายา" 
 ไม่ว่ามูลฐานในทางความคิดของฟรียูธ เยาวชนปลดแอกจะเป็นอย่างไร แต่การเลือกจุดนัดพบเป็นถนนราช
ด าเนิน ทั้งยังเป็น ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีความหมาย เป็นความหมายว่าโดยพ้ืนฐาน ฟรียูธ เยาวชนปลดแอกก็ได้
แรง ดาลใจในทางความคิดมาจาก"คณะราษฎร" 
 เป็นความหมายว่านับแต่รัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา พ้ืนที่ของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถือ
ว่าเป็นพ้ืนที่ต้องห้ามอย่างสิ้นเชิง การเข้าไปจัดกิจกรรมด้วยจ านวนมวลชนมากกว่า 2,000 คนที่มีอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตยเป็นฉากหลังจึงเป็นคร้ังแรก 
 ยิ่งกว่านั้น ยังเป็นคร้ังแรกของการชุมนุมในยุคหลังสถานการณ์โควิด ยังเป็นคร้ังแรกของการชุมนุมมวลชน
จ านวนมากกว่า 2,000 ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน อย่าได้แปลกใจหากการชุมนุมของฟรียูธ เยาวชนปลดแอก ก็ก่อให้เกิด
ความต่อเนื่องตามมาอย่างคึกคัก 
 ไม่ว่าการชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่ 18 ไม่ว่าการชุมนุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ล้วนเกิดขึ้นบนถนนราชด าเนินทั้งสิ้น  
เพียงแต่วันแรกอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพียงแต่วันที่สองอยู่ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพบก อยู่ระหว่าง
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับท าเนียบรัฐบาล นี่คือการขยับและการช่วงชิงในเชิง"พื้นที่" 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4548146 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4548146
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วันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 - 13:00 น. 

การเมืองการปกครอง กทม. ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งก่อนปฏิรูป ? โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ 
 
 

 
 
 
 
 
ในกระแสที่มีการพูดถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ควรจะเกิดขึ้นสักที หลังจากเว้นว่างมานานนับจากการท า

รัฐประหารโดย คสช.เมื่อ 2557 (ของ กทม.เองคือการเลือกตั้งคร้ังสุดท้ายมีขึ้นเมื่อ 2556 และ ส.ก. ส.ข.เมื่อ 2553) จึง
ท าให้ต้องมาคิดกันอีกทีว่า ในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ส.ก.และ ส.ข.นั้นจะท าอย่างไร 

ตัวผมเองก็มีความกังวลและไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ส.ก. ส.ข.โดยเร็วไหม หรือ
ควรจะเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ กทม.ใหม่ทั้งหมดเสียก่อน ไม่เช่นนั้นก็จะมีปัญหา หรือจะเป็นไป
ได้ไหมที่จะท าไปพร้อมๆ กัน เพราะ กทม.มีปัญหาด้านการเมืองและการบริหารมากมาย 

ค าว่า กทม.เป็นค าที่มีทั้งความหมายกว้าง ที่หมายถึงพ้ืนที่ของกรุงเทพฯ และก็มีความหมายเฉพาะ ที่หมายถึง
รูปแบบการปกครองพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งมีขนาดพ้ืนที่ที่เล็กกว่าพ้ืนที่เมืองจริงที่ยาวต่อออกไปถึงจังหวัดปริมณฑล และ
รูปแบบการปกครองที่เรียกกันว่ารูปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 

ถ้าจะสรุปง่ายๆ รูปแบบการปกครองท้องถิ่นพิเศษของ กทม.มีลักษณะที่แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนๆ เพราะ กทม.
ไม่มีสถานะเป็น “จังหวัด” ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กล่าวคือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) 
ไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขาไม่ได้เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่แต่งตั้งมาจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เหมือนผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอ่ืนๆ ผู้ว่าฯกทม.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและ
รับผิดชอบพื้นท่ี กทม.ทั้งหมด 

ส่วนพ้ืนที่ กทม.มีการปกครองในแบบพิเศษ คือมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นเดียว ไม่ใช่มีสองชั้นแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และอีกชั้นคือมีเทศบาลต่างๆ ดูแลส่วนพ้ืนที่เมือง และองค์การบริหารส่วนต าบลต่างๆ ดูแลพ้ืนที่
ชนบท นอกจากนั้นก็ไม่มีนายอ าเภอ ไม่มีก านันผู้ใหญ่บ้าน แต่อาจจะมีผู้น าชุมชนดูแลแต่ละชุมชน 

พูดง่ายๆ ผู้ว่าฯกทม.เป็นผู้บริหาร กทม.ที่มาจากการเลือกตั้งเพียงคนเดียว ไม่ต้องแบ่งอ านาจกับผู้ว่าราชการที่
ถูกส่งมา (แต่ต้องรายงานตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) โดยผู้ว่าฯกทม.จะแต่งตั้งรองผู้ว่าฯในภายหลังเพ่ือ
มาเป็นทีมบริหาร และระบบการบริหาร กทม.ก็แบ่งเป็นสองส่วนคือ “ส านัก” และ “เขต” 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/51-11.jpg
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ส านักก็เหมือนกระทรวง/กรมย่อยๆ ที่อยู่ที่ส่วนกลางของ กทม. (เสาชิงช้าและดินแดง เวลาจะติดต่อก็โทรไป
ถามก่อนว่าหน่วยไหนอยู่ที่ไหน) และส่วนพื้นที่คือ ส านักงานเขตท้ัง 50 เขต ซึ่งเป็นเสมือน “สาขา” ของส านักต่างๆ คือ
อธิบายว่าเขตก็เหมือนระบบภูมิภาคของ กทม. คือส่งคนลงไปโยกย้ายคนจากส่วนกลาง โดยมีผู้อ านวยการเขต (ผอ.เขต) 
ที่เป็นข้าราชการใน กทม.เองที่ถูกแต่งตั้งโดยผู้ว่าฯกทม.ลงไปท าหน้าที่ 

ส่วนระบบตรวจสอบการบริหารจัดการก็จะมีสองระดับ หนึ่งคือ สมาชิกสภา กทม. (ส.ก.) ซึ่งก็เหมือน ส.ส. (คือ
มาจากการเลือกตั้ง) ของแต่ละเขต เขตละไม่ต่ ากว่าหนึ่งคน เว้นแต่มีจ านวนประชากรมากจริงๆ ก็ขยายเป็นสองคน สภา 
กทม.มีหน้าที่เหมือนสภานั่นแหละครับ คือติดตามการท างานของผู้ว่าฯกทม. และอนุมัติงบประมาณ 

ส่วนในระดับเขตก็มีสภาเขต และสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ที่มาจากการเลือกตั้ง แต่ไม่มีบทบาทมาก เป็นเพียง
คณะให้ค าปรึกษา ผอ.เขต ไม่มีอ านาจตรวจสอบและอนุมัติงบประมาณ แต่เขตหนึ่งมีหลายคน 

สิ่งที่เป็นประเด็นท้าทายในการเมืองและการบริหาร กทม.ในวันนี้อาจจะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก คือปัญหาที่
สะสมมาตั้งแต่ก่อนการท ารัฐประหาร 2557 และปัญหาที่เกิดข้ึนหลังการท ารัฐประหาร 2557 

ปัญหาการเมืองและการบริหาร กทม.ก่อน 2557: คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ว่าฯกทม. ซึ่งแม้ว่าจะมาจาก
เลือกตั้งและดูจะมีความชอบธรรมทางการเมืองสูง เพราะเป็นผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งที่มีพ้ืนที่ให้เล่นมากที่สุดไม่
ต้องแบ่งอ านาจให้ใคร แต่สุดท้ายกระทรวงมหาดไทยก็ยังรวบอ านาจหรือคอยก ากับดูแลอย่างเข้มงวดเคร่งครัด ดังจะ
เห็นจากกรณีการงัดข้อกันบ่อยคร้ังของผู้ว่าฯกทม.กับรัฐมนตรีมหาดไทย ซึ่งโดยทั่วไปในสายตาของกระทรวงมหาดไทย
ไม่ได้มองว่า กทม.และผู้ว่าฯกทม.ใหญ่โตอะไรมากไปกว่านายกเทศมนตรีที่ดูแลพ้ืนที่เมืองขนาดใหญ่เท่านั้นเอง (อาทิ 
การพยายามเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของผู้ว่าฯกทม.จาก Governor เป็น Lord Mayor ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อน
บางมิติของความเข้าใจ กทม.จากมุมมองของ มท.ได้) 

ผมจะขอไม่วิจารณ์เร่ืองประสิทธิภาพในการท างานของส านักใน กทม. เพราะระบบราชการทุกแห่งมีปัญหา
เร่ืองนี้เป็นปกติ แต่อยากชี้ว่า กทม.มีภาพรวมของระบบการปกครองท้องถิ่นที่ไม่ได้ขาดแคลนงบประมาณ แถมยังมี
ความคล่องตัวอยู่สูง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเปราะบางต่อแนวโน้มที่จะเกิดการคอร์รัปชั่นได้ง่าย ดังจะเห็นในเร่ือง
ของคดีความอันยาวนานตั้งแต่การสั่งซื้อรถดับเพลิง มาจนถึงเร่ืองการจัดซุ้มไฟ 

ประการส าคัญต่อมาในเร่ืองการเมืองและบริหารจัดการ กทม.ก็คือเร่ืองของการบริหารในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
ระบบเขต เพราะระบบเขตนั้นตัว ผอ.ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง การโอนย้ายไม่ได้ขึ้นตรงกับความสามารถในการ
บริหารงานที่พร้อมรับผิดต่อประชาชน (accountability) แต่เป็นการพิจารณาจากส่วนกลางของ กทม. ซึ่งแม้ว่าผู้ว่าฯ
กทม.จะมาจากการเลือกตั้งแต่ก็ไม่มีหลักประกันใดๆ ว่าผู้ว่าฯกทม.จะมีความเข้าใจสภาพปัญหาในรายละเอียดของแต่
ละเขต นอกจากนั้น ผอ.เขตก็ยังมาจากกลุ่มข้าราชการของ กทม.ที่ไม่ได้มีจ านวนมากพอที่จะท าให้การคัดสรรตัว ผอ.
เขตได้คนที่เหมาะสมกับงานเสมอไป (เมื่อเทียบกับการคัดสรรนายอ าเภอที่มีจ านวนคนให้เลือกมากกว่า และมีขั้นตอน
การคัดสรรและเตรียมบุคลากรที่ซับซ้อน) อีกทั้งในหลายกรณีเราก็จะเห็นว่า ผอ.เขต/รักษาการได้มีทรรศนะและ
พฤติกรรมที่ไม่ค่อยเป็นคุณกับการบริหาร กทม. โดยเฉพาะต่อความเข้าอกเข้าใจกับชุมชนที่ประสบปัญหาการพัฒนาใน
พ้ืนที่ ทั้งเร่ืองที่จอดรถ เมรุเผาศพ ฯลฯ 

นอกจากนี้สภาเขตที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีอ านาจในการตรวจสอบ ผอ.เขตในแบบที่ ส.ก.มีอ านาจตรวจสอบ
ผู้ว่าฯกทม. (ท าได้แค่สอดส่องติดตามดูแลการด าเนินงานของเขต และให้ค าแนะน า ผอ.เขต หาก ผอ.เขตไม่ท าตามก็ให้



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

53 

 

แจ้งไปทางผู้ว่าฯกทม. รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและสังเกตเป็นหลัก ส่วนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาเขตดูจะไม่เป็นที่
รับรู้ของประชาชนมากนัก รวมถึงการไม่เห็นบทบาทเชิงรุกในเร่ืองต่างๆ ของสภาเขต) 

ท่ามกลางสภาวะของการที่ผู้ว่าฯไม่ได้เข้าถึงปัญหาในระดับเขตและตัว ผอ.เขตก็ไม่ได้เข้าใจพ้ืนที่ได้มากนัก
เพราะย้ายไปมา และมี pool ในการเลือกน้อย ขณะที่ ส.ข.ก็ไม่มีอ านาจตรวจสอบที่เข้มข้น อ านาจจริงในพ้ืนที่เขตใน 
กทม.จึงอยู่ที่ ส.ก.ที่เป็นเสมือน “นายกเทศมนตรีจ าแลง” (disguised mayor) ในพื้นที ่

ส.ก.จะลงพ้ืนที่ตลอดเวลาและมีความรู้สึก (และถูกคาดหวัง) ให้ต้องดูแลพ้ืนที่ (อาจจะมากกว่าตัว ผอ.เขตด้วย
ซ้ า เพราะ ผอ.เขตย้ายไปมาโดยไม่เกี่ยวกับเสียงและความต้องการของประชาชน และประชาชนไม่มีโอกาสประเมินการ
ท างานของ ผอ.เขต) 

ความคาดหวังของ “ชุมชน” ต่อ ส.ก.นั้นส าคัญ และในด้านกลับกัน ชุมชนก็เป็นฐานคะแนนส าคัญในการ
เลือกตั้งของ ส.ก. ขณะที่ ส.ข.ชุมชนก็คาดหวังมากเช่นกัน และ ส.ข.ก็มักเป็นคนในชุมชนนั่นเองที่ย่อมจะต้องลงพ้ืนที่
เช่นกัน ทั้งนี้ทั้ง ส.ก.และ ส.ข.ก็จะท าหน้าที่ประสานกับเขตและมีงบพัฒนาด้วย (งบพัฒนาของ ส.ก.ถูกตัดหลั ง
รัฐประหาร 2549 ส่วนของ ส.ข.มีรวมกันทั้งเขตคือประมาณ 1.2 ล้านบาท ส่วน ส.ส.ถูกตัดไปก่อนหน้านั้้นนานแล้ว 
เข้าใจว่าตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540) แต่ที่กล่าวมานั้นจะพบว่าความคาดหวังในการแก้ปัญหาตรง หรือน าเสนอข้อร้องเรียน
จากชุมชนไปยังส านักงานเขต ส านักส่วนกลางของ กทม. หรือรัฐบาลก็มักจะกระท าผ่าน ส.ก.นี่ละครับ (และถ้า ส.ก.มี
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ว่าฯก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่างบประมาณในพ้ืนที่ต่างๆ จะอยู่รวมไปในงบประมาณของส านัก
และเขตอยู่ดี) 

กล่าวโดยสรุปปัญหาส าคัญก่อนการท ารัฐประหารเมื่อ 2557 ของการเมืองและการบริหาร กทม.ก็คือเร่ืองของ
เขต ไม่ใช่เขตไม่ท างาน เพราะถ้าลงไปดูที่เขต ประเด็นท้าทายอยู่ที่ก็งานล้นมือ แต่การเสริมอ านาจให้ประชาชนได้มี
โอกาสในการมีส่วนร่วมในระดับก ากับดูแลเขตนั้นมีต่ ามาก เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ระดับเทศบาลต าบล หรือ อบต. ทั้งท่ีแต่ละ
เขตของ กทม.มีขนาด ความหนาแน่นของประชากร และเงินรายได้/งบประมาณมากกว่าพ้ืนที่หน่วยการปกครองท้องถิ่น
นอก กทม.เหล่านั้น แต่ตัวแทนของประชาชนในระดับเขตตรวจสอบ ก ากับดูแลการท างานของเขตและ ผอ.ไม่ได้โดยตรง 

ปัญหาการเมืองและการบริหาร กทม.หลัง 2557: ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคณะรัฐประหารได้ยกเลิกการท างานของ 
ส.ก.ที่มาจากการเลือกตั้ง โดยตั้งอดีตผู้บริหารและข้าราชการเข้ามาท าหน้าที่แทน นอกจากนี้ในท้ายที่สุดยังปลดผู้ว่าฯ
กทม.ออกจากต าแหน่งทั้งที่สุดท้ายข้อกล่าวหาที่ผู้ว่าฯกทม.ถูกตั้งก็ผ่านพ้นไปแล้ว (คนละเร่ืองกับความนิยมที่ตัวผู้ว่าฯ
กทม.มี ซึ่งไม่ค่อยมากนักตั้งแต่เร่ืองน้ าท่วมไปจนถึงเร่ืองอ่ืนๆ) การปลดผู้ว่าฯกทม.ไม่ใช่ลักษณะของการปล่อยให้
คณะท างานเดิมของผู้ว่าฯกทม.ที่มาจากเลือกตั้งนั้นรักษาการไป เพ่ือรอให้ตัวผู้ว่าฯกทม.กลับมาท างานหลังจากได้พิสูจน์
ข้อกล่าวหา แต่เป็นการอาศัยอ านาจรัฐประหารในการแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเข้ ามามีบทบาทในการบริหาร กทม. โดย
ปราศจากการเห็นชอบและยึดโยงกับประชาชน 

ในส่วนของ ส.ก.นั้นมีการแก้กฎหมายให้โอกาสที่จะมี ส.ก.สองคนในพ้ืนที่เป็นไปได้ยาก เพราะขยับจ านวน
ประชากรที่จะมี ส.ก.คนที่สองให้สูงขึ้นจนปัจจุบันยังไม่มีเขตไหนที่จะมีโอกาสมี ส.ก.มากกว่าหนึ่งคน ดั งนั้น ภายใต้การ
แก้กฎหมายใหม่นี้ ส.ก.จะมีจ านวนไม่เกินเขต คือ 50 คนแทนที่จะเป็น 61 คน เหมือนในคร้ังที่ผ่านมา (หลายเขตมี ส.ก.
สองคน หมายถึงมีจ านวนประชากรมาก) 
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ส าหรับ ส.ข.นั้นมีการตัดออกเลย หรืออธิบายง่ายๆ ว่า หากมีการเลือกตั้ง กทม. (ท้ังผู้ว่าฯกทม.และ ส.ก.) ก็จะ
ไม่มีโอกาสเลือก ส.ข.ในรอบนี้ ส่วนข้อเสนอนั้นทางสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และคณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นเสนอ ก็จะมีเร่ืองของการยกเลิกสภาเขต แล้วให้มี “คณะกรรมการ
ประชาคมเขต” 20 คนต่อเขตขึ้นมาแทน โดยให้มีการคัดเลือกกันเองของกลุ่มอาชีพ 10 คน (แบบ ส.ว.) และมีกลุ่ม
อาสาสมัครในพ้ืนที่ 6 คน และมาจากผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชนที่ผู้อ านวยการเขตคัดสรรอีก 4 คน (ข้อเสนอเร่ืองยุบ
สภาเขตมาคู่กับการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือป้องกันแก้ปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล ที่มี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) 

ความเห็นของกรรมาธิการถึงเหตุผลส าคัญที่ต้องยกเลิก “สภาเขต” นั้นก็คือ “ผลงานของสมาชิกสภาเขต หรือ 
ส.ข.ที่ผ่านมาคือ การเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง และใช้บทบาทเพ่ือแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเอง 
มากกว่าค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม หรือคุณภาพชีวิตที่ดีที่ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ อีกท้ังยังท าหน้าที่เป็นตัวแทน
ของฝ่ายการเมือง เช่น ท าหน้าที่เป็นหัวคะแนน หรือฐานพิทักษ์คะแนนเสียงให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
เท่านั้น จึงขาดความเหมาะสมที่จะให้มีอยู่ต่อ อีกท้ังการมีอยู่ของ ส.ข.ยังสร้างปัญหาต่องานบริหารระดับเขต เดิมในหลัก
ปฏิบัติ ผู้อ านวยการเขตจะถูกก ากับโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ถูกตรวจสอบโดยสมาชิกสภากรุงเทพฯ และ ส.ข.อีก ท า
ให้ขาดความเป็นอิสระในการท างาน” (“เล็งแก้กฎหมาย กทม.ยกเลิก ส.ข.” คมชัดลึก 17 มี.ค.2560) 

ลองคิดดีๆ ว่าปัญหาในเขตอยู่ที่ ส.ข.ที่ซ้ าซ้อนกับ ส.ก. ส.ข.ที่เป็นลูกน้องกับ ส.ก. หรือเป็นปัญหาที่ ผอ.เขตเอง? 
ลองคิดใหม่ว่าถ้าคณะกรรมการปฏิรูป กทม.ไม่ได้ถูกตั้งจากคณะรัฐประหารแต่มาจากตัวแทนที่หลากหลายกว่านี้ เขาจะ
มีมุมมองที่ต้องการเพิ่มอ านาจ สร้างความเป็นตัวแทน และพยายามตรวจสอบทั้ง ส.ข.และ ผอ.เขตมากกว่านี้ไหม? 

สิ่งที่ผมได้อธิบายมาทั้งหมดนี้คือมิติบางส่วนของการเมืองและการบริหาร กทม. ยังไม่ได้รวมไปถึงปัญหาการ
พัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอีกมากมายมหาศาล สิ่งที่อยากจะหารือก็คือ แน่นอนว่าเรามีประเด็นท้าทายของ
การที่เราถูกลิดรอนอ านาจในการปกครองตนเองมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่การท ารัฐประหาร เมื่อผู้ว่าฯกทม.โดนปลด 
(2559) ขณะที่ผู้บริหารท้องถิ่นอีกมากมายได้รับการต่ออายุไปเร่ือยๆ ส.ก.เองก็ถูกปลดและมีการตั้งคนอ่ืนมาท างานแทน 
แถมถูกลดจ านวนในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป ขณะที่ ส.ข.ก็ถูกตัดทิ้งและข้อเสนอใหม่ก็ยังไม่ลงตัวและยังไม่ได้ผ่านการ
รับรองจากประชาชน 

ถ้าเราได้ผู้ว่าฯกทม.ใหม่ และ ส.ก.ใหม่เข้ามาภายใต้ระบบการบริหาร กทม.ที่เป็นอยู่ เราจะสามารถบริหาร
จัดการและแก้ปัญหา กทม.ได้จริงๆ ไหม? และถ้าเราต้องการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นของ กทม.เอง เราจะมีตัวแบบ
อะไรที่น่าสนใจ ผมจะลองยกตัวแบบที่ส าคัญสักสามตัวแบบ 

1.การใช้ระบบผู้จัดการเมือง (city manager) คือการที่สภาท้องถิ่นสามารถว่าจ้างผู้บริหารมืออาชีพเข้ามา
บริหารพื้นที่ อาทิ ในกรณีของเขต ซึ่งอาจไม่ได้หมายถึงว่า ผอ.เขตจะต้องมาจากการเลือกตั้ง แต่ ผอ.เขตอาจจะต้องถูก
ว่าจ้างโดยสภาท้องถิ่น (เหมือนผู้จัดการทีมฟุตบอล หรือ ซีอีโอ) ให้มาบริหารจัดการเขต โดยตอบสนองต่อข้อตกลงที่มี
กับสภาเขตท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่เร่ืองนี้ในบ้านเราเป็นไปได้ยากมาก เพราะว่า รธน.ก าหนดให้ผู้บริหาร
ต้องมาจากการเลือกตั้ง ด้วยเหตุนี้พัทยาซึ่งเคยใช้ระบบนี้ก็ต้องยุบเลิกไป 

https://en.wikipedia.org/wiki/City_manager
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2.การตั้งค าถามกับการบริหารจัดการชุมชนใหม่ ทั้งชุมชนข้ามพ้ืนที่ (เช่น การบริหารจัดการระบบรถเมล์ หรือ
ปัญหาฝุ่นพิษ) หรือชุมชนในพ้ืนที่คือ ซอยย่อยเขตให้มีตัวแทนจากเขตย่อยๆ ไม่ใช่เลือกเป็นพวกแบบเดิม หรือล้มแล้วไป
คิดเร่ืองกลุ่มอาชีพ 

3.การปรับระบบการบริหารจัดการชุมชนใหม่ เพราะระบบชุมชนใช้ได้กับรูปแบบเดิมที่นับบ้านเป็นหลังและมี
จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อย ท าให้ชุมชนเล็กๆ มีความไม่เป็นทางการ รวมทั้งรูปแบบการอยู่อาศัยใหม่ อาทิ คอนโด หรือกลุ่ม
ทาวน์เฮาส์ 

ข้อเสนอเหล่านี้ไม่เคยถูกคิด ท่ามกลางความสนใจโปรไฟล์ของผู้สมัครการเลือกตั้งในตอนนี้ในด้านหนึ่ง กับเร่ือง
ของการที่พรรคต่างๆ ที่ท างานในสภาเองไม่ได้สนใจผลักดันประเด็นการบริหารจัดการกรุงเทพฯอย่างจริงจังในการเสนอ
กฎหมายต่างๆ และหมายถึงการตั้งค าถามกับการปกครองท้องถิ่นทั้งประเทศด้วย ถ้าเลือกผู้ว่าฯกทม.ในตอนนี้ค าถามก็
คือ เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการบริหารจะท าได้ ท่ามกลางปัญหาที่เราเผชิญอยู่ 

ในอีกด้านหนึ่ง ถ้าเรามัวแต่รอให้การปฏิรูปเดินไปก่อนแล้วไม่เลือกผู้ว่าฯและ ส.ก.เลย เราก็จะพบว่า เราก็จะ
เจอปัญหาอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือปัญหาในการชอบธรรมในการบริหารจัดการ กทม. เพราะผู้ว่าฯและคณะบริหารปัจจุบัน 
รวมทั้ง ส.ก.แต่งตั้งทั้งหมดขาดความชอบธรรมในการบริหาร กทม. เพราะทั้งหมดมาจากอ านาจรัฐประหาร โดยเฉพาะ 
ม.44 ซึ่งพูดกันง่ายๆ ได้เลยว่า ตัวคนสั่งเองก็ย้ายตัวเองไปอยู่ในระบบเลือกตั้งแล้ว โดยให้พรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อ
มาเป็นนายกฯ แต่ตัวเขาเองดันทิ้งมรดกรัฐประหารไว้ที่ กทม. โดยใช้อ านาจรัฐประหารฝ่าฝืน พ.ร.บ.กทม.2528 ทั้งการ
ปลดผู้ว่าฯที่มาจากการเลือกตั้ง ปลด ส.ก.ที่มาจากการเลือกตั้ง แถมยุบ ส.ข.ที่มาจากการเลือกตั้ง หรือถ้าจะใช้ภาษาที่
พวกเขารับได้ก็คือเว้นวรรค พ.ร.บ.กทม.บางมาตรา ขณะที่บ้านเมืองก็กลับเข้าสู่ภาวะการเมืองปกติแล้ว 

เมื่อเป็นเช่นนี้การท างานของคณะผู้บริหาร กทม.และ ส.ก.ปัจจุบันก็ไม่ได้สะท้อนความต้องการของประชาชน
และเจตนารมณ์ของประชาชนใดๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ได้วิจารณ์ทั้งผู้บริหาร กทม.และสภา กทม.ที่มาจากการแต่งตั้ง
โดยส่วนตัวเพราะเชื่อว่าทุกท่านได้มุ่งมั่นท างานอย่างเต็มความสามารถ เพียงแต่ว่าที่มาและสถานะในปัจจุบันของระบบ
การบริหาร กทม.ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของทั้งรัฐธรรมนูญใหม่และ พ.ร.บ.กทม.เดิม 

ถามว่าทางออกคืออะไร ผมคิดว่าทางออกหนึ่งคือ ถ้าต้องการทั้งเลือกตั้งผู้บริหารใหม่ และปฏิรูประบบการ
บริหาร กทม.ไปพร้อมกัน ก็ต้องเรียกร้องให้คณะบริหารปัจจุบันทั้งคณะผู้ว่าฯกทม.และสภา กทม.ลาออก เมื่อเกิดการ
ลาออกก็จะอยู่ในสภาวะรักษาการ เมื่อรักษาการก็จะเป็นการเปิดประเด็นให้สังคมเห็นว่าการตั้งผู้บริหารใหม่ที่ไม่มาจาก
การเลือกตั้งในกรอบกฎหมายปัจจุบันนั้นท าไม่ได้และขาดความชอบธรรมยิ่ง 

ส่วนในการน าเสนอรูปแบบการบริหาร กทม.ใหม่ก็เป็นหน้าที่ที่พรรคการเมือง หรือผู้ที่สนใจสมัครต าแหน่ง
ต่างๆ ใน กทม.และผู้ที่สนใจปัญหาการบริหาร กทม.ได้น าเสนอโครงสร้างการบริหาร กทม.ใหม่ ได้ผลักดันและน าเสนอ
ให้สาธารณะเข้าใจและผลักดันในสภาปัจจุบันอย่างจริงจัง ถ้าไม่ท าเลย ก็ต้องท าเมื่อมีการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.
และ ส.ก. เช่น จะท าอย่างไรกับเขตและ ส.ข. 

ช่วยกันคิดและตั้งค าถามกับผู้สมัครและพรรค/กลุ่มที่จะส่งผู้สมัครเพื่อ กทม.ของเราทุกคนครับ และถ้ามัน
เป็นไปได้ การเปลี่ยนแปลงที่ กทม.ก็จะส่งผลต่อการเปลี่บนแปลงท้องถิ่นอ่ืนๆ โดยเฉพาะในระดับเมืองก็จะอาจ
เป็นไปได้ครับ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2273208  

https://www.matichon.co.th/article/news_2273208
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วันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 - 13:00 น. 

บทน า รับฟังคนรุ่นใหม่ 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มเยาวชนปลดแอก หรือ Free Youthและกลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) 

จัดการชุมนุมในคอนเซ็ปต์ “ไม่ทนอีกต่อไป” เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย มีประชาชนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวเข้าร่วมจ านวนมาก โดยมาก่อนเวลานัดหมายจนเต็มพ้ืนที่ถนนราช
ด าเนินรอบๆ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

ผู้ร่วมชุมนุมสวมหน้ากากอนามัยร้องตะโกน “ประยุทธ์ออกไป” พร้อมกับชูสามนิ้ว มีการปราศรัย ร้องเพลง 
ขณะที่เจ้าหน้าที่ต ารวจและฝ่ายความม่ันคงจับตาใกล้ชิด และพยายามเข้าสังเกตการณ์ในระยะประชิด ขณะที่ กทม.ได้
น ากระถางต้นไม้และแผงเหล็กมากั้นพ้ืนที่รอบตัวอนุสาวรีย์ มีการรายงานการเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดีย จนแฮชแท็ก #
เยาวชนปลดแอก ขึ้นอันดับ 1 ในเทรนด์ทวิตเตอร์ การชุมนุมไม่ได้เป็นไปโดยราบร่ืน มีบุคคลเข้ามาในที่ชุมนุมใน
ลักษณะก่อความปั่นป่วน มีผู้สวมชุดด าปรากฏตัวบนที่สูง มีผู้น าถุงด าไปครอบกล้องวงจรปิด และเกิดการกระทบกระทั่ง
เป็นระยะ แต่แกนน าสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากมีบุคคลพยายามมาเชิญตัวแกนน าจึงได้มี
การประกาศยุติการชุมนุมในตอนดึก จากเดิมที่ประกาศว่าจะชุมนุมข้ามคืนถึงเช้า 

ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมมี 3 ข้อประกอบด้วย 1.ให้รัฐบาลยุบสภา 2.หยุดคุกคามประชาชน 3.ให้มีการร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ รัฐบาลไม่ควรเพ่งเล็งว่ามีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลัง จนละเลยในการรับฟังความเห็นของคนรุ่นใหม่ที่
เป็นก าลังและอนาคตของประเทศ สิ่งที่เกิดขึ้น คือความต้องการเห็นประเทศเดินหน้า โดยทุกคนมีโอกาสและมีส่วนร่วม 
สิ่งที่รัฐควรเร่งด าเนินการเฉพาะหน้านี้ คือ คืนสิทธิเสรีภาพ ไม่ใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่รัฐแก้แค้นผู้ร่วมชุมนุม ยกเลิก
กฎหมายโดยเฉพาะ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่บั่นทอนลิดรอนสิทธิ และเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2272454 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2272454
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B3-3.jpg
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วันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 - 13:00 น. 

แฟลชม็อบภาค 2 โดย ศุกร์ มังกร 
 
 
 
 
 
 
 
หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “เปิดปาก” เร่ืองปรับคณะรัฐมนตรี ท าให้ความอึมครึม สับสน ผ่อน
คลายลงได้บ้าง กลุ่ม ก๊ก การเมืองต่างว่ิงกันฝุ่นตลบอบอวลไปทั่วท าเนียบ 

การจัดสรรโควต้า “เก้าอ้ีรัฐมนตรี” ให้ “คนนอก-ใน” พรรคพลังประชารัฐ พรรคร่วมรัฐบาลอย่างไรให้เกิด
แรงกระเพ่ือมน้อยที่สุด เป็นสิ่งท่ี “บิ๊กตู”่ ต้องกุมขมับ!?  

นั่นเป็นเร่ืองผลประโยชน์ กล เกม ทางการเมืองในสภา ทว่า “นอกสภา” การเคลื่อนไหวเร่ิมกลับมาคึกคัก 
ร้อนแรงอีกคร้ัง 

หลัง “แฟลชม็อบ” นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในร้ัวโรงเรียน มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา “จุด
ติด” เป็นไฟลามทุ่งไปทั่วประเทศในเวลาอันรวดเร็ว แต่หยุดชั่วคราวเพราะพิษโควิดแพร่ระบาด 

การนัดชุมนุมของกลุ่ม “เยาวชนปลดแอก” เมื่อเย็นย่ า วันที่  18 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย เสมือนการ “ประกาศศึก” อย่างเป็นทางการ “ไม่ทนอีกต่อไป”! เพราะรู้กันอยู่เต็มอกว่ากว่า 6 ปีแล้วที่
เราอยู่กันมาในสภาพ “จ าทน” หรือไม่? จนถึงขีดสุดที่จะ “ไม่เอา” รัฐบาลประยุทธ์!  

การปรับ ครม.ประยุทธ์ 2/2 ที่ “บิ๊กตู่” บอกว่าจะเสร็จสิ้นไม่เกินเดือนสิงหาคม ก าลังหามือเศรษฐกิจมา
แทน “สมคิด-4 กุมาร” แทบไม่มีความหมาย ไม่สร้างความหวังให้กับคนที่ไม่พอใจและไม่ทนอีกต่อไ 

“เวลาไหนกันที่เราจะออกไปเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก่อนที่มันจะสายเกินไปเวลาที่เพ่ือนๆ ของคุณถูกจับไป
ทีละคนสองคน เวลาที่พ่อแม่พ่ีน้องของคุณอดอยาก และแร้นแค้น” นี่เป็นข้อความในเพจเฟซบุ๊กของเยาวชนปลดแอก 
พร้อมแถลงการณ์เรียกร้อง 3 ข้อ 1.ต้องประกาศยุบสภา 2.หยุดการคุกคามประชาชน 3.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 

“หากภายใน 2 สัปดาห์ไม่มีค าตอบใดๆ จากรัฐบาล เราจะท าการยกระดับการชุมนุมต่อไป” จริงอยู่การ
ชุมนุมขับไล่รัฐบาลท าได้ไม่ง่ายนัก เพราะรัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน “ขวางล า” การเคลื่อนไหวอยู่ ทว่าเบื้องหน้า 
สถานการณ์อ่อนไหว เปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ “ดิ่งเหว” โถมทับจนเกิดความเดือดร้อนไปทั่วแทบทุกหัว
ระแหง 

เหตุการณ์ทหารอียิปต์-ลูกอุปทูตซูดาน สร้างแรงสั่นสะเทือน เขย่าขวัญคนไทยทั้งประเทศ เสมือน “ฟางเส้น
สุดท้าย”!? การจับกุมผู้ที่ออกมายื่นหนังสือ ชูป้าย ผูกริบบิ้น โดยงัดกฎหมายเอาผิดให้ได้รับโทษทัณฑ์ การข่มขู่ การใช้

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/123-3.jpg
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ความรุนแรง “ผู้เห็นต่าง” รัฐบาล อาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ “ไม่ทนอีกต่อไป” ให้เพ่ิมจ านวนมากข้ึนและขยายวงความ
ไม่พอใจ ออกไปสู่วงกว้าง กระทั่งบานปลายเกินกว่าจะเยียวยา 

อย่าลืมว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยเปิดเรียนแล้ว “แฟลชม็อบ” ภาค 2 มีสิทธิจะลุกโชนขึ้นอีกคร้ัง ประกอบกับ
ชาวบ้านอีกจ านวนไม่น้อยที่ไม่พอใจรัฐบาลเป็นทุนเดิม ที่พร้อมเข้าร่วมผสมโรงกับนักศึกษาได้ทุกเมื่อ  ว่าไปแล้ว ข้อ
เรียกร้อง 3 ข้อของเยาวชนปลดแอก ก็มีเหตุผลและมีความชอบธรรม การใช้ “ไม้แข็ง” ของรัฐบาลอาจเป็นการ
สาด “น้ ามัน” เข้าใส่ “กองไฟ” ที่ “ผู้คน” อาจไม่ทน “รัฐบาล” อีกต่อไป!?! 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2273227 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/columnists/news_2273227
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วันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 - 13:25 น. 

แรงดันการเมอืง อ านาจพลังประชารัฐ ประชดิประยุทธ ์

 
 
 
 
 
 
 

แรงดันการเมือง อ านาจพลังประชารัฐ ประชิดประยุทธ์ 
ยิ่งติดตามการเคลื่อนไหวในการปรับ ครม.ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยิ่งสัมผัสได้ในอุปสรรคและความไม่

ราบร่ืนที่รออยู่ข้างหน้า มิใช่จากพรรคภูมิใจไทย มิใช่จากพรรคประชาธิปัตย์ 
หากแต่มาจากพรรคพลังประชารัฐ อันเป็นพรรคท่ีเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีในการ

เลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 พรรคพลังประชารัฐอันเป็น “แกนน า” ในการจัดตั้ง “รัฐบาล” 
เหมือนกับว่าเมื่อมีการผลักดันให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ทะยานขึ้นไปด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคทุก

อย่างจะง่ายดาย ราบร่ืน หวานชื่นเพราะว่าเป็นคนใน “กลุ่ม 3 ป.” ด้วยกัน 
การจะมอบหมายให้ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เข้าด ารงต าแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีพร้อมกับควบต าแหน่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานน่าจะสะดวกโยธิน 
แต่ “การณ์” กลับมากด้วยอุปสรรค ขวากหนาม 

ขอให้ศึกษาสภาพการณ์จากกรณีของ “กลุ่ม 4 กุมาร” อันสัมพันธ์กับสถานะและการด ารงอยู่ของ นายสมคิด 
จาตุศรีพิทักษ์ อย่างแนบแน่น ชะตากรรมของคนเหล่านี้ยืนยันอย่างเด่นชัด เด่นชัดตั้งแต่ถูกรุกไล่และกดดันให้พ้นจาก
สถานะแห่งการเป็นหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค layvolume00:02/01:12The Thousand Faces 
of  

เมื่อยื่นใบลาออกจากพรรคพลังประชารัฐก็คิดว่าเป็นไม้เด็ดในทางการเมือง  ความหมายของการลาออกจาก
พรรคพลังประชารัฐ แต่ไม่ลาออกจากต าแหน่ง “รัฐมนตรี” เด่นชัดว่าต้องการการคุ้มครองจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา 

ถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คุ้มครองได้หรือไม่ หากคุ้มครองได้ นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ 
สนธิจิรวงศ์ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ และรวมถึง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ คงไม่ต้องลาออก 
เด่นชัดว่าเป็นผลสะเทือนมาจากพลังของพรรคการเมืองใด 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/p-3-21-763.jpg
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ยิ่งมาถึงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและต าแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงส าคัญอย่างเช่น กระทรวงการคลัง 
กระทรวงพลังงาน ถามว่าเป็นโควต้าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จริงหรือ 

กล่าวส าหรับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หากเจรจาดีๆ ทางพรรคพลังประชารัฐอาจยินยอมให้ได้ 
แต่ส าหรับกระทรวงพลังงาน อาจไม่เป็นไปเช่นนั้น เพียงมีข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจให้ นายไพรินทร์ ชูโชติ
ถาวร ด ารงต าแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ก็เร่ิมปรากฏ “สัญญาณ” แข็งขืนดัง
ออกมา 

เป็นสัญญาณที่ยืนยันอย่างแข็งขันว่า จะเป็นใครอ่ืนไปไม่ได้นอกเสียจาก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐเท่านั้น 
นี่ย่อมท้าทายโดยตรงไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

แม้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะเป็น 1 ใน “กลุ่ม 3 ป.” แต่อย่าลืมว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ คือ 
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พรรคที่มี ส.ส.ในมือมากกว่า 100 พรรคที่เป็น “แกนน า” ในการสามัคคีและร่วมมือกับ
พรรคการเมืองอื่นจัดตั้งรัฐบาล และหนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 
หากไม่มีพรรคพลังประชารัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะได้เป็นหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2274025 
บทความที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/442781?as= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

https://www.matichon.co.th/article/news_2274025
https://www.thansettakij.com/content/columnist/442781?as
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22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.    

บันทึกหน้า 4 
   

 
 

ไทยโพสต์ "อิสรภาพแห่งความคิด" การปรับ ครม.ประยุทธ์ 2/2 มีความคืบหน้าไปมาก เมื่อ ลุงตู่-พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม.ว่า จะเร่งปรับ ครม.ให้เร็ว
ที่สุด เมื่อมีคนตอบรับแล้วก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติและน ารายชื่อเสนอขึ้นทูลเกล้าฯ ตามกระบวนการ พร้อมยืนยันว่า
ไม่มีปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โดยเฉพาะเก้าอ้ี  รมว.พลังงาน ซึ่งตนได้คุยกับ พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร.แล้ว “เราไม่ได้พูดถึงว่าเป็นโควตาของใคร ผม
จัดสรรให้เหมาะสมก็แล้วกัน ผมขอบคุณสมาชิก พปชร.ทุกคนด้วย ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูด แต่คนตัดสินใจคือผม” ก็สรุปได้
ว่าวันก่อนที่ บิ๊กป้อม ไปกินก๋วยเตี๋ยวกับนายกฯ บนตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล คงหารือกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
                การปรับ ครม.คร้ังนี้หลายฝ่ายจับตากันว่า ระหว่าง กลุ่มนักการเมืองเก่า กับ กลุ่ม 3 ป.บูรพาพยัคฆ์ ใคร
จะถือเกมเหนือใคร หากถอดรหัสจากค าพูดของ บิ๊กตู่ ก็แสดงว่า 2 พี่น้องบูรพาพยัคฆ์ ปรึกษาหารือรับรู้เกมการ
เคลื่อนไหวใน พปชร.มาตลอด ตั้งแต่การกดดัน กลุ่ม 4 กุมาร พ้น พปชร.กระทั่งลาออกจาก ครม.ยกทีม รวมทั้ง นาย
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ หาก  บิ๊กตู่ เชื่อว่าแนว
ทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของ สมคิด+4 กุมาร มาถูกทางจะฟ้ืน ศก.ได้ ก็ต้องปกป้องทีม ศก.ชุดเดิมไว้ เว้นแต่เห็นว่า
ไปไม่ไหวต้องหาทีมใหม่แล้วหร่ีตาให้ พี่ป้อม ไฟเขียวให้คนใน พปชร.เดินเกมดังกล่าว เช่นเดียวกับเก้าอ้ี  รมว.
พลังงาน เปรียบเสมือน ขุมทรัพย์ทองค า หากยอมให้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ มาคุมพลังงาน แสดงว่า 2 พ่ีน้องบูรพา
พยัคฆ์มีวาระพิเศษในขุมทรัพย์ทองค าแห่งนี้ และท้ังหมดก็คือ การสมคบคิด-ลับลวงพรางภาคการเมือง 
       การชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา เยาวชนปลดแอก ลามมาถึงหน้ากองทัพบก แค่ พ.อ.หญิงคนหนึ่งโพสต์ข้อความ
เหน็บแหนมว่า ม็อบมุ้งม้ิง ก็มาบุกหน้า ทบ.เป็นการท้าทาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินและกองทัพ โดยเฉพาะการชูป้ายจาบจ้วง
สถาบัน ซึ่งกระท าลักษณะเดียวกันกับการชุมนุมที่ จ.เชียงใหม่ และที่อ่ืนๆ ส าหรับกลุ่มนี้ก็คือเครือข่ายเดียวกับ  สาวกสี
ส้ม แกนน าพรรคก้าวไกล-คณะก้าวหน้า จึงเรียงหน้ากันออกมาปกป้อง นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะ
ก้าวหน้า ยืนยันว่า การชุมนุมคือเสรีภาพ เมื่อถามถึงกรณีปรากฏภาพผู้ชุมนุมบางคนถือป้ายเขียนข้อความที่กระทบ
เบื้องสูง นายปิยบุตร ตอบอย่างมีนัยว่า “ในอดีตที่ผ่านมามีการแสดงออกอะไรต่างๆ เราจะยอมรับข้อเท็จจริงเรื่อง
ดังกล่าวว่ามีจริงหรือไม่ ถ้าข้อเท็จจริงมีอยู่จริง ปัญหาอยู่ที่ผู้มีอ านาจรัฐทั้งหลายจะจัดการเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไร?” 
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ในการประชุมวุฒิสภา นายสมชาย แสวงการ ส.ว. หารือเกี่ยวกับการชุมนุมดังกล่าว โดยเป็นห่วงว่า “จะ
น าไปสู่ความรุนแรงในอนาคตเช่นเดียวกับเหตุการณ์ในอดีตได้ เพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง
ล้มล้างสถาบัน” พร้อมกับขอให้เจ้าหน้าที่ด าเนินคดีที่เกี่ยวกับการล้มล้างสถาบันและการใช้สื่อออนไลน์ที่บิดเบือน 
เช่นเดียวกับ พล.อ.ประยุทธ์ ที่แสดงความกังวลกับการเคลื่อนไหวดังกล่าว “เห็นใจเด็กๆ เยาวชน นิสิต นักศึกษา และ
เป็นห่วงแทนผู้ปกครองของเขาด้วย ขอให้ระมัดระวังการละเมิดก้าวล่วง” เร่ืองการด าเนินคดีตาม ม.112 เป็นเร่ือง
ละเอียดอ่อน มิเช่นนั้นจะลุกลามบานปลาย ที่ส าคัญผู้น าประเทศจะต้องเข้าใจบริบทความขัดแย้งที่เกิดความแตกแยก
ทางความคิดในสังคมไทย แล้วแก้ที่ต้นเหตุเพ่ือสร้างความสมานฉันท์และวางรากฐานประเทศเพ่ืออนาคตคนรุ่นหลังจึง
จะขจัดปัญหาทั้งหมดได้ 

เช่นเดียวกับเหตุกลุ่มวัยรุ่นหลายสิบคนบุกเข้าไปท าร้ายร่างกายแพทย์และพยาบาลภายในห้องฉุกเฉิน รพ.วิภา
รามชัยปราการ เนื่องจากไม่พอใจทีมแพทย์ที่ช่วยเหลือเพ่ือนล่าช้า หลังจากกลุ่มวัยรุ่น 2 กลุ่มก่อเหตุตะลุมบอนกันจนมี
การบาดเจ็บเข้ามารักษาตัวใน รพ.ดังกล่าว ซึ่งเป็นการกระท าที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายและไร้มนุษยธรรม หลายฝ่ายก็ด่า
ทอวัยรุ่นฝ่ายเดียว โดยไม่ย้อนไปดูต้นเหตุว่าปัญหาเหล่านี้มาจากยาเสพติดและอบายมุข แล้วท าไมเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบปล่อยให้ยาเสพติดแหล่งอบายมุขเกลื่อนเมือง มีข่าวจับยาเสพติด-บ่อนการพนันแทบทุกวัน หากแก้ท่ีต้นเหตุ
ไม่ได้ปัญหาเหล่านี้ไม่มีทางหมดไปจากสังคมไทย! 
  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/72132 
 
 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/72132
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ใครจะเป็นเจ้าภาพแก้ไข 
 
 

ในบรรดาข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาฯและเยาวชนปลดแอก ข้อที่น่าจะโดนใจคนหลายกลุ่ม
มากที่สุดน่าจะได้แก่การให้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ เนื่องจากฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ “สุดทน” ตามความเห็นของนัก
รัฐศาสตร์ท่านหนึ่ง เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่รับรองว่ารัฐประหารชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งท่ีเป็นความผิดทางอาญา
ร้ายแรง/00:43Tr 

ส่วนข้อเรียกร้องอ่ืนๆของกลุ่มนักศึกษา คือการยุบสภา และหยุดการคุกคามประชาชน ก็เป็นปัญหาการเมืองที่
ส าคัญที่จะต้องแก้ไขแต่ประเด็นส าคัญสุด คือการแก้ไขหรือเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งหลายฝ่ายได้รณรงค์มาหลายเดือน 
ทั้งพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล และองค์กรภาคประชาชน จนกลายเป็นนโยบายรัฐบาล 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบาย ส าคัญในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ในการร่วมรัฐบาลที่มีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นแกนน า ยอมรับกันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล ที่จะต้องด าเนินการภายในหนึ่งปี และมีการตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้ไข 
แต่ผ่านมาหลายเดือน คณะกรรมาธิการต้องขอขยายเวลาออกไปอีก แต่ยังไม่มีความคืบหน้า นายเทพไท เสนพงศ์ 
กรรมาธิการจากพรรคประชาธิปัตย์ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะการศึกษาของ
คณะกรรมาธิการล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ ไม่เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ 
แม้จะมีการยุบสภา มีการเลือกตั้งใหม่ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ผลการเลือกตั้งก็จะเหมือนเดิม และเป็นการเลือกตั้งเพ่ือ
สืบทอดอ านาจของคณะรัฐประหาร นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการ กกต. พูดในเวทีเสวนาแห่งหนึ่งว่า การ
เลือกตั้งในปัจจุบันมีกลโกงเหมือนกับเมื่อ 30 ปีก่อน บางหน่วยเลือกตั้งให้กรรมการกาบัตรเอง 

การเมืองคือการเข้าสู่อ านาจ การรักษาอ านาจ และการรักษาอ านาจนักการเมืองจะต้องเข้าสู่อ านาจด้วยการ
เลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม นักการเมืองที่โกงเลือกตั้ง เป็นผู้ต้องห้ามไม่ให้ด ารงต าแหน่งการเมืองตลอดชีวิต และต้อง
ติดคุก ด้วย การโกงเลือกตั้งที่ส าคัญมีอยู่ 2 ฝ่าย คือ โกงโดยผู้สมัครและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
การซื้อสิทธ์ิขายเสียงคือการโกงเลือกตั้งโดยผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง ส่วนการโกงโดยเจ้าหน้าที่รัฐ มีตัวอย่างเช่น ให้
กรรมการหน่วยเลือกตั้งกาบัตรแทนประชาชน ผู้ที่จะสามารถท าเช่นนั้นได้จะต้องมีอ านาจล้นเหลือ เป็นสุดยอดของการ
โกง ไม่มีใครกล้าเอาผิด การแก้รัฐธรรมนูญอาจปราบโกงเลือกตั้งได้. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1893971 
 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1893971
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เกม การเมือง หลังปรบัครม. พรรคการเมือง นายกรัฐมนตรี 

 
 

อย่างน้อยมีความแจ่มชัด 3 ความแจ่มชัดอันสะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนของการปรับครม. 
1 การลาออกของ ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล 
1 การลาออกของ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ 
การลาออกของ 2 คนนี้เมื่อประสานเข้ากับการลาออกของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายอุตตม สาวนายน  

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ผลก็คือ มี 6 รัฐมนตรีไม่อยู่ในครม. มีต าแหน่ง 7 ต าแหน่งในครม.ที่ว่างลง 
ขณะเดียวกัน การลาออกของ ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล จากต า แหน่งหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย การ

พ้นจากต าแหน่งหัวหน้าพรรคของ นายอุตตม สาวนายน ยังไม่แจ่มชัด เนื่องจากยังไม่ได้ลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรี 
แต่ฉับพลันทันใดที่มีการยื่นใบลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีนั่นคือความแจ่มชัด 
เป็นความแจ่มชัดที่จะต้องมีการปรับครม.อย่างแน่นอน 

ขณะเดียวกัน มีความเป็นไปได้ว่าไม่ว่าการลาออกในชุดของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ไม่ว่าการลาออกของ 
ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล ไม่ว่าการลาออกของ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นการลาออกโดยได้รับ”สัญญาณ”อย่างแจ่มชัด
จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ทั้งเป็นสัญญาณที่ว่าสมควรจะลาออกเพ่ือให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถจัดหาบุคคลใหม่เข้ามาแทน 
ทั้งเป็นสัญญาณจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าได้บุคคลใหม่มาแล้ว ภายในกระบวนการลาออกทั้งหมดนี้ด าเนินไป
ในลักษณะร่วม ที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ การยืนยันจากทุกพรรคทุกฝ่ายที่ว่าทุกอย่าง ล้วนอยู่ในการตัดสินใจของ
นายกรัฐมนตรีทั้งสิ้น ขณะเดียวกัน ในอีกด้านโดยมติของพรรคพลังประชารัฐ โดยมติของพรรครวมพลังประชาชาติไทย
ก็ได้ก าหนดตัวบุคคลแจ่มชัด  
ค าถามก็คือรายช่ือรัฐมนตรี”ใหม่”จะเป็นอย่างไร 

ในเมื่อรายชื่อรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานจากพรรคพลังประชารัฐไม่ตรงกับรายชื่อที่หลุดออกมาจากท าเนียบ
รัฐบาลก่อนหน้านี้ เช่นเดียวกับรายชื่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ขณะที่รายชื่อจากพรรครวมพลังประชาชาติไทยเป็น
อย่างหนึ่ง รายชื่อจากพรรคพลังประชารัฐเป็นอีกรายชื่อหนึ่งตรงนี้แหละคือจุดที่จะส าแดงอ านาจของ”นายกรัฐมนตรี” 
นั่นก็คือจะเป็นอย่างของพรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือจะเป็นอย่างของพรรคพลังประชารัฐ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2275628 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2275628
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/07/1-90.jpg
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นักวิชาการมองว่าที่ขุนคลังใหม่ไม่ยี้แต่ไม่ว้าว 
 

 
 
 

นักวิชาการมอง "ปรีดี ดาวฉาย" ว่าที่ขุนคลังคนใหม่ ไม่ยี้ แต่ไม่ถึงกับว้าว ขณะเชื่ออาจมี ปรับ ครม. อีก
ครั้งก่อนเลือกตั้งใหญ่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และอดีตที่ปรึกษา
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยส านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการปรับคณะรัฐมนตรี ในส่วนของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ 
ว่าตามโผ คือ นาย ปรีดี ดาวฉาย ที่จะมาเป็นขุนคลังคนใหม่นั้นถือเป็นชื่อที่ไม่ถึงกลับยี้ แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดต้องว้าว ออก
กลางๆ เพราะชื่อชั้นของนายปรีดี ในแวดวงการเงินการธนาคารนั้นโอเค แต่อาจจะไม่มีประสบการณ์ในส่วนของ
ภาครัฐบาลเท่าไรนัก 

การที่จะใช้นายแบงก์มาคุมเศรษฐกิจของประเทศ อาจจะไม่เวิร์คเท่าไรนัก ถ้าเทียบกับบุคคลที่มาจากอดีตผู้ว่า
การแบงก์ชาติ เพราะน่าจะได้การยอมรับในวงกว้างมากกว่า 

ส่วนต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นั้น เชื่อว่าจะมีการสู้รบตบมือกันมาก เพราะเป็นกระทรวงที่
อุดมไปด้วยผลประโยชน์มากมาย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการปรับคณะรัฐมนตรีคร้ังนี้ ไม่ใช่คร้ังสุดท้ายแต่จะมีการปรับอีก
คร้ังก่อนการเลือกตั้งใหญ่ เพ่ือจัดแถวจัดก าลังรองรับการเลือกตั้งนั้นเอง 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_727765/  

https://www.innnews.co.th/politics/news_727765/
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22 พฤษภาคม 2557 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ หลังจากที่เราไม่ได้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเลยตั้งแต่มีการรัฐประหาร

เมื่อ ซึ่งเป็นเวลากว่า 6 ปี บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ก็ไม่มีการเลือกตั้งฯมาเกือบ 10 ปี เพราะครบวาระ
แล้วแต่ก็ไม่ได้มีการเลือกตั้งฯแต่อย่างใด การเลือกตั้งฯคร้ังนี้ได้สร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่งเพราะ
ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยต่างอยู่ในเขตพ้ืนที่ของ อปท.ทั้งสิ้น ที่ส าคัญคือ อปท.นั้นเกี่ยวพันกับชีวิตประจ าวันของเรา
ตั้งตื่นจนเข้านอน เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานทั้งปวง ฯลฯ ผมจึงขอน าข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามต่างๆ เฉพาะที่ส าคัญๆ จากพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ปี 62 และ
รัฐธรรมนูญฯ ปี 60 มาน าเสนอเพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐาน ดังนี้ 
ใครบ้างที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งฯ 

ผู้มีสัญชาติไทย(บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาไม่น้อยกว่า 5 ปี)/อายุไม่ต่ า
กว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง/มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวัน
เลือกตั้ง ฯลฯ ยกเว้นภิกษุสามเณร นักพรตหรือนักบวช/บุคคลผู้อยู่ในระหว่างการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง/ผู้ต้องคุมขัง
อยู่โดยหมายของศาลหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย/ผู้วิกลจริตหรือฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ไม่มีสิทธิเลือกตั้งฯ 
ใครบ้างที่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งฯ 
 ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด/สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ส่วนผู้บริหาร
ท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง/มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน อปท.ที่สมัครรับเลือกตั้งในวันที่สมัครรับ
เลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี /ส าหรับผู้สมัครในต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นต้องจบปริญญาตรีขึ้นไป ยกเว้น
นายก อบต.จบมัธยมปลายขึ้นไป(ยกเว้น คุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษาส าหรับผู้ที่เคยเป็นมาแล้ว) ส่วนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นทุกประเภทไม่มีการจ ากัดคุณวุฒิการศึกษาแต่อย่างใด/คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท.
นั้นๆ ก าหนด 

โดยต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ ติดยาเสพติด/เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต/เป็น
เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ /ภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช/อยู่ในระหว่างถูกเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้ง/วิกลจริตหรือฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ/ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล/
เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า/เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น/เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ/เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ/ต้องค าพิพากษาถึงที่สุด
ว่ากระท าความผิดตาม พ.ร.บ.นี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวัน
เลือกตั้ง แล้วแต่กรณี/เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.หรือ ส.ว. หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นของ อปท.เดียวกันหรือ อปท.อ่ืน/ลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายจัดตั้ง อปท.นั้นๆก าหนด 

นอกจากนั้น ยังมีการก าหนดลักษณะต้องห้ามเป็นการพิเศษอีกด้วย คือ อยู่ในระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง/อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทาง
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การเมือง/อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุหรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส./เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้น
โทษมายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ/เคยถูกสั่งให้พ้น
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
วงราชการ/ต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคย
ต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช./เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่า
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับท รัพย์ที่กระท าการโดยทุจริตตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติ
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออกหรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ หรือเจ้าส านัก 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
 เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง/เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาล
ฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติหรือ
กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง/เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันที่พ้นจากการ
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง/เคยพ้นจากต าแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้
เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่ อปท.นั้น หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่ อปท.อ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้
เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันที่พ้นต าแหน่งจนถึงวัน
เลือกตั้ง/เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใดๆใน อปท.เพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการหรือ
มติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นต าแหน่งจนถึงวัน
เลือกตั้ง/เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใดๆ ใน อปท.เพราะทอดทิ้ง หรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ หรือ
ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความ
เสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือ อปท.หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้น 5 ปีนับแต่วันที่พ้นต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดคิดว่าคงจะพอท าความกระจ่างขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย เพราะไม่เช่นนั้นหากเราปล่อย
ปละละเลย ไม่ให้ความสนใจหรือไม่ไปใช้สิทธิไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งหรือลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกิจการสาธารณะ  
และ “ราคาแห่งความเฉื่อยชาต่อกิจการสาธารณะคือการถูกปกครองด้วยคนชั่ว (The price of apathy towards 
public affairs is to be ruled by evil men.)” ดังเพลโตนักปรัชญาชาวกรีกได้เคยกล่าวไว้นั่นเอง 
อ้างอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/650724?utm_source=category&utm_medium=internal
_referral 
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