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รวมขาววันเสาร      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวประจําวันที่ 6 มิถุนายน 2563 
 
ข่าว กกต./ผู้บริหารสํานกังาน กกต. ให้สัมภาษณ ์ 

 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 ผู้จัดการออนไลน์  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า ในขณะน้ี

พรรคการเมืองสามารถจัดประชุมใหญ่ได้เลย โดยไม่จําเป็นต้องทํา
หนังสือถึง กกต.อีก เพราะก่อนหน้าน้ีสํานักงาน กกต.ได้ทําหนังสือ
แจ้ง 74 พรรคการเมือง ให้ใช้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
เป็นเหตุในการเลื่อนประชุมได้ หากพรรคการเมืองเห็นว่าในขณะน้ี
สามารถเรียกประชุมได้แล้วก็ดําเนินการได้เลย โดยหลังประชุมแล้ว
เสร็จต้องแจ้ง กกต.ภายใน 15 วัน ซึ่งเป็นขั้นตอนตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

4 

 

 
 

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ เลือกต้ังซ่อมลําปางคึกคัก ผู้สมัคร เศรษฐกิจใหม่ ลุยหาเสียงตลาดท่านาง 5 
2 แนวหน้าออนไลน์ มาแล้ว ‘ธรรมนัส’ ลงพ้ืนที่ช่วยผู้สมัคร ส.ส.ลาํปาง อ้อนขอคะแนนโค้ง

สุดท้าย 
6 

3 สํานักข่าวไทยออนไลน์ “พีระพันธ์ุ” ระบุน่ังหัวหน้าพรรค พปชร.ไม่ได้ 7 
4 ข่าวสดออนไลน์ สิระ ซัด สนธิรตัน์ หยุดเผาพรรค-ทําแตกแยก โว พปชร. ต้องจบที่ 

‘บ๊ิกป้อม’ 
9 

5 ไทยรัฐออนไลน์ "สิระ" ซัด "สนธิรัตน์" หยุดใหส้ัมภาษณ์ "เผาบ้าน พปชร." เสียท ี 10 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ เลขา ป.ป.ช. ยัน “นาฬิกา บ๊ิกป้อม” ไม่ยึดเป็นบรรทัดฐานเคสอ่ืนๆ  

ยํ้าการแสดงทรัพย์สินต้องดูหลักฐาน – ข้อกฎหมายเป็นเรื่องๆ 
11 

7 สํานักข่าวไทยออนไลน์ เสนอแก้กระบวนการสรรหา-ตรวจสอบองค์กรอิสระ 12 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ รื้อองคกรอิสระ! 'สุทิน' ช้ีมีอํานาจมากไม่ยึดโยงประชาชนต้องให้ถูก

ตรวจสอบได้ 
13 

9 ประชาไทออนไลน์ เผย กมธ.ศึกษาแก้ รธน. เสียงข้างมาก เห็นด้วยแก้ไขที่มาองค์กร
อิสระ 

14 

10 เดลินิวส์ออนไลน์ องค์กรอิสระพร้อมตรวจสอบงบฯ กู้เงิน 3 ฉบับ 15 
11 สํานักข่าวไทยออนไลน์ “ทิชา” ช้ีดารา-ส.ส. เป็นบุคคลสาธารณะ ควรเป็นแบบอย่างที่ดี 17 
12 ข่าวสดออนไลน์ เผยกําหนดการ เปิดตัว "กลุม่ CARE" ภายใต้ "คณะผู้ห่วงใยประเทศ" 18 
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รวมขาววันเสาร      ขาววันน้ี
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ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
13 สํานักข่าวไทยออนไลน์ “ภูมิธรรม” นัดเปิดตัวกลุ่มแคร์ มิ.ย.น้ี 19 
14 ไทยรัฐออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" ลยุ บ้านท่าหลวง ขอ "สมบูรณ"์ เพ่ิมเสียง "เสรีรวมไทย" 

ในสภา 
20 

15 คมชัดลึกออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" ลยุบ้านท่าหลวง ขอ "สมบูรณ"์ เข้าสภา เพ่ิม 1 เสียง 
ไปซัด "ลุงตู่" 

21 

16 ไทยรัฐออนไลน์ 6 ส.ส.พปชร. วอน ผู้ใหญ่ในพรรค "เลิกขัดแย้ง-แย่งอํานาจ" ขอ
แก้ปัญหาให้ ปชช. 

23 

17 คมชัดลึกออนไลน์ "พรรคสามคัคีไทย" ประณาม การลักพาตัว "วันเฉลิม" ผูล้ี้ภัยทาง
การเมืองที่พนมเปญ 

24 

18 ไทยรัฐออนไลน์ "วิษณุ" ยัน นายกฯ บอก "ยังไม่คิดปรับ ครม. มีแต่คนอ่ืนคิดแทน" 25 
19 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เต้" เชียร์ "บ๊ิกป้อม" หัวหน้า พปชร. ช้ีเป็นศูนย์รวมจิตใจพรรคร่วม

รัฐบาล 
26 

20 มติชนออนไลน์ เลิกพลิ้ว ‘บ๊ิกป้อม’ พยักหน้ารับหน.พปชร. จ่อน่ังแทน ‘อุตตม’ ส่วน
เลขาฯ ‘แฮงค์’ มาแรง 

28 

21 ไทยรัฐออนไลน์ ก๊กป้อม-รุกฆาต ยืมมือ กกต.บีบ 29 
22 แนวหน้าออนไลน์ ปรับ ครม. อยู่ที่ ‘นายกฯ’ ‘อุตตม’ ปิดปาก บ๊ิกป้อมยังน่ิงน่ัง 

หน.พปชร. 
34 

23 INN News ออนไลน์ “วิเชียร” ปัดดึงเวลาประชุมใหญ่ พปชร. 37 
24 มติชนออนไลน์ ‘อุตตม’ ปัดย้ือเลือก กก.บห.ชุดใหม่ ยํ้าจัดแน่ตามกฎหมาย 38 
25 สยามรัฐออนไลน์ "อุตตม" รอนัดวันประชุมพรรคเลือก "กก.บห.ชุดใหม่" ยํ้าทําตาม

กรอบ 45 วัน 
39 

26 ไทยโพสต์ออนไลน์ เสือหิวรอหน่อย 'อุตตม' ยันจดัประชุม 'กก.บห.' ตามกรอบเวลาแน่ 
บอกไม่ได้ช้าแต่ยังไม่ทราบว่าเมื่อไร 

40 

 

บทความ 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 สํานักข่าวไทยออนไลน์ เกมการเมือง ศึกชิงตําแหน่งใน พปชร. 41 
2 ข่าวสดออนไลน์ กฎหมายผลัดเกาหลัง 42 
3 ไทยรัฐออนไลน์ ถึงศาลรัฐธรรมนูญ 44 
4 สยามรัฐออนไลน์ โหมโรงการเลือกต้ังท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ 8 ปี 46 
5 มติชนออนไลน์ หึ่ง ‘ยุบสภา’ สวนกระแส ‘ปรับ’ ศึกใน ‘พปชร.’ เดือดระอุ 50 
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กกต. เปิดทางประชุมใหญ่พรรค หลังจ่อผ่อนปรนระยะ 4 พปชร. ได้เวลาเลือก หน. 
เผยแพร่: 5 มิ.ย. 2563 11:32   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขาฯกกต. เผย เปิดทางประชุมใหญ่พรรค ไม่ต้องทําหนังสือ หลังศบค.จ่อผ่อนปรนระยะ 4 พปชร.เตรียมเลือก
หน.พรรคใหม่ 
 วันน้ี (5มิ.ย.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า ในขณะน้ีพรรคการเมืองสามารถจัด
ประชุมใหญ่ได้เลย โดยไม่จําเป็นต้องทําหนังสือถึง กกต.อีก เพราะก่อนหน้าน้ีสํานักงาน กกต.ได้ทําหนังสือแจ้ง 74 
พรรคการเมือง ให้ใช้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเหตุในการเลื่อนประชุมได้ หากพรรคการเมืองเห็นว่า
ในขณะนี้สามารถเรียกประชุมได้แล้วก็ดําเนินการได้เลย โดยหลังประชุมแล้วเสร็จต้องแจ้งกกต.ภายใน 15 วัน ซึ่งเป็น
ขั้นตอนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะน้ีศบค.เตรียมผ่อนปรนระยะ 4 ในกิจการที่มีความเสี่ยงสูง 12 ประเภท โดย
หน่ึงในน้ันคือ การเปิดให้ใช้ห้องประชุมที่มีการรวมตัวของคนมากกว่า 200 คนได้ ซึ่งเมื่อศบค.ปลดล็อกแล้วจะส่งผลให้
การจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีของพรรคการเมืองซึ่งมีองค์ประชุม 250 คน สามารถดําเนินการได้ หลังติดปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทําให้ล่าช้ามาหลายเดือน จากที่กฎหมายกําหนดว่าต้องจัดประชุมและรายงานให้
กกต.รับภายในเดือนเมษายน ทั้งน้ีเมื่อสอบถามไปยังพรรคการเมืองต่าง ๆ ก็ได้รับคําตอบตรงกันว่าพร้อมจัดประชุม
ใหญ่ได้ทันทีที่ศบค.ปลดล็อกให้ดําเนินการได้ 
 ส่วนการประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคน้ัน มีรายงาน
ว่ารักษาการกรรมการบริหารพรรคจะประชุมกันในสัปดาห์หน้า เพ่ือกําหนดวันประชุมใหญ่เลือกหัวหน้าพรรคและ
ผู้บริหารชุดใหม่ไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายนน้ี เพราะต้องดําเนินการภายใน 45 วันนับจากวันที่กรรมการบริหารพรรค 18 
คนลาออกจากตําแหน่ง 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000058312 
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เลือกต้ังซ่อมลําปางคึกคัก ผู้สมัคร เศรษฐกิจใหม่ ลุยหาเสียงตลาดท่านาง 
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 - 20:12 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า หลังจากทาง กกต.ลําปาง และ กกต.เขตเลือกต้ังที่ 4 ได้
ประกาศรับรองคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกต้ัง ส.ส.ลําปาง เขต 4 แทนตําแหน่งที่ว่างลง โดยมีผู้สมัคร 5 คน จาก 5 
พรรคการเมือง ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ , หมายเลข 2 ร.ต.ท.
สมบูรณ์ กล้าผจญ ผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย , หมายเลข 3 นายอําพล คําศรีวรรณ ผู้สมัครจากพรรคพลังท้องถิ่น
ไท , หมายเลข 4 นายองอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ ผู้สมัครจากพรรคไทรักธรรม และหมายเลข 5 นางสาวปทิตตา ชัยมูล
ช่ืน ผู้สมัครพรรคเศรษฐกิจใหม่ ทําให้ผู้สมัครรับเลือกต้ัง เร่งออกหาเสียงกันอย่างต่อเน่ือง ซึ่งผู้สมัครจากพรรคพลัง
ประชารัฐ ได้เริ่มลงพื้นที่ และออกหาเสียงก่อนเป็นพรรคแรก เน่ืองจากเข้าสมัครคนแรก จากน้ันคู่ชิง ผู้สมัครจาก
พรรคเสรีรวมไทย ก็สมัครตาม และลุยพ้ืนที่หาเสียงเช่นกัน ทําให้บรรยากาศในพ้ืนที่ 5 อําเภอของ จ.ลําปาง ได้แก่ อ.
เสริมงาม อ.เกาะคา อ.สบปราบ อ.เถิน และ อ.แม่พริก เกิดความคึกคัก ซึ่งถือว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคใหญ่ที่ลุยหา
เสียงกันอย่างดุเดือด 
 ด้านความเคลื่อนไหวจากผู้สมัครพรรคเล็ก ในวันน้ี ทาง นางสาวปทิตตา ชัยมูลช่ืน อายุ 48 ปี ชาว อ.
เมือง จ.ลําปาง ผู้สมัคร ส.ส.ลําปาง เขต 4 พรรคเศรษฐกิจใหม่ หมายเลข 5 ได้เริ่มลุยพ้ืนที่หาเสียงแล้ว เพ่ือเร่งหาเสียง
ก่อนถึงวันเลือกต้ัง เสาร์ที่ 20 มิถุนายน โดยได้นําทีมหาเสียงไปพบปะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดท่านาง ต.ล้อมแรด อ.
เถิน จ.ลําปาง ซึ่งเป็นตลาดย่านชุมชน และร้านค้า จึงได้เข้าแนะนําตัว พร้อมแจกแผ่นพับ เพ่ือขอคะแนนเสียง รวมถึง
เดินไปพบประชาชนตามร้านค้า และบ้านเรือนที่ต้ังอยู่ใกล้ ซึ่งประชาชนก็ต้อนรับเป็นอย่างดี 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/region/news_2217243 
 
 
 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  6 

 

 
 
 
มาแล้ว ‘ธรรมนัส’ ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร ส.ส.ลําปาง อ้อนขอคะแนนโค้งสุดท้าย 
วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 11.46 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเช้าวันที่ 6 มิถุนายน2563 ที่ผ่านมา  ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พรรคพลังประชารัฐ พร้อมคณะลงพ้ืนที่จังหวัดลําปางเพ่ือช่วยนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครสส.ลําปาง เขต 
4 พรรคพลังประชารัฐเบอร์ 1 หาเสียงโค้งสุดท้าย ก่อนที่จะมีการเลือกต้ังสส.ลําปางเขต4 ที่ว่างลง ในวันเสาร์ที่ 20 
มิถุนายน  2563     
 โดยจุดแรกคณะลงพ้ืนที่ตลาดเช้าหน้าวัดลําปางหลวง ต.ลําปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง ซึ่ง ร.อ. 
ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรรคพลังประชารัฐ พร้อมเดินตลาดแนะนําตัว
ฝากผู้สมัครคือนายวัฒนา สิทธิวัง ก่อนจะขึ้นรถปราศรัยเพ่ืออาสารับใช้พ่ีน้องชาวลําปางเขต4 และขอโอกาสให้ผู้สมัคร 
เข้าไปเป็นตัวแทนพ่ีน้องชาวลําปางเขต 4    คณะขึ้นไปกราบไหว้สักการะพระพุทธรูปภายในวิหารหลวง องค์พระธาตุ
ลําปางหลวง และพระเจ้าแก้วมรกต ก่อนที่จะขึ้นรถแห่หาเสียงตามหมู่บ้านและตลาดสดอําเภอเกาะคา 
 ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า 
ในช่วงวันหยุดวันน้ี ได้พ้ืนที่เขตเลือกต้ังลําปาง เขต 4  ให้ครบทุกอําเภอได้แก่อําเภอเกาะคา เสริมงาม สบปราบ เถิน
และแม่พริก การเลือกต้ังคร้ังน้ีพรรคพลังมีความมั่นใจมากเพราะว่าการเลือกต้ังครั้งที่แล้วพรรคพลังประชารัฐพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตเลือกต้ังที่4 เลือกนายวัฒนา สิทธิวัง อย่างล้นหลามในคร้ังน้ีมีความชัดเจนหากเลือกท่านวัฒนาเข้ามา
เป็นสส.ก็จะมาเป็นฝ่ายรัฐบาล น่ันหมายความว่าในการพัฒนาพ้ืนที่ ทั้ง4 เขตของจังหวัดลําปาง นายวัฒนาก็มีโอกาสที่
จะนําความเจริญโดยเอางบประมาณ ในการพัฒนาด้านต่างๆเข้ามาสู่จังหวัดลําปางได้ เฉพาะในเขตเลือกต้ังที่ 4 
 
 
  
 
 
 นโยบายที่พัฒนาเราจะทําอย่างไรให้ขายเอาความเป็นอัตตาลักษณ์ของลําปาง ซึ่งถือว่า จังหวัดลําปางที่
มีอัตตาลักษณ์ และขายความเป็นตัวตนของจังหวัดลําปางได้ ซึ่งลําปางมีทั้งวัดวาอาราม รวมทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวที่
น่าสนใจ และที่สําคัญในการพัฒนาเรื่องความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนทั้งคุณภาพชีวิตโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งนํ้า 
อาชีพ ที่ดินทํากิน ให้กับพ่ีน้องชาวลําปาง ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุด 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/497503 
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5 มิ.ย. 2020 13:47:00    
“พีระพันธุ์” ระบุนั่งหัวหน้าพรรค พปชร.ไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
รัฐสภา 5 มิ.ย.-“พีระพันธุ์” ยันไม่ได้รับทาบนั่งหัวหน้า พปชร. เผยนั่งบอร์ดการบินไทย มีตําแหน่งในพรรค
การเมืองไม่ได้ ด้าน “สิระ” อัด “สนธิรัตน์” อย่าเผาบ้านพลังประชารัฐ ขอหยุดดูถูก ส.ส. ยืนยันเสนอชื่อ “พล.อ.
ประวิตร” เป็นหัวหน้าพรรคคนเดียว  
 นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนว
ทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กล่าวว่า ไม่ได้รับการทาบทาม ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชา
รัฐ และขณะน้ียังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคใด อีกทั้งขณะน้ีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) ซึ่งตาม
กฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง ดังน้ัน ข่าวที่ระบุว่าจะไปรับตําแหน่งหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐจึงเป็นไปไม่ได้ 
 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐและการ
ประชุมใหญ่เพ่ือเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ว่า อยู่ที่กรรมการการเลือกต้ัง(กกต.)ว่าจะอนุญาตให้ประชุมพรรค
หรือไม่ เพราะขณะน้ียังอยู่ในช่วงวิกฤติโควิด-19 และยังบังคับใช้พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ส่วนที่ว่าหากปล่อยไว้นานกว่าน้ีปัญหาจะย่ิงรุนแรงขึ้นหรือไม่ นายสิระ กล่าวว่า ทุกคนเป็นสมาชิกพรรคและส.ส. เมื่อ
เสร็จสิ้นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทุกคนกลับไปยังพ้ืนที่ตนเองเพ่ือช่วยเหลือประชาชน  
 “แต่ยังมีผู้ใหญ่ในพรรค เช่น นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รักษาการเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐให้
สัมภาษณ์ในเชิงเผาพรรค เช่นว่าที่มีปัญหาคือการไปแย่งกันที่กองทุนอนุรักษ์พลังงาน ผมก็อยากจะถามกลับไปว่าเขา
ไปเองหรือเรียกเขาไป เพราะเท่าที่ทราบมาคือมีการเรียก ส.ส.ไปที่กระทรวงพลังงาน” นายสิระ กล่าว 
 นายสิระ กล่าวว่า ทุกคนหยุดการเคลื่อนไหว หยุดการสร้างความแตกแยกกันแล้ว เหลือเพียงนายสนธิ
รัตน์ที่ยังให้สัมภาษณ์ ขอเรียกร้องและขอร้องว่านายสนธิรัตน์หยุดพูดคนเดียว ทุกอย่างก็หยุด แล้วรอวันที่จะเลือก
กรรมการบริหารพรรค ซึ่งนายสนธิรัตน์อาจจะมีโอกาสได้กลับมา และว่า “แต่วันน้ีขออย่าเผาบ้านพลังประชารัฐ ถ้าจะ
ไม่ได้รับการเลือกต้ังกลับมาเป็นเลขาธิการพรรคก็อยู่ที่สมาชิกพรรคว่าจะเลือกท่านหรือไม่ ขออย่าดูถูก ส.ส. เพราะตัว
ท่านไม่ได้เป็น ส.ส.” 
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  นายสิระ กล่าวว่า จะเสนอช่ือพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ประธาน
ยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ส่วนพล.อ.ประวิตรจะปฏิเสธหรือไม่ อยู่ที่พล.อ.ประวิตร 
“ผมเป็นเพียงสมาชิกคนหน่ึงเท่าน้ัน ถ้าพล.อ.ประวิตรปฏิเสธ ผมจะไม่เสนอคนอ่ืน เพราะมีคนเดียว ลุงป้อม จบที่ลุง
ป้อมคนเดียวเท่าน้ัน ส่วนตัวคิดว่า หากลุงป้อมมาทุกอย่างก็จบ แม้แต่สิระยังจบเลย แล้วคิดดูว่าคนอ่ืนจะไม่จบหรือ
ครับ” นายสิระ กล่าว.-สํานักข่าวไทย  
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ed9ea64e3f8e40af94518e3 
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5 มิ.ย. 2563-14:10 น. 
สิระ ซัด สนธิรัตน์ หยุดเผาพรรค-ทําแตกแยก โวพปชร.ต้องจบที่‘บิ๊กป้อม’ 
การเมือง 
    
 
 
 
 
 
พลังประชารัฐซัดกันเอง สิระ เจนจาคะ อัด สนธิรัตน์ หยุดเผาพรรค-ทําแตกแยก โวพปชร.ต้องจบที่‘บิ๊ก
ป้อม’ แฉกองทุนพลังงานก็เรียกส.ส.ไปคุยเอง 
  เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึง
การนัดประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐ เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ว่า อยู่ที่
กกต. เพราะยังอยู่ในช่วงพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และทุกคนที่เป็นสมาชิกพรรค โดยเฉพาะส.ส.เมื่อประชุมสภาฯ เสร็จก็
ต้องลงพื้นที่ แต่มีผู้ใหญ่ที่เป็นเลขาธิการพรรค คือนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ออกมาให้สัมภาษณ์
ในเชิงเผาพรรค เช่น ที่มีปัญหาในพรรค เพราะไปแย่งกันซื้อกองทุนพลังงาน ตนอยากถามกลับไปว่า เขาไปเอง
หรือเรียกเขาไป เท่าที่รู้มามีการเรียกส.ส.ไปที่กระทรวงพลังงาน เพ่ือคุยเรื่องกองทุนพลังงาน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4259611 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/625313 
ข่าวที่เก่ียวข้อง :  https://www.newtv.co.th/news/57540 
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"สิระ" ซัด "สนธิรัตน์" หยุดให้สัมภาษณ์ "เผาบ้าน พปชร." เสียที 
ไทยรัฐออนไลน์ 
5 มิ.ย. 2563 19:25 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"สิระ" ซัด "สนธิรัตน์" หยุดให้สัมภาษณ์ "เผาบ้านพปชร." ได้แล้ว ชี้คนอ่ืนในพรรค เขาหยุดทําให้เกิดความ
แตกแยกกันหมดแล้ว ส่วนกรณี เลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ขึ้นอยู่ที่ กกต.จะอนุญาต หรือไม่     
 วันที่ 5 มิ.ย. นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าว ยอมรับว่า ยังมีผู้ใหญ่ในพรรค 
อย่างเช่น นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ มาให้สัมภาษณ์ในลักษณะเผาพรรค 
ว่า ที่มีปัญหา เพราะไปแย่งกองทุนพลังงาน อยากรู้ ส.ส.เขาไปเองหรือเรียกเขาไป เท่าที่รู้มามีการเรียก ส.ส.ในพรรค 
ไปพูดคุยเรื่อง กองทุนพลังงาน ซึ่งตอนน้ีทุกคนในพรรคหยุดให้สัมภาษณ์ หยุดทําให้เกิดความแตกแยกแล้ว แต่ท่านก็
ยังไม่หยุด ส่วนตัวผม วันน้ีขอเรียกร้อง และวิงวอนให้ท่านหยุด "เผาบ้านพลังประชารัฐ" ถ้าต่อไป ไม่ได้รับการเลือกต้ัง
กลับมาเป็นเลขาธิการพรรค หรือได้รับเลือก ก็อยู่ที่สมาชิกพรรค จะเลือกท่านหรือไม่ 
 “ส่วนเร่ืองเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ก็ขึ้นอยู่ที่ กกต.ว่าจะอนุญาต หรือไม่ อย่างไร เพราะ
ตอนน้ีก็ติดปัญหาโควิด-19 แพร่ระบาด และติดมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่” นายสิระ กล่าว... 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1862109 
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ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 15.23 น. 
เลขา ป.ป.ช. ยัน “นาฬิกา บิ๊กป้อม”ไม่ยึดเป็นบรรทัดฐานเคสอ่ืนๆ  ยํ้าการแสดงทรัพย์สินต้องดูหลักฐาน – ข้อ
กฎหมายเป็นเรื่องๆ 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือวันที่ 5 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณีการชี้แจงว่าการยืมนาฬิกาของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นการยืม
ใช้คงรูป จึงไม่ต้องแจ้งในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
  นายวรวิทย์ กล่าวว่า ในบทบัญญัติของกฎหมายของป.ป.ช.ในการตรวจสอบทรัพย์สินน้ันป.ป.ช.
ตรวจสอบความถูกต้องและการมีอยู่จริงของทรัพย์สินเพ่ือพิจารณาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแสดงความโปร่งใส
หรือไม่ ปัจจุบันกฎหายใหม่ได้มีการเพ่ิมองค์ประกอบความผิดว่าไม่ใช่แค่การย่ืนเท็จหรือปกปิดเท่าน้ัน แต่จะต้องมี
เจตนาที่ไม่แสดงที่มาของรายการทรัพย์สิน และจะตรวจสอบว่าระห่างดํารงตําแหน่งมีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติหรือไม่ 
การดําเนินการของป.ป.ช.ได้มีการกําหนดแบบฟอร์มให้ผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งมีรายการทรัพย์สิน 9 
ประเภทและรายการหน้ีสิน 4 ประเภท 
 "เมื่อมีปัญหาขึ้นมาป.ป.ช.จะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องและการมีอยู่จริง โดยจะพิจารณาท้ัง
ข้อเท็จจริง พยาน หลักฐานและข้อกฎหมาย ดังน้ัน การพิจารณาคดีใดคดีหน่ึงรายละเอียดข้อเท็จจริงแต่ละเรื่อง
อาจจะไม่เหมือนกัน เช่น เรื่องที่ผ่านมาในกรณีอดีตข้าราชการระดับสูงรายหน่ึงบอกว่ายืมรถของเพ่ือนมาและไม่แจ้ง
ต่อป.ป.ช.  ทางป.ป.ช.เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าไม่ใช่เรื่องยืม แต่เป็นรถที่เขาได้มาเองและปกปิดไม่แจ้ง หรือ บางกรณีก็
ตรวจสอบพยาน หลักฐานและรับฟังยุติว่าเป็นเรื่องยืมกันจริงๆ เราก็มาดูข้อกฎหมายว่าการแสดงรายการทรัพย์สิน 
หน้ีสิน ให้แสดงรายการทรัพย์สินที่เป็นของตนเองไม่ใช่ทรัพย์สินของคนอ่ืน ข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องก็เป็นรายละเอียด
ของแต่ละเรื่อง ไม่ใช่ว่าเราตัดสินเรื่องใดเรื่องหน่ึงไปแล้วจะเป็นบรรทัดฐานในเรื่องอ่ืนๆ" นายวรวิทย์ กล่าว 
  เลขาธิการป.ป.ช. กล่าวต่อว่า สําหรับข้อห่วงใยจากผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆน้ันป.ป.ช.จะรับไว้เพ่ือปรับปรุง
กฎเกณฑ์ต่อไป การทํางานของป.ป.ช.เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย การทํางานจึงต้องยึดหลักกฎหมายและพยาน 
หลักฐาน 
  เมื่อถามว่า กรณีน้ีเป็นช่องโหว่หรือไม่ นายวรวิทย์  กล่าวว่า "ยังไม่ถึงกับช่องโหว่ เพราะทั้งหมดต้องบอก
ว่าวัตถุประสงค์ของการย่ืนรายการทรัพย์สินและหน้ีสินต้องการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เราก็ไป
ตรวจสอบดูเป็นเรื่องๆไป"  เมื่อถามยํ้าว่า กรณีน้ีจะกลายเป็นบรรทัดฐานให้คนอ่ืนมาอ้างเช่นกันเพ่ือที่จะไม่แจ้งต่อ
ป.ป.ช. นายวรวิทย์ กล่าวว่า "ไม่ห่วง เพราะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไป" 
 
อ้างอิง :  https://www.dailynews.co.th/politics/778361 
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5 มิ.ย. 2020 15:11:09    
เสนอแก้กระบวนการสรรหา-ตรวจสอบองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
รัฐสภา 5 มิ.ย.-กมธ.วิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ เสนอแก้กระบวนการสรรหาและเพิ่มกระบวนการตรวจสอบ
องค์กรอิสระ  
  นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และ
แนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ว่า จากสถานการณ์โค
วิด-19 ที่เกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ ที่ประชุมจึงตกลงขอขยายเวลาการพิจารณา ศึกษาแนวทางแก้ไข
รัฐธรรมนูญออกไป อีก 90 วัน แต่จะพยายามเร่งพิจารณาให้เสร็จก่อน และในวันน้ีได้พิจารณา ในส่วนขององค์กร
อิสระและมีความเห็น สอดคล้องกันว่า จะต้องมีการ ปรับปรุง แก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนคุณสมบัติของผู้ที่มีอํานาจ
หน้าที่ในการสรรหา กระบวนการสรรหาองค์กรอิสระ รวมถึงการใช้อํานาจหน้าที่ ขององค์กรอิสระที่ควรจะมีขอบเขต
ที่ได้รับการตรวจสอบได้  
  ด้านนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า 
ประเด็นองค์กรอิสระ มีกมธ.อภิปรายอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันว่าองค์กรอิสระมีปัญหาที่
กระบวนการสรรหา ซึ่งยึดโยงประชาชนน้อยไป จึงเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่มา ส่วนกระบวนการตรวจสอบ
ถ่วงดุล ก็เห็นตรงกันว่า องค์กรอิสระมีอํานาจมากขึ้นเรื่อย ๆ ให้คุณให้โทษต่อสังคม แต่แทบไม่มีกระบวนการ
ตรวจสอบ เช่น เมื่อมีคําวินิจฉัยแล้วก็จบ ไม่มีใครไปถามถึงเหตุผลหรือเข้าไปศึกษาได้ การตรวจสอบจากองค์กรทาง
สังคม เช่น ประชาชน สภา หรือกับองค์กรอ่ืน ๆ ก็ไม่มี จึงเห็นควรต้องปรับปรุงออกแบบกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุล
องค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญใหม่ 
  “องค์กรใดที่มีอํานาจมาก ให้คุณให้โทษต่อสังคม และมีผลกระทบเป็นวงกว้าง ย่ิงจําเป็นต้องสร้างระบบ
ตรวจสอบให้มากขึ้น ที่ผ่านมาเร่ืองน้ีเราเป็นจุดอ่อน ดังน้ัน หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจําเป็นต้องมีการออกแบบเรื่อง
น้ี” นายสุทิน กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ed9fe1de3f8e40af9451993 
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รื้อองคกรอิสระ!'สุทิน'ชี้มีอํานาจมากไม่ยึดโยงประชาชนต้องให้ถูกตรวจสอบได้ 
05 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:16 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 5มิ.ย.63- ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กล่าวถึงการประชุม
ของคณะกมธ.วิสามัญฯ หลังจากพักการประชุมไปช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ว่า เป็นการพิจารณาต่อใน
ส่วนขององค์กรอิสระ ซึ่งมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันว่าองค์กรอิสระมีปัญหาที่
กระบวนการสรรหา ยึดโยงประชาชนน้อยไป จึงเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขเร่ืองที่มา ส่วนกระบวนการตรวจสอบ
ถ่วงดุล เห็นตรงกันว่า องค์กรอิสระมีอํานาจมากขึ้นเรื่อยๆ ให้คุณให้โทษต่อสังคม แต่แทบไม่มีกระบวนการตรวจสอบ 
เช่น เมื่อมีคําวินิจฉัยแล้วก็จบ ไม่มีใครไปถามถึงเหตุผลหรือเข้าไปศึกษาได้ 
 "การตรวจสอบจากองค์กรทางสังคม เช่น ประชาชน สภา หรือกับองค์กรอ่ืนๆก็ไม่มี จึงเห็นควรต้อง
ปรับปรุงออกแบบกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลองค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญใหม่ องค์กรใดที่มีอํานาจมาก ให้คุณให้
โทษต่อสังคม และมีผลกระทบเป็นวงกว้าง ย่ิงจําเป็นต้องสร้างระบบตรวจสอบให้มากขึ้น ที่ผ่านมาเร่ืองน้ีเราเป็น
จุดอ่อน ดังน้ัน หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจําเป็นต้องมีการออกแบบเรื่องน้ี" 
 นายสุทิน กล่าวว่า นอกจากน้ี มีข้อสรุปว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะขยายเวลาศึกษาแนวทางการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญไปอีก 90 วัน แต่พยายามจะทําให้เสร็จก่อนกําหนด ส่วนการรับฟังความเห็นในช่วงน้ีคงยังไม่
เหมาะสม เพราะยังมีสถานการณ์โควิด แต่ก็มีข้อสังเกตว่าให้กําหนดรูปแบบที่ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมมากๆ 
 
 
อ้างอิง  : https://www.thaipost.net/main/detail/67901 
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เผย กมธ.ศึกษาแก้ รธน. เสียงข้างมาก เห็นด้วยแก้ไขที่มาองค์กรอิสระ 
Submitted on Sat, 2020-06-06 12:43 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน กมธ.วิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์แก้ไขรัฐธรรมนูญ เผยกรรมาธิการเสียงข้างมากเห็นด้วยแก้ไขที่มาผู้ดํารง
ตําแหน่งในองค์กรอิสระ พร้อมขยายการทํางานอีก 90 วัน  
 พีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทาง
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สภาผู้แทนราษฎร 
 เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานเม่ือวันที่ 5 มิ.ย. 2563 เปิดเผย
ภายหลังการประชุม ว่าหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทําให้คณะกรรมาธิการต้องหยุดการทํางาน 
จึงจําเป็นต้องขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 90 วัน ส่วนการประชุมวันน้ี เป็นเรื่องขององค์กรอิสระ ซึ่งกรรมาธิการเสียง
ข้างมากเห็นว่ารัฐธรรมนูญมีข้อบกพร่องต้องปรับปรุงทั้งในส่วนคุณสมบัติของผู้มีอํานาจหน้าที่ในการสรรหาผู้ดํารง
ตําแหน่งในองค์กรอิสระต่าง ๆ คุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งและกระบวนการสรรหาซึ่งต้องได้รับการแก้ไข นอกจากน้ี
ในส่วนของการเปิดรับฟังความคิดเห็น ได้มอบหมายคณะอนุกรรรมาธิการที่เก่ียวข้องไปดําเนินการ 
 ด้านนายสุทิน คลังแสง โฆษกกรรมาธิการวิสามัญฯ กล่าวว่าคณะกรรมาธิการยังเห็นตรงกันในเรื่องของ
องค์กรอิสระที่ขาดกระบวนการตรวจสอบ ทั้งที่มีความสําคัญและมีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นศาล
รัฐธรรมนูญ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะต้องมีการออกแบบกระบวนการตรวจสอบ ให้เกิดการ
ถ่วงดุลอํานาจ 
 
 
อ้างอิง  :  https://prachatai.com/journal/2020/06/87995 
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ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 15.26 น. 
องค์กรอิสระพร้อมตรวจสอบงบฯกู้เงิน 3 ฉบับ  
 
 
 
 
 
  
 
 เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายกล้านรงค์ จันทิก ส.ว.และประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)กิจการวุฒิสภา 
เปิดเผยว่า  กมธ.ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารองค์กรอิสระ ประกอบด้วย สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง). 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือเสนอข้อสังเกต
เก่ียวกับพระราชกําหนด(พ.ร.ก.)กู้เงิน 3 ฉบับ   
 โดยวุฒิสภามีข้อเสนอ 4 ข้อ ดังน้ี 1.ขอให้นําเงินกู้มาแก้ปัญหาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 2.ไม่ให้มีการ
ทุจริต โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเป็นช่องว่างได้ 3.การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 4.การประเมินผลสัมฤทธ์ิ
โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
 นายกล้านรงค์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของกมธ.มีความเป็นห่วงเร่ืองการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องยกเว้นระเบียบ
ต่างๆและการขัดกันแห่งประโยชน์ การยักยอกทรัพย์สิน รวมไปถึงการรับผลประโยชน์ ซึ่งกมธ.ได้แจ้งไปยังองค์กร
อิสระทุกองค์กร ที่สําคัญต้องมีการจัดทําเว็บไซต์เพ่ือเปิดเผยโครงการและกระบวนการร้องเรียนไปยังองค์กรอิสระที่ทํา
ได้รวดเร็ว และประชาชนร่วมกันติดตามตรวจสอบ ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งแต่ละองค์กรได้แจ้งต่อ กมธ.
แล้วว่าได้ดําเนินการตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้ว เช่น การจ่ายเงินเยียวยาและประสิทธิผลในการทํางานของรัฐบาล 
 "เงินกู้ล้านล้านบาทน้ันองค์กรอิสระได้ดูแลและตรวจสอบให้ประชาชนอุ่นใจว่ารัฐบาลมีความต้ังใจว่าจะ
ใช้เงินแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง และผลประโยชน์จะตกอยู่กับประชาชนอย่างแท้จริง"  นายกล้านรงค์ กล่าว 
 ด้านนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการป.ป.ช. กล่าวว่า เวลาลงไปปฏิบัติจริงอาจมีความเสี่ยงและเกิดการ
รั่วไหล ซึ่งป.ป.ช.มีเครื่องมือในการทํางาน 3 เครื่องมือ ได้แก่  
 1.การเสนอมาตรการต่อรัฐบาล โดยป.ป.ช.ได้ศึกษาแผนงานและโครงการต่างๆแล้วและเตรียมจะเสนอ
ไปยัง ครม.อันจะสอดคล้องกับเรื่องการประเมินความเสี่ยงทางนโยบาย 
 2.ช่วงการระบาดโควิด-1  ป.ป.ช.ได้ปักหมุดพ้ืนที่เสี่ยงโดยอาศัยกลไกของอาสาสมัครรวบรวมข้อมูลและ
ส่งข้อมูลมาให้ป.ป.ช.ดําเนินการ 3.การใช้อํานาจตาม มาตรา 48 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ที่สามารถดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็วเพ่ือให้เห็นผลเป็น
การเฉพาะ 
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 "ป.ป.ช.ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล 10 ล้านเพ่ือเป็นกองทุนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต" นายวรวิทย์ กล่าว 
  ด้านนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) กล่าวว่า สตง.จะเข้ามาตรวจสอบเร่ืองการ
ใช้เงินให้เกิดความโปร่งใส่ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้ังแต่เริ่มมีโควิด-19 สตง.ได้ส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัด
จ้างด้วยความรวดเร็ว เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งหลายหน่วยงานมีความกังวลในเร่ืองความถูกต้อง แต่สตง.ได้ให้
คําปรึกษาให้แก่หน่วยงาน เพ่ือให้การดําเนินงานของหน่วยงานทําได้อย่างถูกต้อง 
 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า เราไม่ได้มุ่งตรวจสอบเพ่ือจับผิด
แต่ จะเน้นการหาวิธีที่ทําให้การทํางานของภาครัฐมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ือเป็นต้นทางของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 เมื่อถามว่า กองทุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล แต่ป.ป.ช.ต้องเข้า
ไปตรวจสอบ เช่นน้ีจะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ นายวรวิทย์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ฉบับใหม่ เพ่ือนําเงินไปสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามาทํางานกับป.ป.ช.และสนับสนุนมาตรการ
คุ้มครองพยานต่างๆท่ีต้องใช้เงิน และคุ้มครองการปฏิบัติงานของป.ป.ช.และเจ้าหน้าที่ และสนับสนุนการทํางานให้
สัมฤทธ์ิ ซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายท่ีรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณตามกฎหมาย ยืนยันว่าการทํางานป.ป.ช.จะเป็นไป
ตามหน้าที่และกฎหมายภายใต้ข้อเท็จจริงและพยานของกฎหมาย 
 เมื่อถามว่า ข้อห่วงใยจากสภาฯและวุฒิสภาเก่ียวกับเรื่องการเอ้ือประโยชน์ให้กับนายทุนจะอยู่ใน
ขอบเขตการตรวจสอบองค์กรอิสระหรือไม่ นายประจักษ์ กล่าวว่า  พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้
ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19  พ.ศ. 2563 และ พ.ร.ก.การรักษา
เสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563  เป็นเรื่องที่อยู่ในการควบคุมดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ซึ่งสตง.มีสถานะเป็นผู้สอบบัญชีของธปท. ดังน้ัน สตง.จะเข้ามาตรวจสอบใน
ประเด็นน้ีด้วยว่าธปท.ได้ดําเนินการตรงเป้าหมายหรือไม่ หากเป็นเช่นน้ันจะมีข้อท้วงติงจาก สตง.ต่อไป.     
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/778362 
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5 มิ.ย. 2020 15:50:50 
 
“ทิชา” ชี้ดารา-ส.ส.เป็นบุคคลสาธารณะ ควรเป็นแบบอย่างที่ดี 
      
 
 
 
 
 
 
 
กรุงเทพฯ 5 มิ.ย.-“ทิชา” ชี้ทั้งดาราและ ส.ส.เป็นบุคคลสาธารณะ ควรเป็นแบบอย่างที่ดี สงสัยเป็นพฤติกรรมท่ี
แท้จริงหรือแค่เป็นหมากทางการเมือง จ้ีกรรมการด้านจริยธรรมตรวจสอบ 
  นางทิชา ณ นคร ผู้อํานวยการบ้านกาญจนาภิเษก นักสิทธิเด็กเยาวชนและสตรี กล่าวถึงกรณี น.ส.ปา
รีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดศึกกับ น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ดารานักแสดง จากประเด็น
ข้อกฎหมายคดีข่มขืน คุกคาม ลามไปถึงเรื่องส่วนตัว ว่า ทั้ง ส.ส.และ ดารา เป็นบุคคลสาธารณะ ซึ่งการตรวจสอบ
บุคคลสาธารณะทั้งในมิติความคิดและพฤติกรรม ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่การตรวจสอบต้องไม่เป็นเรื่องของการทะเลาะ
เบาะแว้ง สาดโคลนใส่กัน และไม่ควรอยู่ในนิยามปากตลาดทั้งคู่ แต่ควรเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะนักการเมือง ซึ่ง
พฤติกรรมที่ผ่านมา เหมือนผิดทิศผิดทาง แสดงออกถึงวุฒิภาวะที่เสมือนการสอบตกทางการเมือง 
  นางทิชา กล่าวว่า จากการสอบถามองค์กรสตรีที่เคยทํางานร่วมกับนักการเมืองคนน้ี ก็เห็นว่าไม่ได้มี
พฤติกรรมดังกล่าว จึงทําให้สงสัยว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เป็นหมากทางการเมืองของใครหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เห็นว่า
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นเร่ืองที่คณะกรรมการด้านจริยธรรม ซึ่งกํากับดูแลนักการเมืองจะต้องตรวจสอบ เพ่ือไม่ให้
ภาพพจน์ของนักการเมืองเสียหาย 
   “ถ้าดูจากการตอบสนองของสังคมต่อเธอ ในฐานะนักการเมือง ดูแล้วไม่ได้มีใครปลื้ม หรือปลื้มน้อย
มาก ก็ไม่น่าจะเป็นแบบอย่างและเช่ือว่าคนส่วนหน่ึง ไม่น่าจะสบายใจหรือปลื้มที่เรามีนักการเมืองแบบน้ี แต่ถ้ามีใคร
สักคนจะเลือกเขาเป็นไอดอล ก็น่าจะเป็นปัญหาเฉพาะตัว คณะกรรมการท่ีดูแลจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง 
ทําไมถึงไม่แตะนักการเมืองที่มีการแสดงออกทางความคิดและพฤติกรรมแบบนี้ เพราะถ้าคุณปล่อยให้สถานการณ์แบบ
น้ีเกิดขึ้นหลายครั้งแม้คนเดียว เท่ากับว่าคุณก็ทําลายสถาบันของคุณเอง การเมืองก็กลายเป็นเรื่องตลกท่ีคนไม่เช่ือถือ
ศรัทธา กลายเป็นขี้ปากและนําไปสู่การเลือกต้ังครั้งต่อไปที่คนจะรู้สึกว่าเป็นแค่พิธีกรรมบางอย่าง ซึ่งคนที่ดูแล
มาตรฐานทางจริยธรรมทางการเมืองทําไมไม่ร้อนไม่หนาวกับพฤติกรรมน้ีของนักการเมือง รวมทั้งพฤติกรรมอ่ืน ๆ อีก
หลายคนด้วยซ้ํา เลยรู้สึกได้ว่าแวดวงทางการเมืองกําลังยอมรับอํานาจที่มองไม่เห็นหรือไม่” นางทิชา กล่าว.-สํานักข่าว
ไทย 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5eda076ae3f8e40af844d8c3 
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5 มิ.ย. 2563-16:47 น. 
เผยกําหนดการ เปิดตัว "กลุ่ม CARE" ภายใต้ "คณะผู้ห่วงใยประเทศ" 
 
 
 
การเมือง 
 
 
กลุ่มเพื่อนทักษิณ เผยกําหนดการ เปิดตัว "กลุ่ม CARE" ภายใต้ "คณะผู้ห่วงใยประเทศ" เตรียมหารือรอบ 
2 ช่วงต้นสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ 
  เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านฯ กล่าวถึงความคืบหน้าในการ
ดําเนินการของ "คณะผู้ห่วงใยประเทศ" หรือ "กลุ่มแคร์" ที่เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนหลากหลายวิชาชีพ 
รวมทั้งผู้ริเริ ่มที่ทําหน้าที่ประสานงานกลุ่ม ได้นัดหารือผู้เข้าร่วมทุกท่าน และได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าจะมีการ
หารือกันของกลุ่มคร้ังที่ 2 ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า 
โดยจะมีการหารือต่อเนื่องจากการประชุมครั้งแรก เพื่อให้ได้ข้อสรุปในเป้าหมายและความร่วมมือกัน รวมทั้ง
สรุปชื่อกลุ่มอย่างเป็นทางการ และความหมาย ตลอดจนแนวทางดําเนินการของกลุ่มในอนาคต ว่าจะทํา
อย่างไรให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติในยามวิกฤติ คาดว่าเมื่อทุกอย่างเกิดความชัดเจนแล้ว 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4260419 
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“ภูมิธรรม” นัดเปิดตัวกลุ่มแคร์ มิ.ย.นี้ 
5 มิ.ย. 2020 16:46:48     
 
 
 
 
 
 
กรุงเทพฯ 5 มิ.ย.-“ภูมิธรรม” เผยความคืบหน้าการรวมตัวของกลุ่มคนหลากหลายอาชีพที่ต้องการทําประโยชน์
ให้ประเทศชาติ เตรียมหารือกันอีกครั้งในต้นสัปดาห์หน้า เตรียมเปิดตัวกลุ่มแคร์อย่างเป็นทางการภายใน มิ.ย.นี้ 
  นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์เรื่องความคืบหน้าในการ
ดําเนินการของคณะผู้ห่วงใยประเทศ หรือ กลุ่มแคร์ ที่เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผู้ริเริ่ม
ที่ทําหน้าที่ประสานงานกลุ่ม ได้นัดหารือผู้เข้าร่วมทุกคน และได้ข้อสรุปเบ้ืองต้นว่าจะมีการหารือกันของกลุ่มครั้งที่ 2 
ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า โดยจะมีการหารือต่อเน่ืองจากการประชุมครั้งแรก เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในเป้าหมายและความ
ร่วมมือกัน รวมทั้งสรุปช่ือกลุ่มอย่างเป็นทางการ และความหมาย ตลอดจนแนวทางดําเนินการของกลุ่มในอนาคตว่า
จะทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติในยามวิกฤติ และคาดว่าเมื่อทุกอย่างเกิดความชัดเจนแล้ว จะมีการ
เปิดตัวกลุ่มอย่างเป็นทางการภายในเดือนมิถุนายนน้ี  
  นายภูมิธรรม กล่าวอีกว่า ขอยืนยันว่าขณะน้ีทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการจัดคณะกลุ่มผู้ห่วงใยในบ้านเมือง
ครั้งน้ี น่าจะมีคนใหม่ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งหากได้มีการหารืออย่างเต็มที่แล้ว คาด
ว่าจะพร้อมเปิดช้ีแจงให้สาธารณชนได้ทราบภายในสิ้นเดือนน้ี.-สํานักข่าวไทย 
 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5eda1488e3f8e40aef446dfb 
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5 มิ.ย. 2563 17:51 น. 
"เสรีพิศุทธ์" ลุย บ้านท่าหลวง ขอ "สมบูรณ์" เพิ่มเสียง"เสรีรวมไทย"ในสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
"เสรีพิศุทธ์" ลุยบ้านท่าหลวง จ.ลําปาง หาเสียงเลือกต้ังซ่อม ขอ ”สมบูรณ์” เพิ่มเสียง"เสรีรวมไทย"ในสภา เพื่อ
ทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล อ้อน ขอคะแนนทุกพรรคของฝ่ายประชาธิปไตย มาลงให้แค่นี้ก็ชนะขาดแล้ว   
  วันที่ 5 มิ.ย. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เเละแกนนําพรรคลงพ้ืนที่บ้านท่า
หลวง อ.เถิน จ.ลําปาง หาเสียงให้ ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัคร ส.ส.พรรค ในการเลือกต้ังส.ส.เขต 4 ลําปาง แทน
ตําแหน่งที่ว่าง โดยกล่าวกับประชาชนว่า ตนมาบ้านท่าหลวงเป็นครั้งแรก เพราะในการเลือกต้ังใหญ่ปีที่แล้ว เลือกต้ัง
ทั่วประเทศ 350 เขต ตนไปเขตละ 1 วัน ก็ใช้เวลา 1 ปี เพราะฉะน้ันเลยไม่มีโอกาสมาที่น่ี ต้องกราบขออภัยด้วย 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวต่อว่า ตนมาในวันน้ี เน่ืองจากมีการเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ลําปาง เขต 4 ตนต้องพบพ่ีน้อง
ประชาชนให้ได้ ขอเรียนว่า ในปีที่ผ่านมา ตนได้ทําหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ ที่สุด ตนจะทุ่มเทให้ 
ร.ต.ท.สมบูรณ์ได้ เป็นผู้แทนราษฎร เขต 4 จ.ลําปางให้ได้ ทําไมถึงเช่ือมั่นอย่างน้ัน เพราะในการเลือกต้ังครั้งที่แล้ว
พรรคฝ่ายประชาธิปไตย รวมกันได้ 7 หมื่นกว่าคะแนน ขณะที่ฝ่ายเผด็จการได้ 3 หมื่นคะแนน ใครที่เคยลงให้พรรค
ฝ่ายประชาธิปไตยก็ลงคะเเนนเหมือนเดิม แค่น้ีก็กินขาด ชนะแล้ว 
  หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวอีกว่า ภาษีประชาชนท่ีรัฐบาลนําไปบริหารจะต้องใช้อย่างละเอียดและ
ประหยัด จะต้องทําเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน โดยไม่มีการทุจริต แต่รัฐบาลน้ีถูกกล่าวหาว่าทุจริตมาโดยตลอด 
การอภิปรายเร่ืองงบประมาณเงินกู้ ตนพูดจากใจว่า ไม่อยากให้กฎหมายผ่าน เพราะเด๋ียวจะไปทุจริต แต่พอนึกว่า
ประชาชนลําบากถูกพักงาน โดนปลดออกจากงาน ตนจําต้องกลํ้ากลืน ยอมให้กฎหมายผ่าน เพ่ือประชาชนจะได้มีเงิน
ไปใช้ แต่ขั้นตอนต่อไปเราต้องตรวจสอบให้ได้ ต้องต้ังกรรมาธิการมาตรวจสอบการใช้เงินของรัฐ การเลือกต้ังครั้งน้ี คือ
การเลือกระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับเผด็จการ พรรคเสรีรวมไทย เป็นพรรคเดียวของตัวแทนฝ่ายค้าน ประชาชน
ลงคะแนนมาที่พรรคเสรีรวมไทย คะแนนของฝ่ายประชาธิปไตยให้พรรคเสรีรวมไทยทั้งหมด 
 “ร.ต.ท.สมบูรณ์ คือ คนอําเภอสบปราบ เป็นคนของพวกเราเอง ต้องเข้าสภาให้ได้ ผมก็ได้อีก 1 เสียง ไป
ค้านเเละสู้ในสภา เอาชนะพวกเขาให้ได้” หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1862043 
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5 มิถุนายน 2563 - 17:31 น. 
"เสรีพิศุทธ์"ลุยบ้านท่าหลวง ขอ"สมบูรณ์"เข้าสภา เพิ่ม1เสียงไปซัด"ลุงตู่" 
 
 
 
 
 
 
 
  ในวันน้ี ( 5 มิ.ย.)พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเเละเเกนนําพรรคลงพ้ืนที่บ้าน
ท่าหลวง อ.เถิน จ.ลําปางหาเสียงให้ ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัครส.ส.ของพรรค โดยกล่าวกับประชาชนว่าตนมา
บ้านท่าหลวงเป็นคร้ังแรก เพราะในการเลือกต้ังใหญ่ปีที่แล้ว เลือกต้ังทั่วประเทศ350เขต ตนไปเขตละ1วันก็ใช้เวลา1 
ปีเพราะฉะน้ันเลยไม่มีโอกาสมาที่น่ี ต้องกราบขออภัยด้วย  
  หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ตนมาในวันน้ีเน่ืองจากมีการเลือกต้ังซ่อม ส.ส.ลําปางเขต4 ตนต้อง
พบพ่ีน้องประชาชนให้ได้ ขอเรียนว่าในปีที่ผ่านมาตนได้ทําหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ที่สุด  การที่ตน
ร่วมประชุมสภาผู้เเทนฯเรื่องพร.ก.เงินกู้1.99 ล้านล้านบาทเสร็จสิ้นก็มาพบประชาชนเขตสี่หลายวันเเล้วและจะอยู่ถึง
วันที่9 มิ.ย.เพราะว่าต้องไปประชุมกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามทุจริต ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมาก และจะกลับมาที่น่ี
อีกจนกระทั่งเลือกต้ังเสร็จ 
             หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ตนจะทุ่มเทให้ ร.ต.ท.สมบูรณ์ ได้เป็นผู้แทนราษฎรเขต4 จ.ลําปางให้
ได้ ทําไมถึงเช่ือมั่นอย่างน้ัน เพราะในการเลือกต้ังครั้งที่แล้วพรรคฝ่ายประชาธิปไตย รวมกันได้ 7 หมื่นกว่าคะแนน 
ขณะที่ฝ่ายเผด็จการได้ 3 หมื่นคะแนน ใครท่ีเคยลงให้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยก็ลงคะเเนนเหมือนเดิม แค่น้ีก็กินขาด 
ชนะแล้ว  
 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า เหตุการณ์1 ปีที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชายึดอํานาจเเละ
บอกขอเวลาอีกไม่นาน เเต่อยู่มา 6 ปีแล้ว และเขียนรัฐธรรมนูญเพ่ือที่จะได้เป็นนายกฯอีก 2 สมัย สิ่งที่ทํากับพวกเรา
คือใช้ธรรมนูญมากดขี่ประชาชน  
 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์บอกว่าจะมากู้ชาติ กู้ชาติจริงหรือเปล่า มีแต่กู้เงิน
อย่างเดียว ไม่เคยกู้ชาติเลย เป็นนายกฯเมื่อปี 2557 ต้ังงบประมาณ ปี 2558 เพ่ือเอาภาษีประชาชนมาบริหารประเทศ 
ก็ต้ังงบประมาณเกินดุล  
 “เกินดุลหมายความว่า จะใช้เงินเท่าน้ีแต่เงินไม่พอ ต้องไปขอกู้ยืม เพราะฉะนั้นปี 2558 พลเอกประยุทธ์
ก็ต้องกู้เงิน จนปีน้ีก็ต้องกู้เงินอีก ถ้าชีวิตเราเป็นหน้ีสิน ทุกเดือนไม่พอก็ต้องกู้ ทํางานมาก็ต้องใช้ดอกเบ้ีย จะมีความสุข
ไหม ใครเป็นหน้ีเป็นสินชีวิตไม่มีความสุขหรอก พลเอกประยุทธ์ถือว่าภาษีของประชาชนไม่ใช่เงินของตัวเอง จึงถลุงกัน 
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ไปหมด เอางบประมาณของเราไปซื้อสิ่งไม่จําเป็น คืออาวุธ มันหมดสมัยแล้วที่จะไปซื้อของพวกน้ี แต่คนพวกนี้ต้องการ
เงินทอน พูดง่ายๆคือทุจริต ผมบริหารประเทศมาขนาดนี้แล้ว พลเอกประยุทธ์เป็น ผบ.ทบ. ผมเป็น ผบ.ตร. มันรู้ทัน
กันอยู่ เพราะฉะน้ันพวกน้ีมันจะแสวงหาผลประโยชน์กับพ่ีน้องที่เดือดร้อน  
                      
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/432955?utm_source=category&utm_medium=internal_
referral&utm_campaign=section_politic 
 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/625295 
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5 มิ.ย. 2563 17:26 น. 
6 ส.ส.พปชร. วอน ผู้ใหญ่ในพรรค "เลิกขัดแย้ง-แย่งอํานาจ" ขอแก้ปัญหาให้ ปชช. 
 
 
 
 
 
 
6 ส.ส.พปชร." นําโดย "มาดามเดียร์" วอน ผู้ใหญ่ในพรรค เลิกขัดแย้ง-แย่งอํานาจ ขอให้ ร่วมรักสามัคคี หยุด
เรื่องการเมือง ขอให้ยึดม่ันอุดมการณ์พรรค มุ่งแก้ปัญหาประชาชน 
  วันที่ 5 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  6 ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ นําโดย น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.
บัญชีรายช่ือ-น.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.เขตคลองเตย-วัฒนา-น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.เขตดุสิต- 
บางซื่ อ  -น .ส .ภาดาท์  วรกานนท์  ส .ส . เขตราชเท วี -พญาไท -จตุจักร -น .ส .ฐิ ติ ภัสร์  โช ติ เดชาชัยนันท์   
ส.ส.เขตบางกะปิ-วังทองหลาง และนายศิริพงษ์ รัสมี ส.ส.เขตหนองจอก ออกมาเรียกร้องหลังเกิดปัญหาภายในพรรค
พลังประชารัฐ จากกรณี กรรมการบริหารพรรค 18 คน ลาออกจากตําแหน่งว่า เรากลุ่ม 6 ส.ส.พลังประชารัฐ ผนึก
กําลังขอให้ผู้ ใหญ่ใน “พรรคพลังประชารัฐ” ที่ เป็นพรรคแกนนําจัดต้ังรัฐบาล หยุดขัดแย้ง ร่วมรักสามัคคี  
หยุดเรื่องการเมือง มุ่งหน้าแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนตามสัญญาที่ให้ไว้ ความขัดแย้งทางการเมือง เป็น
เรื่องที่เกิดขึ้นได้ในสังคมประชาธิปไตย แต่ต้องอยู่บนรากฐานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
  "เราขอยึดมั่นในอุดมการณ์ บนเจตนารมณ์แรกของพรรคพลังประชารัฐ คือ การสนับสนุน พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี และขอเดินหน้าทํางานเพ่ือพ่ีน้องประชาชน ทนุบํารุงศาสนาทุกศาสนา และ
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้สมกับความไว้วางใจที่พวกเราได้รับจากประชาชน" กลุ่ม 6 ส.ส.กล่าว  
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1862031 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/625315 
ข่าวที่เก่ียวข้อง :  https://www.thaipost.net/main/detail/67917 
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5 มิถุนายน 2563 - 17:31 น. 
"พรรคสามัคคีไทย" ประณาม การลักพาตัว "วันเฉลิม" ผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่พนมเปญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"พรรคสามัคคีไทย" ประณาม การลักพาตัว "วันเฉลิม" ผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่พนมเปญ ชี้ เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะ
ช่วยรักษาความเป็นธรรมและช่วยเหลือคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ใดในโลก และตราบที่ศาลยังไม่พิพากษาถึงที่สุด
ว่ามีความผิด บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย 
  เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2563 ดร.รยุศด์ บุญทัน ผู้ร่วมก่อต้ังพรรคสามัคคีไทย กล่าวถึงกรณีการลักพาตัวนาย
วันเฉลิม สัตย์ศักด์ิสิทธิ์ หรือต้า วันเฉลิม ผู้ลี้ภัยทางการเมือง ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาว่า 
ถึงแม้จะยังไม่มีการรายงานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งน้ีถึงสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุของ
กลุ่มคนร้าย อย่างไรก็ดีหากพิจารณาจากบริบทปัจจุบันแล้ว คงยากที่จะตัดสาเหตุทางด้านการเมืองออกไป  
   พรรคสามัคคีไทยเช่ือว่าไม่ควรมีใครต้องถูกทําร้ายหรือต้องสูญเสียชีวิตเพียงเพราะความเห็นต่างทาง
การเมือง เราจึงขอประณามผู้ก่อเหตุและขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งสืบหาความจริงและนําผู้กระทําผิดมาลงโทษ 
การให้ความยุติธรรมและความช่วยเหลือประชาชนคนไทยควรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐ ไม่ว่าบุคคลผู้น้ันจะ
พํานักอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยหรือไม่ก็ตาม สุดท้ายน้ีทางพรรคสามัคคีไทยขอให้นายวันเฉลิม ปลอดภัยและได้กลับ
บ้านในเร็ววัน  
 ดร.รยุศด์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ในระบอบประชาธิปไตย การเคารพความเห็นต่างทางการเมือง ถือเป็นหัวใจ
สําคัญที่จะสร้างการพัฒนาและขับเคลื่อนสังคม จากกรณีของนายวันเฉลิม หากศาลยังไม่พิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด 
บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายในฐานะพลเมืองของประเทศ ดังน้ันจึงไม่ควรมีคนไทยคนใดไม่เฉพาะกรณี
ของนายวันเฉลิมที่ต้องถูกทําร้าย หรือถูกฆ่า เพราะความเห็นต่างทางการเมืองอีกต่อไป ตนและพรรคสามัคคีไทยจึงขอ
วิงวอนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งประสานและติดตามให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไป 
 
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/432959?utm_source=category&utm_medium=internal_
referral&utm_campaign=section_politic 
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5 มิ.ย. 2563 17:32 น. 
"วิษณุ" ยัน นายกฯ บอก "ยังไม่คิดปรับ ครม. มีแต่คนอ่ืนคิดแทน" 
 
 
 
 
 
 
 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปัด พูดถึงข่าวปรับ ครม. อ้างไม่ทราบ ไม่เคยได้ยิน เห็นมีแต่สื่อมวลชน
พูด แล้วนายกฯ ก็ไม่เคยมาปรึกษาอะไรเก่ียวกับข้อกฎหมาย ยํ้า ท่านบอกเอง ยังไม่คิด มีแต่คนอ่ืนคิดแทน"  
  เมื่อเวลา 14.15 น. ทําเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกระแส 
การปรับครม.ในขณะน้ีว่า ไม่ทราบ ได้ยินแต่ที่สื่อมวลชนพูด เมื่อถามว่า นายกฯ ได้มาปรึกษาอะไรท่ีเก่ียวกับ 
ข้อกฎหมายหากจะมีการปรับครม.บ้าง หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า นายกฯ ไม่ได้มาปรึกษาอะไรเลย เพราะไม่ได้เก่ียว
อะไรกับข้อกฎหมาย และนายกฯ ก็บอกไปแล้วว่ายังไม่ได้คิด มีแต่คนอ่ืนไปคิดแทน 
 
ข่าวอ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1862066 
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วันที่ 05 มิ.ย. 2563 เวลา 20:20 น. 
"เต้"เชียร์"บิ๊กป้อม"หัวหน้าพปชร.ชี้เป็นศูนย์รวมจิตใจพรรคร่วมรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
"มงคลกิตต์ิ"ยก"บิ๊กป้อม"ศูนย์รวมจิตใจพรรคร่วมรัฐบาลเชียร์นั่งหัวหน้าพปชร.สร้างความม่ันคงให้กับรัฐบาล 
 นายมงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ หรือเต้ ส.ส.บัญชีรายช่ือ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวถึงการที่ 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ( พปชร.)ว่า ในฐานะเป็นพรรคร่วม
รัฐบาล และ เพ่ือนหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคเล็ก ทุกคนต่างมีความเห็นว่า พล.อ.ประวิตร เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของ 
ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทั้ง 18 พรรค กว่า 276 เสียง เป็นผู้ใหญ่เป็นที่เคารพของ ส.ส.ทั้งในพรรคพลังประชารัฐ และ 
ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล 100% จากที่ได้รับรู้สัมผัสมากว่า 1 ปี 2 เดือน ด้วยตนเอง 
ทั้งน้ียังเช่ือว่า แม้แต่แกนนํา ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ก็นับถือเคารพท่านเช่นกัน 
 " น่ีเป็นคุณสมบัติพิเศษที่น้อยคนจะทําได้ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี สามารถบริหารประเทศได้อย่างมั่นคง สามารถดึงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของ
ไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นปัญหาที่ยากมาก ประเทศมหาอํานาจยังทําไม่ได้เลย และปัญหาอ่ืนๆ ต้องอาศัยความสามัคคีของ 
ครม. ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทุกคน ในการผ่านกฎหมาย พ.ร.ก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับ ผ่านไปอย่างเรียบร้อย รวดเร็ว เพ่ือมา
ช่วยเหลือเยียวยาพ่ีน้องประชาชนกว่า 69 ล้านคน ซึ่งเป็นเงินที่ให้เปล่าทุกสาขาอาชีพกว่า 6 แสนล้านบาท น้ีก็เพราะ
ความเป็นผู้ใหญ่ของ ท่านพล.อ.ประวิตร" นายมงคลกิตต์ิ กล่าว 
 นายมงคลกิตต์ิ กล่าวอีกว่า พล.อ.ประวิตร เป็นนักประสานที่ประนีประนอม รักษานํ้าใจ รักษาคําพูด 
ช่วยเหลือ สนับสนุนเป็นหลัก ทําให้เพ่ือน ส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐ และ ส.ส.ในพรรคเล็กที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล
สามารถช่วยเหลือประชาชนในยามทุกข์ยากได้อย่างเต็มที่ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ถ้า ส.ส.ในพรรคร่วมรัฐบาล 
สามัคคี ประเทศก็ไปต่อได้อย่างราบร่ืนแม้จะมีอุปสรรคที่ยากๆ ก็จะสามารถผ่านไปได้ 
 ฉะน้ันแล้ว พล.อ.ประวิตร สามารถเป็นเสาหลักที่มั่นคงของพรรคพลังประชารัฐ และพรรคร่วมรัฐบาล 
ได้อย่างแน่นอน ผมเช่ือมั่น ส่วนการปรับ ครม.น้ันเป็นอํานาจของนายกรัฐมนตรี ที่จะเห็นว่าบุคคลใดเหมาะสมไป
ช่วยกันทํางานเพ่ือบ้านเมืองต่อไป"นายมงคลกิตต์ิ กล่าว 
 ขณะที่ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส. กทม. พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า การประชุมใหญ่เพ่ือเลือก
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่น้ัน อยู่ที่ กกต.ว่าจะอนุญาตให้ประชุมหรือไม่ เพราะขณะน้ียังอยู่ในช่วงของวิกฤติโควิด-
19 และยังมีการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่ และ ทุกคนเป็นสมาชิกพรรคและ ส.ส. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมสภาทุกคน 
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ก็กลับไปยังพ้ืนที่เพ่ือช่วยเหลือประชาชน แต่ยังมีผู้ใหญ่ในพรรค เช่น นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รักษาการเลขาธิการ
พรรคพลังประชารัฐ ยังมีการออกมาสัมภาษณ์ในเชิงเผาพรรค อย่างเช่นว่าที่มีปัญหาคือการไปแย่งกันที่กองทุนอนุรักษ์
พลังงาน ก็อยากจะถามกลับไปว่าเขาไปเองหรือมีการเรียกเขาไป เพราะเท่าที่ทราบมาคือมีการเรียก ส.ส.ไปที่
กระทรวงพลังงาน 
 ทั้งน้ี นายสิระ กล่าวต่อว่า ทุกคนหยุดการเคลื่อนไหว หยุดการสร้างความแตกแยกกันแล้ว เหลือเพียงแต่ 
นายสนธิรัตน์ ที่ยังให้สัมภาษณ์ ดังน้ันส่วนตัวขอเรียกร้องและขอร้องท่าน ซึ่งเป็นเลขาธิการพรรค ว่าหากท่านหยุดพูด
คนเดียว ทุกอย่างก็จะหยุด แล้วท่านก็รอวันที่จะมีการเลือกกรรมการบริหารพรรค แล้วท่านอาจจะมีโอกาสท่ีจะได้
กลับมา แต่วันน้ีขออย่าเผาบ้านพลังประชารัฐ ถ้าจะไม่ได้รับการเลือกต้ังกลับมาเป็นเลขาธิการพรรคก็อยู่ที่สมาชิก
พรรคว่าจะเลือกท่านหรือไม่ ดังน้ันขออย่าดูถูก ส.ส. เพราะตัวท่านเองไม่ได้เป็น ส.ส. 
 อย่างไรก็ตาม นายสิระ ยังยืนยันที่จะเสนอช่ือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นหัวหน้าพรรค
แม้ พล.อ.ประวิตร ระบุว่ายังไม่พร้อมก็ตาม 
 "ท่านจะรับหรือไม่เป็นสิทธิของท่าน แต่ผมยืนยันที่จะเสนอช่ือท่านเป็นหัวหน้าพรรค และหากท่าน
ปฏิเสธผมก็ไม่เสนอช่ือใครเป็นหัวหน้าพรรค เพราะผมมีคนเดียว จบที่ลุงป้อม"นายสิระ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/625338 
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เลิกพลิ้ว ‘บิ๊กป้อม’ พยักหน้ารับหน.พปชร. จ่อนั่งแทน ‘อุตตม’ ส่วนเลขาฯ ‘แฮงค์’ มาแรง 
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - 08:44 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลิกพลิ้ว "บิ๊กป้อม" พยักหน้ารับหน.พปชร. จ่อนั่งแทน "อุตตม" ส่วนเลขาฯ "แฮงค์" มาแรง 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวด้านการเมืองในการปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรค จากนายอุตตม สาวนายน และเลขาธิการพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ มีความ
ชัดเจนมากข้ึน และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานยุทธศาสตร์พรรค จะได้รับการเสนอช่ือเป็นหัวหน้าแทน 
หลังจากบ่ายเบ่ียงกล่าวทีเล่นทีจริงว่าไม่พร้อม โดยมีนายอนุชา นาคาศัย เป็นเลขาธิการพรรค 
 ทั้งน้ี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ในระหว่างเดินทางเป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจําปี 2563 ที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.อ.ประวิตร ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวว่า :ยังไม่ถึง
เวลา เมื่อถึงเวลาก็แล้วแต่ทางพรรคและสมาชิกพรรค เราไม่เก่ียว เขาเลือกกันอย่างไรก็ว่าไปตามน้ัน แต่เมื่อผู้สื่อข่าว
ถามยํ้าอีกครั้งว่า จะสามารถเป็นหัวหน้าพรรค พปชร.ได้ และเป็นไปได้ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวสั้นว่า "อือม์" 
และพยักหน้าให้เป็นคําตอบให้กับสื่อมวลชน 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2217437 
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ก๊กป้อม-รุกฆาต ยืมมือ กกต.บีบ 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 
6 มิ.ย. 2563 05:23 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
แกนนําพรรคพลังประชารัฐ (พชปร.) เดินเกม ผลักดัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ
ประธานยุทธศาสตร์พรรคขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ กดดันให้นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ในฐานะ
รักษาการหัวหน้าพรรค เรียกประชุมกําหนดวันเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ หากยื้อเวลาเตรียมใช้ พ.ร.บ.พรรค
การเมืองให้ ส.ส.หรือสมาชิกพรรคย่ืนขอคณะกรรมการเลือกต้ัง (กกต.) จัดประชุมใหญ่วิสามัญให้ทันกรอบภายใน 
45 วัน 
 
สองก๊ก พปชร.แยกนั่งประจันหน้า 
 เมื่อเวลา 10.00 น . วันที่ 5 มิ .ย . ที่รัฐสภา ห้องประชุม 416-417 ฝั่งวุฒิสภา มีการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบฯ ปี 63 เป็นครั้งแรก ก่อนการประชุมได้แยกประชุมย่อยที่ห้อง 
415 เพ่ือหารือเบ้ืองต้น มีนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เข้าร่วม บรรยากาศค่อนข้างอึมครึม ภายในห้องมี ส.ส. กลุ่ม
แกนนําเคลื่อนไหวกดดันให้นายอุตตม พ้นจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐน่ังอยู่อีกฝั่ง อาทิ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.
บัญชีรายช่ือ และประธานวิปรัฐบาล นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ ขณะท่ีกลุ่มของนายอุตตม มีนาย
วิเชียร ชวลิต ส.ส. บัญชีรายช่ือ แยกน่ังกันคนละฝั่งแบบประจันหน้ากัน 
 
“อุตตม” โยนอํานาจนายกฯ ปรับ ครม. 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อการประชุมกลุ่มย่อยเสร็จสิ้น นายอุตตมได้เดินออกจากห้องเพ่ือประชุม กมธ.
วิสามัญฯ ผู้สื่อข่าวพยายามซักถามถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอุตตมปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ 
เพียงแต่กล่าวเลี่ยงสั้นๆว่า “ผมไม่ทราบ เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรี” 
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“สิระ” อัด “สนธิรัตน์” พูดจาเผาบ้าน 
 เมื่อเวลา 12.10 น. ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส. กทม. พรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงการนัด
ประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐ เพ่ือเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ว่า อยู่ที่คณะกรรมการการ
เลือกต้ัง (กกต.) เพราะยังอยู่ในช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทุกคนที่เป็นสมาชิกพรรค โดยเฉพาะ ส.ส.เมื่อประชุมสภาฯต้องลง
พ้ืนที่ แต่มีผู้ใหญ่ที่เป็นเลขาธิการพรรค คือนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงเผาพรรค 
เช่น ที่มีปัญหาในพรรคเพราะไปแย่งกันซื้อกองทุนพลังงาน อยากถามกลับไปว่าเขาไปเองหรือเรียกเขาไป เท่าที่รู้มามี
การเรียก ส.ส.ไปที่กระทรวง พลังงาน เพ่ือไปคุยเรื่องกองทุนพลังงาน ขณะนี้ทุกคนหยุดการเคลื่อนไหว หยุดสร้าง
ความแตกแยก เหลือเพียงนายสนธิรัตน์ ขอเรียกร้องเลขาธิการพรรค หากท่านหยุดพูดคนเดียวทุกอย่างจะหยุด ขอให้
รอวันที่เลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ มี โอกาสกลับมา แต่วันน้ีขออย่าเผาบ้าน ถ้าจะไม่ได้รับการเลือกต้ังกลับมา
เป็นเลขาธิการพรรคอีก อยู่ที่ดุลพินิจว่าสมาชิกจะเลือกหรือไม่ ขอวิงวอนให้หยุดว่าคนในพรรคได้แล้ว 
 
ยันชงชื่อ “ลุงป้อม” หนึ่งเดียวจบ 
 เมื่อถามว่า ยังยืนยันเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่ เพราะ 
พล.อ.ประวิตรระบุว่ายังไม่พร้อม นายสิระ กล่าวว่า ยืนยันเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตรเป็นหัวหน้าพรรค แต่ท่านจะรับ
หรือไม่เป็นสิทธิของท่าน แต่ยืนยันจะเสนอช่ือท่านเป็นหัวหน้าพรรค และหากท่านปฏิเสธจะไม่เสนอช่ือใครเป็น
หัวหน้าพรรค เพราะตนมีคนเดียวจบที่ลุงป้อม เมื่อถามว่า มั่นใจใช่หรือไม่ว่าหากเป็น พล.อ.ประวิตร ทุกอย่างจะจบ 
นายสิระกล่าวว่า “ในความคิดของผมคือลุงป้อมคนเดียว แม้แต่สิระยังจบเลย ลองคิดดูว่าคนอ่ืนจะไม่จบหรือ” 
 
รอวัดใจรักษาการ หน.เรียกประชุม 
 นายไพบูลย์ นิติตะวัน รักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการประชุมใหญ่สามัญพรรค
เพ่ือต้ังคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ภายใน 45 วัน หลัง 18 กรรมการบริหารพรรคลาออก ส่งผลให้
กรรมการบริหารพรรคท้ังชุดสิ้นสภาพว่าขณะน้ียังรอนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง รักษาการหัวหน้าพรรค นัด
ประชุมกรรมการบริหารพรรคท่ีเหลือ 16 คน เพ่ือกําหนดวันประชุมใหญ่สามัญ สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม 
หากยังไม่ชัดเจนหรือย้ือ สัปดาห์หน้าอาจใช้แนวทางของกฎหมายตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง มาตรา 41 สมาชิกซึ่ง
เป็น ส.ส.จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 
ใน 10 ของจํานวนสมาชิกพรรคการเมือง มีสิทธิเข้าช่ือกันย่ืนคําร้องต่อ กกต. ขอให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญพรรค
การเมืองน้ันได้ ทั้งน้ี เพ่ือขอให้ประชุมใหญ่สามัญประจําปีเลือก กก.บห.ชุดใหม่ภายใน 45 วัน นับต้ังแต่วันที่ 1 มิ.ย. 
 
ถ้าย้ืองัด ก.ม.พรรคการเมืองแก้ลํา 
 “หากบางคนในพรรคเห็นการประชุมกรรมการบริหารควรประชุมทั้ง 34 คน ไม่ใช่ 16 คน เพราะทั้งหมด
ถือว่าสิ้นสภาพแล้ว แต่ยังทําหน้าที่รักษาการ ผมไม่มีปัญหาจะประชุม 16 คนหรือ 34 คนได้หมด สําหรับการปรับ
โครงสร้างครั้งน้ี เน่ืองจากเห็นว่าที่ผ่านมาหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคไม่ได้ค่อยเข้าร่วมประชุม กับ ส.ส.
เท่าที่ควร รวมทั้งหลังมีกรรมการบริหารพรรคชุดน้ี มีการประชุมเพียงครั้งเดียวเม่ือวันที่ 26 ม.ค.ส่วนการทําหน้าที่
รัฐมนตรีของนายอุตตมและนายสนธิรัตน์ทําหน้าที่ได้ดี” นายไพบูลย์กล่าว 
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“ประวิตร” ลอยตัวรอพรรคเลือก หน. 
 เมื่อเวลา 10.00 น .ที่ห้องประชุมอารี ย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลัง
ประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่ให้สัมภาษณ์ว่าไม่พร้อมเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่า ไม่ ยังไม่ถึงเวลา เมื่อถึงเวลาก็
แล้วแต่ทางพรรคและสมาชิกพรรคว่าไป ตนไม่เก่ียว เขาเลือกกันอย่างไรก็ว่าไปตามน้ัน เมื่อถามยํ้าอีกครั้งว่าสามารถ
เป็นหัวหน้าพรรคได้ หรือไม่เป็นก็ได้ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรส่งเสียง “อืม” พร้อมพยักหน้าให้สื่อมวลชนแทนคําตอบ 
 
“พีระพันธุ์” ชิ่งชื่อโผล่เป็นตัวสํารอง 
 นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าว พล.อ.ประวิตรวงษ์สุวรรณ รอง
นายกฯ อาจจะปฏิเสธไม่รับตําแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จนทําให้ช่ือนายพีระพันธ์ุเป็นหน่ึงในตัวเลือกว่าไม่มี 
เขียนกันไปเอง ตนยังไม่สังกัดพรรคไหน ตอนน้ีนายกฯมอบหมายให้ไปดูแลแก้ปัญหาการบินไทย ในข้อบังคับการบิน
ไทยจะไปมีตําแหน่งในพรรคการเมืองไม่ได้ ข่าวที่ออกมาจึงไม่น่าเป็นไปได้ เมื่อถามย้ําว่า ถ้ามีการขอมาจะรับตําแหน่ง
หรือไม่ นายพีระพันธ์ุกล่าวว่า ตนทําหน้าที่ตอนนี้ในการดูแลการบินไทย ซึ่งข้อบังคับน้ันห้ามอยู่ เมื่อถามว่าได้คุยกับ
ผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐบ้างหรือไม่ นายพีระพันธ์ุกล่าวว่า ไม่รู้ข่าวมาจากไหนตนไม่ทราบ 
 
6 ส.ส.วอนผู้ใหญ่เลิกฟัดแก่งแย่งกัน 
 น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายช่ือ พร้อม 5 ส.ส. กทม.พรรคพลังประชารัฐ ได้แก่ น.ส.กรณิศ งาม
สุคนธ์รัตนา น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันท์ และนายศิริพงษ์ รัสมี 
ออกมาเรียกร้องหลังเกิดปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐ โดยน.ส.วทันยา กล่าวว่า เรากลุ่ม 6 ส.ส.พลังประชารัฐ
ผนึกกําลังขอให้ผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐ พรรคแกนนําจัดต้ังรัฐบาลหยุดขัดแย้ง ร่วมรักสามัคคี หยุดเรื่องการเมือง
มุ่งหน้าแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนตามสัญญาที่ให้ไว้ ความขัดแย้งทางการเมืองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ใน
สังคมประชาธิปไตย แต่ต้องอยู่บนรากฐานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เราขอยึดมั่นในอุดมการณ์ บนเจตนารมณ์แรก
ของพรรคพลังประชารัฐ คือการสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ และขอเดินหน้าทํางานเพ่ือพ่ีน้อง
ประชาชน ทนุบํารุงทุกศาสนาและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้สมกับความไว้วางใจที่พวกเราได้รับจาก
ประชาชน 
 
มธ.วุฒิฯชง 4 ข้อสกัดโกงงบฯ 
 เมื่อเวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา นายกล้านรงค์ จันทิก ส.ว. และประธานคณะ กมธ.กิจการองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ วุฒิสภา เปิดเผยว่า กมธ.ร่วมประชุมกับผู้บริหาร สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และผู้ตรวจการแผ่นดินเพ่ือเสนอข้อสังเกตเก่ียวกับ พ.ร.ก.กู้เงิน 3 
ฉบับ วุฒิสภามีข้อเสนอ ดังน้ี 1.ขอให้นําเงินกู้มาแก้ปัญหาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 2.ไม่ให้มีการทุจริต เช่ือว่ารัฐบาล
ต้องการแก้ไขปัญหา แต่ต้องยอมรับว่ากลไกของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่อาจมีข้อบกพร่องเกิดการทุจริตได้ รัฐบาลต้อง
ระวังไม่ให้มีการทุจริต โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเป็นช่องว่างได้ 3.ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 4.การประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย คณะ กมธ.เป็นห่วงการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องยกเว้นระเบียบต่างๆและการ 
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ขัดกันแห่งประโยชน์ การยักยอกทรัพย์สิน การรับผลประโยชน์ ได้แจ้งองค์กรอิสระทุกองค์กร ที่สําคัญต้องจัดทํา
เว็บไซต์เปิดเผยโครงการและกระบวนการร้องเรียนไปยังองค์กรอิสระที่ทําได้รวดเร็ว และประชาชนร่วมกันติดตาม
ตรวจสอบ ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญ เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทองค์กรอิสระได้ดูแลตรวจสอบให้ประชาชนอุ่นใจว่า
รัฐบาลต้ังใจจะใช้เงินแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ผลประโยชน์จะตกอยู่กับประชาชนอย่างแท้จริง 
 
กมธ.ขยาย 90 วันศึกษาแก้ รธน. 
 เมื่อเวลา 10.00 น.ที่รัฐสภา นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2560 ก่อนการประชุมนายพีระพันธ์ุ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ทําหนังสือถึงนาย
ชวน หลีกภัย ประธานสภาฯเพ่ือขอขยายระยะเวลาการทํางานของคณะกมธ.ออกไปอีก 70 วัน ประธานสภาฯได้
อนุญาต จะครบกําหนดในวันที่ 25 มิ.ย. จึงมีความเห็นว่าควรขยายเวลาการทํางานออกไปอีก 60 วันนับจากวันที่ 25 
มิ.ย. เพ่ือให้มีเวลาการจัดทํารายงานข้อเสนอแนะได้มากขึ้น 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะ กมธ.ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว กระทั่งต่อมาที่ประชุมมีความเห็น
ร่วมกันให้ขยายเวลาออกไปอีก 90 วันนับจากวันที่ 25 มิ.ย. 
 
เล็งหาช่องตรวจสอบองค์กรอิสระ 
 จากน้ันนายพีระพันธ์ุให้สัมภาษณ์ว่า ประเด็นที่เราพิจารณาวันน้ีคือเรื่ององค์กรอิสระ ที่ประชุมเห็นว่า 
องค์กรอิสระจะมีการปรับปรุงเรื่องกระบวนการต่างๆ เพราะยังมีความบกพร่อง อาทิ เรื่องคุณสมบัติของผู้มีอํานาจ
หน้าที่สรรหาองค์กรอิสระ รวมถึงขอบอํานาจหน้าที่ขององค์กรอิสระที่ควรต้องมีการตรวจสอบได้ เมื่อถามว่า จะปรับ
ทุกองค์กรหรือไม่ ทั้งศาลรัฐธรรมนูญและ กกต. นายพีระพันธ์ุกล่าวว่า เราจะศึกษาแนวทางในภาพรวม 
 
ซัดสรรหามีปัญหาปรับระบบถ่วงดุล 
 นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะโฆษกคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กล่าวว่า กมธ.ส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันว่า
องค์กรอิสระมีปัญหาที่กระบวนการสรรหา ยึดโยงประชาชนน้อยไป องค์กรอิสระมีอํานาจมากข้ึนเรื่อยๆ แต่แทบไม่มี
กระบวนการตรวจสอบ เมื่อมีคําวินิจฉัยแล้วก็จบ ไม่มีใครไปถามถึงเหตุผลหรือเข้าไปศึกษาได้ จึงเห็นควรต้องปรับปรุง
ออกแบบกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลองค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญใหม่ องค์กรใดที่มีอํานาจมาก ให้คุณให้โทษต่อ
สังคม ย่ิงจําเป็นต้องสร้างระบบตรวจสอบให้มากขึ้น ที่ผ่านมาเรื่องน้ีเราเป็นจุดอ่อน หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
จําเป็นต้องมีการออกแบบเรื่องน้ี นอกจากน้ีมีข้อสรุปว่า กมธ.วิสามัญฯจะขยายเวลาศึกษาแนวทางการแก้ไข
รัฐธรรมนูญไปอีก 90 วัน แต่พยายามจะทําให้เสร็จก่อนกําหนด 
 
กลุ่มแคร์แต่งตัวรอเปิดตัวทางการ 
 นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการดําเนินการของคณะผู้ห่วงใย
ประเทศหรือกลุ่มแคร์ ที่เป็นการรวมตัวกันของอดีตแกนนําพรรคไทยรักไทยว่า ตนและผู้ประสานงานกลุ่ม 4 คน ที่
เป็นอดีตแกนนําพรรคไทยรักไทย ก็คุยกันเบ้ืองต้นว่าจะมีการหารือกันของกลุ่มคร้ังที่ 2 ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า โดยจะ
หารือต่อเน่ืองจากการประชุมครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นช่ืออย่างเป็นทางการของกลุ่ม และแนวทางดําเนินการของกลุ่ม 
และคาดว่าเมื่อทุกอย่างชัดเจนแล้วจะมีการเปิดตัวกลุ่มอย่างเป็นทางการภายในเดือน มิ.ย.น้ี 
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“เชาว์” ฉะระบอบ 3 ป.ระวังคนลุกฮือ 
 นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง “ระบอบ 3 ป.อุบัติใหม่วงจรการ
เมืองไทย แตกหน่อก่อเช้ือร้ายไม่จบสิ้น” ตอนหน่ึงว่า การตีความกฎหมายของคณะกรรมการสรรหา 2 ชุดคือ กสม.มี
มติว่าอดีต สนช.เป็น ส.ส.และ ส.ว. แต่ ป.ป.ช.ไฟเขียวให้เป็น ป.ป.ช.ได้แบบน้ีจะมีอดีต สนช.เข้าคิวสรรหาเป็นองค์กร
อิสระอีกเพียบ จะถูกมองทันทีว่ากลายเป็นคนของ คสช. กฎหมายยุค คสช.เรียกว่าระบอบ 3 ป. สร้างอภิสิทธ์ิชนรุ่น
ใหม่จํานวนมาก บางคนเป็น สนช.ต้ังแต่ปี 2549 อยู่ฝ่ายนิติบัญญัติยาวได้ถึง 18 ปี มี 15 อดีตรัฐมนตรียุค คสช.เป็น 
ส.ว.แบบไม่ขาดตอน กรรมการสรรหา ส.ว. 6 คนเลือกตัวเองเป็น ส.ว. ไม่สนคําครหา ตีความกฎหมายเอียงกะเท่เร่
เข้าข้างผู้มีอํานาจ การเมืองย่ิงถอยหลังลงคลองสู่วังวนต่อรองสมประโยชน์ไม่มีที่สิ้นสุด ทําโปรโมชันย้ายค่าย ดีลลับให้
บางคดียุติลงทั้งที่ควรต้องอุทธรณ์ต่อ เป็นของเสียสะสมจะทําให้ความขัดแย้งปะทุรุนแรงขึ้น อยากให้ผู้มีอํานาจปรับ
ทัศนคติใหม่ อย่าให้ต้องถึงวันที่ประชาชนลุกขึ้นมาปรับทัศนคติ ถึงวันน้ันประเทศชาติจะบอบชํ้าอย่างรุนแรง 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1862163 
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ปรับ ครม. อย่ฎที่ ‘นายกฯ’ ‘อุตตม’ ปิดปาก บิ๊กป้อมยังนิ่งนั่ง หน.พปชร. 
วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“บิ๊กป้อม” ยังแทงก๊ัก นั่งหัวหน้าพรรคพปชร.อยู่ที่สมาชิกพรรคจะเลือก ส่วน “สิระ” ลั่นเสนอชื่อ “ลุงป้อม” คน
เดียวเหมาะสมที่สุด นั่งหัวหน้าพรรค ถ้ามาจริง ทุกอย่างก็จบ เบรก “สนธิรัตน์” หยุดเผาพรรค “ไพบูลย์” ขู่จะใช้
กม.บีบนัดวันประชุมเลือก “กก.บห.” สัปดาห์หน้า ขณะที่ “อุตตม” ปิดปากปมปรับ ครม. ยํ้าเป็นเรื่องนายกฯ 
ด้าน “วิษณุ-เทวัญ” ยัน “บิ๊กตู่” ไม่เคยปรึกษาปรับ ครม. ยังไม่มีสัญญาณจาก นายกฯ ศึกใน พปชร.ยังอึมครึม 
ประชุม กมธ.ถก 
 
โอนงบยังแบ่ง 2 ฝ่าย 
 เมื่อวันที่ 5มิถุนายน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนเป็นประธานงาน
วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจําปี2563 ถึงกรณีให้สัมภาษณ์ว่า ไม่พร้อมหากถูกเสนอช่ือให้เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
(พปชร.) เมื่อวันที่ 4มิถุนายนที่ผ่านมา ว่า ยังไม่ถึงเวลา เพราะเมื่อถึงเวลาก็แล้วแต่ทางพรรคและสมาชิกพรรค ซึ่งตน
ไม่เก่ียว เขาเลือกกันอย่างไรก็ว่าไปตามน้ัน 
 เมื่อถามยํ้าอีกคร้ังว่า สามารถเป็นหัวหน้าพรรคได้และเป็นไม่ได้ใช่หรือไม่พล.อ.ประวิตร พยักหน้าพร้อม 
กล่าวตอบว่า”อืม”แทนคําตอบ 
 
‘สิระ’จ้ี’สนธิรัตน์’หยุดเผาพรรค 
 ด้าน นายสิระ เจนจาคะ สส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงปัญหาภายในพรรคพปชร.และ
การประชุมใหญ่เพ่ือเลือกกรรมการบริหาร(กก.บห.) พรรคชุดใหม่ ว่า อยู่ที่ กกต.ว่า จะอนุญาตให้ประชุมหรือไม่ 
เพราะขณะน้ียังอยู่ในช่วงของวิกฤติโควิด-19และยังมีการใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(พรก.ฉุกเฉิน) อยู่ 
 เมื่อถามว่า หากปล่อยไว้นานกว่าน้ีปัญหาจะย่ิงรุนแรงขึ้นหรือไม่น้ัน นายสิระ กล่าวว่า ทุกคนเป็นสมาชิก
พรรคและสส.เมื่อเสร็จสิ้นประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทุกคนก็กลับไปยังพ้ืนที่ตนเองเพ่ือช่วยเหลือประชาชน แต่ยังมี
ผู้ใหญ่ในพรรค เช่น นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รักษาการเลขาธิการพรรคพปชร.ยังมีการออกมาสัมภาษณ์ในเชิงเผา
พรรค เช่น มีปัญหาคือไปแย่งกันที่กองทุนอนุรักษ์พลังงาน ตนก็อยากจะถามกลับไปว่า เขาไปเองหรือเรียกเขาไป 
เพราะเท่าที่ทราบมาคือ มีการเรียก สส.ไปที่กระทรวงพลังงาน ทุกคนหยุดการเคลื่อนไหว หยุดสร้างความแตกแยกกัน 
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แล้ว เหลือเพียงนายสนธิรัตน์ ที่ยังให้สัมภาษณ์ ดังน้ันส่วนตัวขอเรียกร้องและขอร้องท่าน ซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคว่า 
หากท่านหยุดพูดคนเดียว ทุกอย่างก็จะหยุด แล้วท่านก็รอวันที่จะเลือก กก.บห.แล้วท่านอาจมีโอกาสจะได้กลับมา แต่
วันน้ีขออย่าเผาบ้านพปชร.ถ้าจะไม่ได้รับการเลือกต้ังกลับมาเป็นเลขาธิการพรรค ก็อยู่ที่สมาชิกพรรคว่า จะเลือกท่าน
หรือไม่ ดังน้ันขออย่าดูถูก สส.เพราะตัวท่านเองไม่ได้เป็น สส. 
 
เสนอชื่อ’บิ๊กป้อม’คนเดียวนั่งหน. 
 ‘ยืนยันส่วนตัวจะยังคงเสนอช่ือพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานยุทธศาสตร์ชาติ พรรคพปชร.เป็น
หัวหน้าพรรคคนใหม่ ส่วนท่านจะปฏิเสธหรือไม่อยู่ที่ท่าน ส่วนตัวจะเลือกและเสนอช่ือท่านแม้ผมจะเป็นเพียงสมาชิก
คนหน่ึงเท่าน้ัน หาก พล.อ.ประวิตร ปฏิเสธ ผมก็จะไม่เสนอคนอื่น เพราะมีคนเดียว ลุงป้อม จบที่ลุงป้อมคนเดียว
เท่าน้ัน ส่วนตัวคิดว่าหากลุงป้อมมาทุกอย่างก็จบ แม้แต่ สิระ ยังจบเลย แล้วคิดดูว่าคนอ่ืนจะไม่จบหรือครับ’นายสิระ 
กล่าว 
 
‘ไพบูลย์’ขู่ใช้กม.บีบถกเลือกกก.บห. 
 ขณะที่ นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค พปชร.ซึ่งเป็น1ใน16 รักษาการ กก.บห.พรรค พปชร.
ล่าวว่า ความเคลื่อนไหวเรียกประชุมพรรรคเพ่ือต้ังกก.บห.ชุดใหม่ จนถึงขณะน้ี นายอุตตม สาวนายนรมว.คลังและ
รักษาการหัวหน้าพรรค พปชร.ยังไม่นัดหมายกก.บห.ที่เหลือ16คน เพ่ือกําหนดวันประชุมใหญ่สามัญ สถานที่และ
ระเบียบวาระการประชุม หากยังไม่มีความชัดเจน ตนเห็นว่าสัปดาห์หน้าจะพิจารณาใช้แนวทางของกฎหมาย
ดําเนินการขอให้ประชุมใหญ่สามัญประจําปี เพ่ือเลือก กก.บห.ชุดใหม่ภายใน 45วัน นับต้ังแต่วันที่ 1มิถุนายน หลังจาก
อดีตกก.บห.ลาออก 18คน ให้เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย ทั้งน้ี การใช้มาตรการทางกฎหมาย เพราะคาดว่า 
อาจจะมีการย้ือเวลาการประชุมให้ล่าช้า 
 นายไพบูลย์ กล่าวอีกว่า การเปล่ียนแปลงภายในพรรคคร้ังน้ี เป็นปัญหาที่สืบเน่ืองมาต่อเน่ือง เพราะท้ัง
หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค ไม่ให้ความสําคัญการประชุมกก.บห.รวมถึงการประชุมสส.ของพรรคมาอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งเข้าร่วมน้อยคร้ัง โดยเฉพาะการประชุมกก.บห.ที่นัดประชุมกันน้อยมาก ที่ประชุมคร้ังล่าสุดเมื่อวันที่ 26
มกราคมที่ผ่านมาและตนได้เข้าประชุมเพียงคร้ังเดียว คือครั้งแรกที่เข้าเป็นสมาชิกพรรค 
 
พีระพันธุ์เป็น หน.พปชร. ไม่ได้ 
 นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนว
ทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กล่าวว่า ไม่ได้รับการทาบทาม ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชา
รัฐและขณะนี้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคใด อีกทั้งขณะน้ีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รมว.กลาโหม แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) ซึ่งตามกฎหมายระบุไว้ชัดเจน
ว่า ห้ามดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง ดังน้ันข่าวที่ระบุว่าจะไปรับตําแหน่งหัวหน้าพรรค พปชร.จึงเป็นไปไม่ได้ 
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พปชร.อึมครึมแบ่ง 2 ฝ่ายถก กม.โอนงบ 
 เวลา10.00น.ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ....ซึ่งเป็นการนัดประชุมเป็นครั้งแรก เพ่ือหารือเบ้ืองต้น โดยมีนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เข้าร่วม
ประชุมด้วย 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศค่อนข้างอึมครึมเน่ืองจากภายในห้องมี นายอุตตม น่ังอยู่ด้วย ขณะที่มี
สส.กลุ่มที่เป็นแกนนําเคลื่อนไหวให้ นายอุตตม พ้นจากตําแหน่งหัวหน้าพรรค พปชร.เพ่ือผลักดัน พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและประธานยุทธศาสตร์พรรคพปชร.เป็นหัวหน้าพรรคแทน ได้น่ังอีกฝั่ง อาทิ นายวิรัช รัตน
เศรษฐ สส.บัญชีรายช่ือ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สส.บัญชีรายช่ือ ขณะที่กลุ่มของนายอุตตม มี นายวิเชียร ชวลิต 
สส.บัญชีรายช่ือ 
 
‘อุตตม’ปิดปากเร่ืองปรับครม. 
 เมื่อประชุมกลุ่มย่อยเสร็จแล้ว นายอุตตม ออกจากห้องเพ่ือไปประชุม กมธ.วิสามัญฯพร้อมปฏิเสธตอบ
คําถามถึงกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรี( ครม.)โดยกล่าวเพียงสั้นๆว่า“ผมไม่ทราบ เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรี” 
 ขณะที่ นายวิรัช ปฏิเสธตอบคําถามถึงปัญหาภายในพรรคพปชร .กล่าวเพียงว่า “ไม่ได้อยู่ใน
คณะกรรมาธิการฯ เป็นเพียงวิปคอยประสานงานเท่าน้ัน ส่วน รมว.คลัง ก็น่ังอยู่ในห้อง อย่าถามผม“ 
 
‘วิษณุ’ไม่ได้ยินนายกฯปรับครม. 
 ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสการปรับครม.ในขณะน้ี
ว่าไม่ทราบ ได้ยินแต่ที่สื่อมวลชนพูด เมื่อถามว่านายกฯได้มาปรึกษาอะไรท่ีเก่ียวกับข้อกฎหมายหากจะมีการปรับ ครม.
บ้างหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า นายกฯไม่ได้มาปรึกษาอะไรเลย เพราะไม่ได้เก่ียวอะไรกับข้อกฎหมาย และนายกฯก็
บอกไปแล้วว่า ยังไม่ได้คิด มีแต่คนอ่ืนไปคิดแทน 
 
‘เทวัญ’เผย’บิ๊กตู่’ยังไม่ส่งสัญญาณ 
 ขณะที่ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล่าวถึง
กระแสการปรับครม.มีการสัญญาณมาหรือไม่ โดยปฎิเสธว่า ยังไม่ทราบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยัง
ไม่ส่งสัญญาณอะไรมา 
 
‘วิรัช’ชงต้ังกมธ.วิสามัญสอบงบ 
 นายวิรัช รัตนเศรษฐ สส.บัญชีรายช่ือ พรรค พปชร.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค
ร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หน้า วันที่ 10-11มิ.ย.2563 มีเรื่องสําคัญต้อง
พิจารณาคือ ญัตติด่วนต้ังคณะกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงิน ตาม พรก.
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า2019 โดยจะตั้ง กมธ.วิสามัญฯจํานวน 49คน เพ่ือเปิดโอกาสให้พรรคเล็กเข้าร่วม
เป็นกมธ.วิสามัญฯด้วย หากการประชุมไม่มีวาระอ่ืนเร่งด่วน ก็จะนําร่างพรบ.โอนงบประมาณฯที่ กมธ.พิจารณาเสร็จ
แล้ว เข้าสู่การประชุมสภาในวาระ2และ3ต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/497471 
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“วิเชียร” ปัดดึงเวลาประชุมใหญ่ พปชร. 
 6 มิถุนายน 2020 - 12:55 
 
 
 
 
 
 
 "วิเชียร" รอตรวจสอบความถูกต้องทุกเร่ืองรายงาน กกต. จัดประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐ ยันไม่ดึง
เวลา ช้ีตามข้อบังคับต้องนัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยันยึดกรอบกฏหมายประชุมใหญ่ ช้ีไม่เก่ียวเกมการเมือง  
นายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการดําเนินการ ซึ่งจะมีการหารือกันใน
พรรคถึงการกําหนดวันวันประชุมใหญ่วิสามัญ เพ่ือเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคหลังมีคณะกรรมการบริหาร
ลาออก โดยจะต้องตรวจสอบการยื่นลาออกและหนังสือว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ เพ่ือรายงานให้ กกต. รับทราบ
ภายใน 15 วัน ตามกฎหมาย จากน้ันจะดําเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคว่าจะหารือได้วัน 
 สําหรับการประชุมพรรคมีหลายอย่างที่ ต้องทํา ทั้ ง เรื่องภาระตามกฎหมาย  เรื่องตําแหน่ง
กรรมการบริหารว่างลง เรื่องรายงานกิจการในรอบปี เรื่องงบดุลประจําปี ซึ่งมีรายละเอียดมากจึงต้องตรวจสอบให้มี
ความพร้อม ภายใต้สถานการณ์โควิดเป็นเง่ือนไขในการพิจารณากําหนดวันประชุม พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ดึงเวลาแต่เป็น
การเตรียมความพร้อมมากกว่า ซึ่งตามข้อบังคับหัวหน้าต้องแจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และเตรียมจัด
สถานที่ที่ต้องเว้นระยะห่าง ทั้งน้ี ยํ้าว่าคณะกรรมการบริหารพรรคต้องกําหนดวันร่วมกัน โดยกําลังนัดประชุม
กรรมการบริหารพรรคอยู่ 
 นายวิเชียร ยังกล่าวถึงสมาชิกพรรคที่อาจเคลื่อนไหวด้วยการเข้าช่ือ เพ่ือขอเปิดประชุมใหญ่เองนั้น 
ส่วนตัวไม่ทราบ ซึ่งกระบวนการต้องดําเนินการตามกฎหมาย เป็นคนละเรื่องกับเกมการเมือง แต่เป็นการบริหาร
ภายใน 
 ทั้งน้ี เมื่อถามถึงบรรยากาศการเผชิญหน้าของกลุ่มการเมืองในพรรคพลังประชารัฐแบบอึมครึม นาย
วิเชียร ระบุว่า “มีเหรอ” ซึ่งตนเองได้น่ังข้างนายอุตตมในห้องประชุมวิปพรรคร่วมรัฐบาล เมื่อวานน้ี เป็นเป็นปกติที่น่ัง
ข้างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมยํ้าช่วยกันทํางาน และเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มการเมืองในพรรค
เหมือนหรือไม่ ตอบสั้นๆว่า เหมือนไหม เหมือนไหม คําว่าเหมือนเดิม คือ การร่วมกันทํางาน อย่างไรพลังประชารัฐก็
ช่วยกันทํางานต่อไป 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_693376/ 
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‘อุตตม’ ปัดย้ือเลือก กก.บห.ชุดใหม่ ยํ้าจัดแน่ตามกฎหมาย 
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 - 12:47 น. 
 
 
 
 
 
 
"อุตตม" ปัดย้ือเลือก กก.บห.ชุดใหม่ ยํ้าจัดแน่ตามกม. "วิเชียร" งัด ม.41 ไร้เหตุสมาชิกเข้าชื่อ ขอถกพรรคได้  
 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่รัฐสภา เกียกกาย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ใน
ฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกําหนดการเรียกประชุมรักษาการกรรมการบริหารพรรค 
(กก.บห.) ชุดเก่า เพ่ือกําหนดวันประชุมใหญ่สามัญเพ่ือเลือกกก.บห. ชุดใหม่ หลังมีกก.บห.ลาออก 18 คนว่า การ
ประชุมใหญ่ถือเป็นการประชุมประจําปี แม้จะมีหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงกก.บห. ยังไงตามกฏหมายพรรคก็ต้องจัด
ประชุมอยู่แล้ว แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกก.บห.ก็จําเป็นต้องทําภายในกําหนดเวลา 45 วัน ซึ่งขณะน้ี นายทะเบียน
พรรคได้เริ่มดําเนินการแล้ว ยืนยันว่าไม่มีแรงกดดันใดๆใน ในสัปดาห์หน้าจะยังไม่มีการเรียกประชุมรักษาการกก.บห.
อย่างแน่นอน ส่วนที่สมาชิกพรรคจะรวมตัวกันโดยใช้ มาตรา 41 ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง เพ่ือเข้าช่ือขอให้
เปิดประชุมวิสามัญ เพ่ือที่จะขอให้เปิดประชุมใหญ่สามัญประจําปีเองน้ัน เห็นว่า หากทําได้ตามกฎหมายก็แล้วแต่
สมาชิกจะดําเนินการ อย่างไรก็ตามยืนยันว่า การจัดประชุมใหญ่จะมีขึ้นตามกฏหมาย โดยไม่ถือว่าช้า เพราะยังอยู่ใน
กําหนดเวลา 45 วัน และจะมีวาระการเปลี่ยนแปลงกก.บห.แน่นอน 
 ด้านนายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายช่ือ และนายทะเบียนพรรคพปชร. กล่าวว่า ตามขั้นตอนเมื่อมี
กก.บห.ลาออก พรรคก็จะต้องตรวจสอบรายช่ือทั้งหมด โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานเตรียมเชิญประชุม 
แต่ยังไม่สามารถระบุวันเวลาได้ ส่วนในสัปดาห์หน้า จะเป็นการประชุมประจําสัปดาห์ของส.ส. เพ่ือรับทราบมติของวิป
รัฐบาลตามปกติเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม สถานะตามกฏหมายของกก.บห.ขณะน้ี คือ การพ้นสภาพทั้งคณะ ดังน้ันหากจะ
มีการเรียกประชุมจะเป็นการประชุมของรักษาการกก.บห.ทั้ง 34 คน ไม่ใช่ 16 คนที่ไม่ได้ย่ืนใบลาออก ส่วนกรณีที่จะมี
สมาชิกบางส่วน เข้าช่ือตามมาตรา 41 ตามพ.ร.ป.พรรคการเมือง เพ่ือขอให้มีจัดประชุมใหญ่สามัญ โดยไม่ต้องรอ
หัวหน้าพรรคกําหนดน้ัน คิดว่ากําหนดเดิมของการประชุมใหญ่สามัญประจําปีจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด จึงต้องเลื่อนออกไปไม่มีกําหนด ไม่ใช่ว่าจะไม่มีการจัดประชุม จึงไม่มี
เหตุอันเป็นเง่ือนไขให้สมาชิกพรรคใช้ช่องทางดังกล่าว ในการย่ืนเพ่ือขอจัดประชุมใหญ่ได้เองจึงขอให้สมาชิกเข้าใจว่า 
ทุกอย่างเป็นไปตามข้ันตอนและกรอบเวลาของกฎหมาย ไม่มีการดึงเกมหรือทําให้เกิดความล่าช้า เน่ืองจากการ
เตรียมการจัดประชุมขนาดใหญ่ที่มีคนจํานวนมาก ต้องจัดหาสถานที่และนัดวันเวลาที่เหมาะสมถึงต้องใช้เวลาในการ
พิจารณาด้วย 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2217671 
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"อุตตม" รอนัดวันประชุมพรรคเลือก "กก.บห.ชุดใหม่" ยํ้าทําตามกรอบ 45 วัน 
สยามรัฐออนไลน์  6 มิถุนายน 2563 12:52 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
(พปชร.) กล่าวถึงกระบวนการจัดประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐ ว่า การประชุมคร้ังน้ี ถือเป็นการประชุมใหญ่
ประจําปี โดยกฎหมายต้องดําเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคหรือไม่ และ
ยืนยันว่าจะดําเนินการภายในกรอบเวลาไม่เกิน 45 วันนับแต่ตําแหน่งว่าลง 
 "ขณะนี้กําลังพิจารณากําหนดวัน  ซึ่งจะดําเนินการโดยนายทะเบียนของพรรคเพ่ือจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี โดยมีวาระเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ และวาระอ่ืน ยํ้าว่าไม่ได้จัดประชุมช้า เพียงแต่ยังไม่ทราบว่า
เมื่อไร" 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/160833 
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เสือหิวรอหน่อย 'อุตตม' ยันจัดประชุม 'กก.บห.' ตามกรอบเวลาแน่ บอกไม่ได้ช้าแต่ยังไม่ทราบว่าเม่ือไร 
06 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:18 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 6 มิ.ย.63 - นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกระบวนการจัดประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐ ว่า การประชุมครั้งน้ี ถือเป็นการ
ประชุมใหญ่ประจําปี โดยกฎหมายต้องดําเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค
หรือไม่ และยืนยันว่าจะดําเนินการภายในกรอบเวลาไม่เกิน 45 วันนับแต่ตําแหน่งว่าลง 
 "ขณะนี้กําลังพิจารณากําหนดวัน  ซึ่งจะดําเนินการโดยนายทะเบียนของพรรคเพ่ือจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี โดยมีวาระเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ และวาระอ่ืน ยํ้าว่าไม่ได้จัดประชุมช้า เพียงแต่ยังไม่ทราบว่า
เมื่อไร"นายอุตตม ระบุ 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/67969 
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5 มิ.ย. 2020 19:31:43     
เกมการเมือง ศึกชิงตําแหน่งใน พปชร. 
 
 
 
 
 
 
 
เกมการเมืองในพรรคพลังประชารัฐ เริ่มมีความชัดเจนขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะตําแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ ที่หลาย
คนฟันธงว่าคงหนีไม่พ้น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และยังมีการวิเคราะห์ข้ามไปถึงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วย 
  พ่ีใหญ่บูรพาพยัคฆ์ เลิกก๊ักน่ังหัวหน้าพลังประชารัฐ เปิดหน้าตักโยนสมาชิกพรรคตัดสินใจ วานน้ีไม่
พร้อม แต่วันน้ีพร้อม คงถึงเวลาที่จะต้องเข้าไปจัดการปัญหาในพรรคให้ลงตัว  
ด้วยบารมีที่มีให้เห็นกันต่อเน่ือง จน ส.ส.พลังประชารัฐนับถือ ยอมให้มาคุมบังเหียนเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรค อีก
ทั้งโชว์เพาเวอร์ล้มการอภิปรายไม่ไว้วางใจจนเกิดตํานาน "งูเห่าคืนชีพในสภา" แม้ว่า พล.อ.ประวิตร จะเป็นผู้จัดการ
รัฐบาลตัวจริง ที่สมาชิกพลังประชารัฐสัมผัสได้โดยตรง หลัง พล.อ.ประยุทธ์ มีระยะห่าง และเป็นพ่ีใหญ่ของ 3 ป. ที่
น้องๆ ต้องรับฟัง แต่จะทําให้พรรคสงบปัญหาทุกอย่างได้ไม่ใช่เรื่องง่าย 
  ย้อนดูประวัติศาสตร์การเมืองไทย มีหลายคร้ังที่นายทหารเข้ามาพัวพันการเมือง แต่เว้นช่วงมานาน
พอสมควร และล้วนแล้วไม่ประสบผลสําเร็จขณะที่สถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันมีความต่างกัน  
บารมีของ พล.อ.ประวิตร จะขึ้นแท่นได้น่ังเก้าอ้ีนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ นักวิชาการมองว่าเป็นไปได้ยาก แต่ที่เป็นได้
แน่ๆ คือ สายล่อฟ้าทางการเมือง 
 อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตร ยังมีชนักติด เช่น คดียืมนาฬิกาเพ่ือน ที่แม้ ป.ป.ช.ตีตกไป แต่ยังเป็นที่
กล่าวขาน อาจทําให้ไม่สง่างาม แต่ยังมีเวลาอีกเดือนกว่าก่อนที่จะเลือกกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ 
ต้องดูว่าจะมีปัจจัยอะไรที่ทําให้พลิกสถานการณ์ หรือเปลี่ยนใจไม่รับตําแหน่งหรือไม่. - สํานักข่าวไทย  
 
 
ข่าวอ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5eda3b2fe3f8e40af9451b7f 
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กฎหมายผลัดเกาหลัง 
6 มิ.ย. 2563  00:01 น. 
 
 
 
 
 
 
กฎหมายผลัดเกาหลัง : คอลัมน์ ใบตองแห้ง 
 กฎหมายผลัดเกาหลัง : วุฒิสภาลงมติเห็นชอบให้อดีต สนช. เป็นกรรมการ ป.ป.ช. แต่กรรมการสรรหา 
กสม.เห็นว่าอดีต สนช. เป็น กสม.ไม่ได้ ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 246 และ พ.ร.บ.กสม.มาตรา 10(18) จะต้องไม่เคยเป็น 
ส.ส. ส.ว. ข้าราชการเมือง นักการเมืองท้องถิ่นในระยะสิบปี 
 ซึ่งในกรณี ป.ป.ช. รัฐธรรมนูญมาตรา 216,202(4) และ พ.ร.บ.ป.ป.ช.มาตรา 11(18) ก็บัญญัติไว้
เหมือนกันเป๊ะ ทําไมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ งงไหม 
 มีคําอธิบายว่า กรรมการสรรหา 2 ชุด มีที่มาไม่เหมือนกัน กรรมการสรรหา ป.ป.ช.ประกอบด้วย 
ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานรัฐสภา ผู้นําฝ่ายค้าน ประธานศาลปกครองสูงสุด และกรรมการที่องค์กรอิสระ
อ่ืนแต่งต้ัง กรรมการสรรหา กสม. 4 คนแรกเหมือนกัน แต่ที่เหลือมาจากผู้แทนองค์กรสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ 
สภาวิชาชีพทางการแพทย์ และสภาวิชาชีพสื่อ 
 สมชาย แสวงการ บอกว่ากรรมการสรรหา กสม.ตีความผิด นักกฎหมาย 2 ท่านเห็นว่า สนช.ไม่ใช่ ส.ส. 
ส.ว. แต่อีก 5 คนที่ไม่ใช่นักกฎหมาย เห็นว่า สนช.ถือเป็น ส.ส. ส.ว. 
 สมชายยืนยันว่า สนช.ไม่ถือเป็น ส.ส. ส.ว. เป็นองค์กรพิเศษที่ทําหน้าที่สมาชิกรัฐสภาระหว่างรัฐประหาร 
ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองเพราะยังให้ทหารมาเป็นได้ ถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาทําหน้าที่แทน ส.ส. ส.ว.เท่าน้ัน 
 โดยสมชายยังวางเดิมพัน ถ้าศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า สนช. เป็น ส.ส. ส.ว. พวกตัวเอง 80 คน รวมทั้ง
ประธานวุฒิสภา ที่เคยเป็น สนช.มาก่อน ก็ตกเก้าอ้ีหมด เพราะจะขาดคุณสมบัติทันที แต่เช่ือว่าเป็นไปไม่ได้ 
 คําพูดสมชายก็ชัดเจนดี สนช.ที่รัฐประหารต้ัง เป็นองค์กรพิเศษ มีสิทธิพิเศษ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องมีข้อ
ห้ามเหมือน ส.ส. ส.ว.จากเลือกต้ัง สามารถดํารงตําแหน่งอันบริสุทธ์ิโปร่งใส ต้องห้ามสําหรับนักการเมืองช่ัว แต่ถือเป็น
ครั้งแรกเลยนะ ที่มีการตีความว่า สนช.รัฐประหารต้ัง ไม่ถือเป็น ส.ส. ส.ว. รัฐประหารครั้งก่อนๆ ไม่เคยมี 
 รัฐธรรมนูญช่ัวคราวเขียนว่า ให้ สนช. “ทําหน้าที่แทน ส.ส. ส.ว.” ซึ่งก็ตลกดี ตัวอักษรตีความได้หมด
แหละว่าเป็น ส.ส. ส.ว.หรือไม่ แต่เจตจํานงและความชอบธรรมอยู่ตรงไหน 
 ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวบทกฎหมาย เถียงกันไปก็ไลฟ์บอย ถ้าหน้าดําค่ําเครียดถือเอากฎหมายเป็นสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิ ก็เปลืองแรงเปล่า เพราะเอาเข้าจริง กฎหมายไม่ได้มีความหมายอะไรเลย 
 รัฐประหาร คสช.ที่ประยุทธ์เป็นหัวหน้า ต้ัง สนช.ขึ้นมาทําหน้าที่แทน ส.ส. ส.ว. เป็นองค์กรพิเศษ แต่
บอกว่าประเทศมีสภา คสช.ต้ังรัฐบาลขึ้นมา ประยุทธ์เป็นนายกฯ สนช.โหวตรับรองประยุทธ์ แล้วบอกว่าถูกต้องตาม
ระบอบแล้วนะ 
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 รัฐประหารต้ัง กรธ.ร่างรัฐธรรมนูญ สนช.บวกคําถามพ่วง ทําประชามติมัดมือชก กรธ.ร่างกฎหมาย
องค์กรอิสระ ให้ สนช.เห็นชอบ แล้ว สนช.ก็ต้ังองค์กรอิสระ ป.ป.ช. กกต. คตง. ผู้ตรวจฯ โดยบอกว่าอิสระจริงๆ นะ 
ประยุทธ์สั่งไม่ได้ 
ประธาน ป.ป.ช.มาจากหน้าห้องประวิตร แต่ ป.ป.ช.ช้ีว่า “นาฬิกาเพ่ือน” เป็นการยืมใช้คงรูป น่ีก็อิสระจริงๆ นะ 
คสช.โดยประยุทธ์ ต้ัง 250 ส.ว.โหวตประยุทธ์เป็นนายกฯ ก็อย่าดูที่หน้า ต๋ิงต่างสิว่าคนละคนกัน 
 250 ส.ว. มี 80 คนมาจาก สนช.รวมทั้งประธาน ต้ังอดีต สนช.มาเป็น ป.ป.ช. มาตรวจสอบรัฐบาล
ประยุทธ์ ตรวจสอบทรัพย์สิน ส.ส. ส.ว. ก็อย่ามองอย่างเจษฎ์ โทณวณิก ว่าเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
เด๋ียวส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ ตุลาการ 5 คนให้ความเห็นชอบโดย 250 ส.ว. อีก 2 คนให้ความเห็นชอบโดย สนช. 
 ถามจริงว่าระบบตรวจสอบที่แต่งต้ังกันวนไปวนมาเป็นงูกินหาง ผลัดกันเกาหลัง น่ียังถือเป็นระบบ
ตรวจสอบหรือไม่ ตีความกฎหมายออกมาอย่างไรต่างกันตรงไหน 
 เราอยู่ในระบอบลวงตา อ้างว่าถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่มีความชอบธรรมต้ังแต่ต้น เหมือนรัฐประหาร
อ้างว่ารัฐบาลออกกฎหมายผ่านสภา ถูกต้องตามระบอบ แต่สมชายเพ่ิงบอกว่า ไม่ใช่ ส.ส. ส.ว.นะ เป็นองค์กรพิเศษท่ี
รัฐประหารต้ัง 
 ง้ันกฎหมาย 444 ฉบับที่ออกในยุค สนช.มาบังคับประชาชน ต่างจากคําสั่ง คสช.ตรงไหน ก็ต่างกันตรงที่
มีระบอบลวงตา 
 แม่นํ้า 5 สาย 10 สาย ที่แตกไลน์มาเป็น 250 ส.ว. องค์กรอิสระ ก็มาจากต้นธารเดียวกันหมด คือ คสช. 
ซึ่ง 250 ส.ว.ยังมีอํานาจเห็นชอบแต่งต้ังตุลาการศาลปกครองสูงสุดด้วยซ้ํา 
 ขณะที่อํานาจบริหาร อํานาจแต่งต้ังข้าราชการทหารตํารวจ ผู้บังคับใช้กฎหมาย ก็อยู่ในมือรัฐบาลสืบ
ทอดอํานาจ ซึ่งต้ังมาตลอด 6 ปี 
 ระบบกฎหมาย อํานาจตรวจสอบ ถ่วงดุล จึงหมดความหมาย สภาผู้แทนราษฎรหลังยุบพรรคอนาคต
ใหม่ ก็เสื่อมและอ่อนแอ 
 เราอยู่ในระบอบอะไร ยังไม่พ้นระบอบรัฐประหารด้วยซ้ํา เพราะยังไม่พ้นจากการผูกขาดอํานาจ แม้ทาง
นิตินัยดูเหมือน “สั่งไม่ได้” แต่ในแง่เครือข่ายความผูกพัน ไม่มีคําถามเลยหรือ 
 พวกท่ีต้ังความหวังเร่ืองปราบทุจริต จึงได้แต่อ้างตัวบุคคล เช่น ผบ.ทบ.ตรงไปตรงมา ปราบทุจริตศูนย์
ซ่อมสร้าง ไม่ปกป้องคนทําผิด แต่หมู่อาร์มต้องติดคุกหัวโตฐานหนีทหาร 
ระบอบน้ีจึงเป็นชนวน เพราะประชาชนเปลี่ยนรัฐบาลไม่ได้ ต้องไล่ทั้งยวง แต่ไม่รู้จะไล่อย่างไร ย่ิงสั่งสมความไม่พอใจ 
 บทเรียนจากอเมริกาคือ ความเหลื่อมล้ํายากลําบากทางเศรษฐกิจและโรคระบาด สั่งสมความโกรธอัดอ้ัน 
แต่ยังไม่ลุกฮือจนเกิดความอยุติธรรม 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4263065 
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ถึงศาลรัฐธรรมนูญ 
แม่ลูกจันทร์ 
6 มิ.ย. 2563 05:11 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมืองไทยยุคประชาธิปไตยคร่ึงใบ การตีความกฎหมาย จึงต้องตีแบบครึ่งใบ 
ครึ่งบวกคร่ึงลบ ครึ่งร้ายคร่ึงดี ครึ่งผีครึ่งคน 
ไม่เช่ือก็ต้องเช่ือ รัฐธรรมนูญมาตราเดียวกัน ยังตีความได้ 2 ประตู 
มันยุ่งเป็นฝอยขัดหม้ออย่างน้ีแหละประเทศไทย 
การที่กฎหมายมี 2 มาตรฐานทําให้การสรรหากรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 2 แห่ง เกิดตีความขัดแย้งกันเต็ม
เปา 
เรื่องเป็นอย่างไร “แม่ลูกจันทร์” สรุปย่อๆ พอแก้ปร่าก็แล้วกัน 
เริ่มจากที่ประชุม ส.ว.ลากต้ัง ลงมติเห็นชอบให้ “นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข” อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) ดํารงตําแหน่ง “กรรมการ ป.ป.ช.” แทนกรรมการ ป.ป.ช.คนเก่าที่หมดอายุการใช้งาน 
ปรากฏว่า “นายสุชาติ” ว่าที่กรรมการ ป.ป.ช.น้องใหม่ อาจเข้าข่ายเป็นผู้มีคุณสมบัติ “ต้องห้าม” ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ ป.ป.ช.?? 
เน่ืองจาก ก.ม.ป.ป.ช. กําหนดว่า ผู้เคยเป็น ส.ส. หรือ ส.ว. หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ซึ่งพ้นตําแหน่งไม่เกิน 10 
ปี ไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.ช. 
ทว่า “นายสุชาติ” ท่านเพ่ิงพ้นตําแหน่ง สนช.เพียงปีเดียว 
ต้องรออีก 9 ปี ถึงจะมีสิทธ์ิสมัครสรรหาเป็น ป.ป.ช. 
ถ้าจะอ้างว่า ตําแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ใช่ ส.ส.ไม่ใช่ ส.ว. และไม่ใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
จึงไม่เข้าง่ามผู้มีคุณสมบัติต้องห้าม ดํารงตําแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. 
แต่บังเอิญ...บังเอิญติดไฟแดง ตรงมาตรา 263 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกําหนดว่า “ระหว่างยังไม่มี ส.ส.-ส.ว. ให้
สมาชิก สนช.ทําหน้าที่ ส.ส. และ ส.ว.” 
เท่ากับรัฐธรรมนูญเขียนรับรองฐานะสมาชิก สนช. เท่า ส.ส. และ ส.ว.เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีอํานาจหน้าที่ออกกฎหมาย
อย่างชัดเจน 
แถม สนช.ลากต้ังชุดน้ี เป็นผู้ทําคลอดรัฐธรรมนูญฉบับน้ี และทําคลอด พ.ร.บ. ป.ป.ช. ฉบับน้ีออกมาเอง 
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ดังน้ัน การที่ ส.ว.ลากต้ัง 219 คน ลงมติเห็นชอบให้ผู้ที่พ้นตําแหน่ง สนช.ยังไม่เกิน 10 ปี เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
ป.ป.ช. 
น่าจะเข้าข่ายลงมติขัดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องสั้นจะกลายเป็นเรื่องยาว 
ข้อสําคัญ มีการสรรหากรรมการองค์กรอิสระอีกแห่งให้เทียบเคียงกัน 
กรณีคณะกรรมการสรรหา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เหมือน 
ป.ป.ช.และ กกต. 
ปรากฏว่า พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก อดีตปลัดกลาโหม ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการ กสม.ต้องถูกตัดสิทธ์ิกลางคัน 
เพราะ “พล.อ.นิพัทธ์” มี “คุณสมบัติต้องห้าม” เน่ืองจากพ้นจากตําแหน่ง สนช.ไม่เกิน 10 ปี 
พล.อ.นิพัทธ์ กับ นายสุชาติ เป็น สนช.รุ่นเดียวกัน ได้รับแต่งต้ังจาก “ลุงตู่ หน.คสช.” เหมือนกัน และพ้นจากตําแหน่ง 
สนช.พร้อมกัน 
เมื่อ พล.อ.นิพัทธ์ มีคุณสมบัติต้องห้ามเป็นกรรมการ กสม. 
นายสุชาติ ก็ต้องมีคุณสมบัติต้องห้ามเป็นกรรมการ ป.ป.ช.เช่นเดียวกัน 
ถ้าคนหน่ึงต้องห้าม แต่อีกคนไม่ต้องห้าม ก็แสดงว่ารัฐธรรมนูญมาตราเดียวกัน แถกออกได้ 2 ประตู 
“แม่ลูกจันทร์” จึงเห็นด้วยที่ “นายศรีสุวรรณ จรรยา” เอาประเด็นน้ีไปประเคนผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ย่ืนคําร้องศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย “คุณสมบัติต้องห้าม” ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการองค์กรอิสระให้ชัดๆ เจ๋งๆกันไปเลย 
อยากรู้เหมือนกันว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะช้ีออกมาอย่างไร?? 
กลัวอย่างเดียว...กลัวศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคําร้องน่ะซีโยม. 
 
"แม่ลูกจันทร์" 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1861723 
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โหมโรงการเลือกต้ังท้องถ่ินครั้งแรกในรอบ 8 ปี 
 สยามรัฐออนไลน์  6 มิถุนายน 2563 00:10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทความพิเศษ / ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก (ท้องถ่ิน) 
 สภาพโครงสร้างทางการเมืองไทย ทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ต่างก็ผูกโยงใยอยู่ กับกลุ่ม
ผลประโยชน์ และประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI) อุดมการณ์หายาก คน อปท.ยังไม่ได้เรียนรู้ในเรื่อง
เหล่าน้ีนัก ทั้งน้ีเพ่ือการ "อยู่ให้เป็น" เป็นคํากล่าวเชิงลบที่ต้องยอมรับในระดับหน่ึง ขึ้นกับว่ากรอบความคิดของบุคคล
คนน้ันยอมรับความเป็นจริงในสภาพความเป็นจริงได้เพียงใด คน อปท.กว่าครึ่งค่อนถึงร้อยละ 80 ที่อยากให้มีการ
จัดการเลือกต้ังท้องถิ่นโดยเร็ว เพราะเช่ือว่าเป็นจุดแรกเร่ิมของการกระจายอํานาจ แบบจับต้องได้ หรือที่เรียกว่า “กิน
ได้” ส่วนหลักการปรัชญาแนวคิดต่าง ๆที่บรรดานักคิด นักวิชาการ รวมทั้งที่ฝ่ายอํานาจรัฐได้วางแผนไว้มันกินไม่ได้ 
มันไม่มีระยะเวลาท่ีแน่นอน ชัดเจน เอาง่าย เมื่อใด “ประมวลกฎหมายท้องถิ่น” จึงจะสามารถตราให้เสร็จเรียบร้อย 
หรือ เมื่อใดจะมีกฎหมาย “จังหวัดจัดการตนเอง” หรือ เมื่อใดจะมี “สํานักงานคณะกรรมการท้องถิ่นแห่งชาติ” หรือ
องค์กรใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นองค์กรที่จับต้องได้ของท้องถิ่น ฯลฯ เหล่าน้ี ไม่มีใครตอบได้ เพราะ ในส่วนของการกระจาย
อํานาจได้ลากยาวมาแต่ปี พ.ศ. 2543 นับเวลาได้ 20 ปี (หลังจาก พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542) ในส่วนของการเลือกต้ังท้องถิ่น ว่างเว้นมายาวนานกว่า 6 ปีเต็ม นับจาก
การเลือกต้ังท้องถิ่นครั้งล่าสุดในปี 2557 เป็นต้นมา แต่อย่าลืมว่า อปท. ที่ครบวาระต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ก็จะไม่มี
การเลือกต้ังเช่นกัน ก็หมายความว่า อปท. น้ันได้ว่างเว้นการเลือกต้ังนับย้อนจากปี พ.ศ. 2557 ไปอีก 3 ปีนับถึง
ปัจจุบัน เท่ากับ 6 + 3 ปี รวมเป็น 9 ปี หมายความว่า 8 ปีเต็มๆ ไม่ขาด 
 
สํารวจความพร้อมในการเลือกต้ังท้องถ่ิน 
 (1) การต้ังงบประมาณเพ่ือการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่เรียกย่อว่า “การ
เลือกต้ัง สถ.ผถ.” หรือ “การเลือกต้ัง อปท.” ก็แล้วแต่ความถนัดปาก การเตรียมพร้อมในการเลือกต้ัง อปท. ดังกล่าว 
ซ้ําแล้วซ้ําอีกตลอดเวลามานานร่วม 2 ปีนับแต่ปี 2561 ครั้งล่าสุด ก็เพ่ิงสํารวจงบประมาณเพ่ือเตรียมการเลือกต้ังเมื่อ
เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ตอนน้ี ณ เวลาน้ี เดือน มิถุนายน 2563 ที่เหลือเวลาอีก 4 เดือนก็จะสิ้นงบประมาณปี 
2563 ก็ยังสํารวจงบประมาณอยู่อีก ไม่ทราบว่าสํารวจแล้วจะเอาไปmeอะไร เพราะมันซ้ําซ้อนซ้ําซาก สถ. ขยันเกิน
เช็กงบประมาณเลือกต้ัง รายงานแล้วรายงานอีก 
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 (2) ฝั่ง กกต. ก็โปรยยาหอมให้ข่าวเมื่อเร็ว ๆ น้ีว่า กกต. เตรียมพร้อมเลือกต้ังท้องถิ่นเกือบเสร็จทั้ง
หมดแล้ว ทั้ง อบจ. กทม. เมืองพัทยา แบ่งเขตเสร็จแล้ว ส่วนเทศบาลกําลังพิจารณา ขอให้ประชาชนอดใจรออีกนิด ซึ่ง
ข่าวน้ีน่าจะสอดคล้องกับข่าวเมื่อปีที่แล้วที่ คาดว่าเลือกต้ังท้องถิ่นไม่เกินเดือนกรกฎาคม 2563 โดย คณะกรรมาธิการ 
(กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร แถลงความ
คืบหน้าการเลือกต้ังท้องถิ่นว่า ได้เชิญภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ตัวแทน กกต. มา
ช้ีแจงสาเหตุความล่าช้าของ พรบ.งบประมาณปี 2563 ซึ่งจะผ่านการพิจารณาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และได้
สอบถามความคืบหน้าของการเลือกต้ังท้องถิ่น เช่น การเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. การออกระเบียบของ กกต.คาดว่าแล้ว
เสร็จในเดือน ธันวาคม 2562 การเลือกต้ังท้องถิ่นต้องจัดให้เกิดขึ้นภายใน 120 วัน โดยการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.จะ
เกิดขึ้นเป็นอย่างแรก โดยพล.อ.อนุพงษ์ สรุปคร่าว ๆ ว่าการเลือกต้ังท้องถิ่นจะเกิดขึ้นไม่เกินเดือน กรกฎาคม 2563 
 (3) ในกรณีสมาชิกภาพของ สถ.ผถ.หมดวาระตามปกติกฎหมายจะใช้เวลาในการเลือกต้ังเพียงภายใน 45 
วันนับแต่ตําแหน่งว่าง ที่ กกต.สามารถเตรียมความพร้อมจัดเลือกต้ังท้องถิ่นได้ทัน แต่ในยุค คสช.รวมทั้ง รัฐบาล 
ปัจจุบัน กกต.ต้องใช้เวลายาวนานถึง 8 ปี ดังกล่าวข้างต้น ก็ยังทําความพร้อมในการจัดเลือกต้ังให้แก่ อปท.ไม่ได้ มี
เพียง การเลือกต้ัง ส.ส. ในระดับชาติเพียงครั้งเดียวเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ถือว่า กกต. ว่างเว้นงานในหน้าที่มา
อย่างยาวนานมาก บุคลากร กกต. ก็ยังอยู่รับเงินเดือนค่าตอบแทนเต็มเร่ือยมา ไม่ทราบว่าได้พัฒนาองค์ความรู้ใด
เพ่ิมเติมหรือไม่ คืออยู่เฉย ที่สําคัญในการจัดเลือกต้ังท้องถิ่นที่ถือเป็นงานในหน้าที่ของ กกต.น้ัน อปท.ก็ดําเนินการเอง
ทั้งสิ้น รวมท้ังงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกต้ังด้วย กกต.เพียงทําหน้าที่เสนอ ครม.ประกาศให้จัด
เลือกต้ังตามกฎหมายเท่าน้ัน 
 (4) แซวกันว่า 8 ปีหีบเลือกต้ังขึ้นสนิมหมด กกต.ย้ือดึงเวลาไปเรื่อยๆ แต่ กกต. ก็ยังอ้างรัฐบาลไม่ไฟ
เขียว ทั้ง ๆ ที่เป็นหน้าที่และอํานาจโดยกฎหมาย ทําเอาท้องถิ่นที่จัดประชุมอบรมเตรียมการเลือกต้ังมาหลายรอบ เบิก
เบ้ียประชุมจนงบหมดไปเยอะแล้ว คน อปท.คิดไม่ออก บอกไม่ถูก ได้แต่น่ังบ่น น่ังนึก น่ังเทียนกันไปต่าง ๆ นานา บ้าง
ก็ว่า หากรัฐบาลชนะการเลือกต้ังซ่อม ส.ส. ที่จังหวัดลําปางก็อาจมีการเลือกต้ังท้องถิ่นเร็วขึ้น หากฝ่ายรัฐบาล(รวมแนว
ร่วม) แพ้ ก็คงรออีกนาน เพราะรัฐบาลหวังสร้างฐานความนิยมจากท้องถิ่นไม่สําเร็จ (ไม่เสร็จ) จะว่าเป็นความบกพร่อง
ในหน้าที่ของ กกต. หรือรัฐบาลก็ใช่ แต่ใครจะเป็นผู้ร้องเรียนกล่าวโทษ 
 (5) ปัญหาต่าง ๆ ยังมีมาเป็นกระสาย อ้างไป ประเด็นว่า มท. เห็นด้วยสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านได้ย่ืนขอ
แก้ไขกฎหมายเทศบาล เพ่ือให้คงมีกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองต่อไป ก็คือประเด็น ประเด็นข่าว กกต. แบ่ง
เขตเลือกต้ังของ กกต. ก็สําคัญ ถามว่า กกต.จะเสนอให้ ครม.เลือกต้ังท้องถิ่น เมื่อใด เป็นคําถามที่คน อปท. เฝ้ารอมา
นาน 2 ปีแล้ว ที่ผ่าน ๆ มาเดิม กกต.ว่าไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของ กกต.ที่จะเสนอ ครม.เรื่องเลือกต้ังท้องถิ่น แต่เป็น
หน้าที่ ครม.ที่จะกําหนดเอง แต่อย่างไรก็ตามเรื่องกําหนดวันเลือกต้ังท้องถิ่นน้ีเมื่อต้นปี 2563 กมธ.การกระจายอํานาจ
ฯ สภาผู้แทนฯ เคยเรียกทั้ง กกต.และ มท.มาสอบถามช้ีแจง ได้สรุปว่าเป็นหน้าที่ของ กกต. ที่ต้องเสนอ ครม. แต่เมื่อ
ไม่มีสัญญาณตอบรับจากรัฐบาล กกต. ก็ไปไม่เป็น คน อปท. ไม่เข้าใจและเข้าไม่ถึงจริง ๆ ว่าเหตุใดการเลือกต้ังท้องถิ่น
ถึงได้ลากยาวได้ขนาดน้ีต้ัง 8 ปี ทั้งที่ท้องถิ่นเองก็ต้ังงบสําหรับการเลือกต้ังเอง รายละเอียดปลีกย่อยก็ดําเนินการเอง
เกือบ 100% กกต. เพียงดําเนินการเป็นเจ้าภาพตามกฎหมายเท่าน้ัน เหมือนว่ามีเหตุปัจจัยอ่ืนซึ่งเป็นเหตุปัจจัยในส่วน
ที่คน อปท.ไม่เข้าใจว่ามีอะไรที่ซุกซ่อนอยู่ 
 (6) ความจริงมีว่า “ตราบใดที่คน อปท. ไม่เช่ือศรัทธาในการเลือกต้ัง ตราบน้ันคน อปท.ก็ไม่มีวันเห็น
ความสําคัญของการเลือกต้ังท้องถิ่นอยู่ดี” ท้องถิ่นจ่ายค่าอบรมบุคลากร ไปกว่า 2-3 ร้อยล้านแล้ว ต้องไม่มีการโกหก
แน่นอนยกตัวอย่างเช่น กกต. บอกเป็นหน้าที่ ครม . ครม .บอกเป็นหน้าที่ มท . มท .บอกให้รองบประมาณ 
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เมื่องบประมาณผ่าน บอกให้รอโควิดจบก่อน เมื่อโควิดหาย บอกมีปัญหาการแบ่งเขตเลือกต้ัง ล่าสุดมีข่าวว่า กกต. 
ทักท้วงว่า กกต. ท้องถิ่นบางรายอายุแก่เกิน 70 ปี เกรงว่าจะทํางานลําบาก (ไม่ได้) ทั้ง ๆ ที่การพิจารณาคัดเลือก กกต. 
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน้าที่ของ กกต. ได้เสร็จเรียบร้อยไปแล้ว โดย อปท. ส่งข้อมูลให้ กกต. ทั้งอายุ ที่อยู่ ความสามารถ 
ประสบการณ์ อย่างน้ีจะให้คน อปท.เข้าใจว่าอย่างไร 
 
ฝันเฟื่องการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจท้องถ่ิน 
 (1) มีข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจโดยคณะกรรมการปฏิรูป 2554 "การกระจายอํานาจจาก
ส่วนกลางสู่ท้องถิ่น จะต้องไม่ใช่การสร้างระบบรวมศูนย์อํานาจขึ้นมาในท้องถิ่น ต่าง ๆ แทนการรวมศูนย์อํานาจไว้ที่
ศูนย์กลาง หากจะต้องเป็นเน้ือเดียวกับการลดอํานาจรัฐ และเพ่ิมอํานาจประชาชนโดยรวม” มีแนวคิดข้อเสนอการ
กระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นที่สําคัญ เช่น ในรูปแบบ "จังหวัดจัดการตนเอง" ได้ถูกปลุกขึ้นมาใน กมธ.สภาผู้แทนราษฎรอีก
ครั้งหลังจากได้หายไป 6 ปี นับว่าเป็นประเด็นรุกของฝ่ายหัวก้าวหน้า ที่จะชิงความได้เปรียบในสนามการเลือกต้ัง
ท้องถิ่น หรือที่เรียกกันว่า “สนามเล็ก” แม้มีเสียงก่นว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทิศทางการกระจายอํานาจและการถ่าย
โอนภารกิจไม่คืบหน้าก็ตาม 
 (2) ลองฝากแง่คิดกระจายอํานาจในภารกิจ อปท. อาทิ การกําหนดให้งบประมาณเป็นสวัสดิการท่ี
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น สนามกีฬา (ที่ว่ิงที่ประหยัดสุดๆ) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นต้ังแต่เด็กแรกเกิดไปจน
ตาย คนพิการ ให้ทุนการศึกษา แก้ปัญหาเด็กสําคัญมากๆ พัฒนาคนในพื้นที่ให้ทําดีแล้วได้ดี พัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น 
พ้ืนที่ป่าในท้องถิ่นต้องไม่ตํ่ากว่าเท่าใด ถ้ากําหนดไว้แล้วว่าต้องทําอะไร ก็ต้องทํา ประกาศให้คนท้องถิ่นรับทราบว่า 
หน่วยงานท้องถิ่นต้องทําอะไรบ้าง อะไรที่ยังไม่ทํา ก็ประกาศไว้ ใครจะเข้ามาบริหาร แล้วไม่ทํา ก็ประกาศไว้ เป็นต้น 
 (3) ปัญหาการเลือกต้ังท้องถิ่นแล้วได้คนเดิม ๆ เพราะ ส่วนใหญ่เลือกได้นอมินีของชุดเดิมที่รักษา
ผลประโยชน์ ปัญหาคือ “การมองโลกท้องถิ่นสวยงาม” หรือ “การมองด้านเดียวไม่มองหลายๆมิติ” ในมุมมองว่า 
พัฒนาการการเมืองท้องถิ่นไม่ก้าวไปไหน เพราะส่วนกลางไม่จริงใจ แถมเจอระบบพวกมากลากไป ด้วยผลประโยชน์
ทับซ้อน ทําให้นักการเมืองท้องถิ่นไร้จุดยืน เสียศูนย์ คนที่อยู่ได้ก็คือนักการเมืองคนเก่าๆ เพราะชินแล้ว ปรากฏการณ์
แบบน้ีพบเห็นทั่วไปในชนบทบ้านนอก แต่ในเมือง พักหลังมีการล้มช้างบ้าง เพราะบริบทคนเมือง กับคนชนบทบ้าน
นอกมีหลายเรื่องที่แตกต่างกัน เช่น ลองสังเกตอาชีพเดิมของนักการเมืองชนบท (บ้านนอก) กับนักการเมืองในเขต
เมืองปริมณฑลจะต่างกัน เพราะในเขตเมืองเขตปริมณฑลคนอาสามาทํางานการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ในวัยแรงงาน (25-
55 หรือ 60 ปี) จะหายาก เพราะเขาจะไปทํางานเอกชนอ่ืนๆ จนเกษียณหรือจนพอมีเงิน เขาจึงไม่สนใจการเมือง
ท้องถิ่นนัก คนที่อาสามาทํางานท้องถิ่นคือ คนที่มีพ่อแม่เป็นนักการเมือง หรือพวกคนเกษียณงานแล้ว ส่วนคนเป็นนัก
ธุรกิจจริงๆ เขาก็มัวไปทําธุรกิจของตัว ไม่สนใจมาเป็นนักการเมืองท้องถิ่น เป็นต้น 
 
มหากาพย์การดองเค็มการเลือกต้ังท้องถ่ิน 8 ปี 
 (1) ในช่วงแรก คสช. ในปี 2557 ไม่ทราบว่ามีใครเสนอแนวคิดให้มีการสรรหา สมาชิกสภา อปท. ครั้ง
แรกไม่ได้สรรหานายก แต่ให้ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก แต่มีการสรรหาสมาชิกสภา (ส.อปท.) ส่วนใหญ่มาจากข้าราชการ
ระดับซี 8 หรืออดีตข้าราชการ แต่มาทํางานได้ 3-4 เดือน ก็ล้มเข้าใจว่ามีแรงกดดันจากกลุ่มอดีตนายก และอดีต
สมาชิกสภาเดิม หรือความไม่พอใจของคน "รักดีที่หวังดี แต่ประสงค์ร้าย" เช่น กลุ่มหมาเฝ้าบ้าน หรือฝ่ายต่อต้าน 
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ระบบอุปถัมภ์ ฯลฯ ที่ทนเห็นการเล่นปาห่ีโดยการต้ังพวกพ้องเข้ามาทํางานสภา อปท. ไม่ได้ ที่บางรายอาจไม่ชินต่อ
บริบทท้องถิ่นเดิม ๆ ที่มีมาก เรียกว่าไม่ค่อยมีความรู้ หรืออาจรู้มากเกิน ทําให้ คสช. เปลี่ยนกลับลําใหม่ ให้เอาสมาชิก
สภาฯเก่าที่หมดวาระไปแล้วกลับมาทํางานต่อแบบไม่มีวาระ แถมยังลากเอานายก อปท.ที่หมดวาระเอามาต่ออายุแบบ
ไม่มีวาระอีกเช่นกัน 
 (2) ในส่วนของการเลือกต้ังท้องถิ่น ไม่ต้องกล่าวถึง ที่มีการวิตกจากผู้รู้ว่า การว่างเว้นการเลือกต้ังท้องถิ่น
มานานถึง 8 ปี จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ กกต. ที่เช่ียวชาญเริ่มทยอยเกษียณไปกันหลายคน และรวมปลัด อปท. ด้วย ส่วน
ปลัด อปท.รุ่นใหม่ ที่มาใหม่ในช่วง 8 ปีน้ีจะทําการเลือกต้ังไม่ถนัด เพราะปลัด อปท.บางคนยังไม่เคยเป็น ผอ.กต.
ท้องถิ่นมาก่อนเลย เพราะการเลือกต้ังมีแท็กติกปัญหาในรายละเอียดมากมาย คงไม่ใช่การดูผิดแต่อาจดูถูกต่างหาก น่ี
คือความวิตกกังวล 
 (3) ข้อพึงระวังเรื่องค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ังท้องถิ่น จะเริ่มคิดค่าใช้จ่ายการเลือกต้ังเมื่อไรกันแน่ 
เหมือน ส.ส.หรือไม่ ในการเลือกต้ังท้องถิ่นครั้งแรก ตาม พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 ข้อ 6 บัญญัติให้ การหา
เสียงเลือกต้ังยังไม่คิดค่าใช้จ่าย จะเริ่มและนับแต่วันที่ คณะกรรมการการเลือกต้ังตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประกาศกําหนดให้มีการเลือกต้ัง จนถึงวันเลือกต้ัง ฉะน้ัน การโกยคะแนนหาเสียงของ
นักเลือกต้ังท้องถิ่น โดยการบริจาคเงินตนเองช่วยเหลือสาธารณภัยหรือโควิด จึงไม่นับ 
 
ถึงเวลาปลดล็อกการเลือกต้ังท้องถิ่นแล้วหรือยัง เฮ้อ! 
 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/160609 
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หึ่ง ‘ยุบสภา’ สวนกระแส ‘ปรับ’ ศึกใน ‘พปชร.’ เดือดระอุ 
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 - 15:55 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพการเมืองหลังสภาไฟเขียว พ.ร.ก. 4 ฉบับ เมื่อ 31 พ.ค. ก็คือ ฉากฝุ่นตลบของความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐ 
กรรมการบริหารพรรค 18 คน จาก 35 คน ลาออก ซึ่งตามข้อบังคับพรรค เท่ากับ กก.บห.สิ้นสภาพไปทั้งคณะ 
โดยเฉพาะคือ หัวหน้าพรรค คือ นายอุตตม สาวนายน ซึ่งมีตําแหน่ง รมว.คลัง และเลขาธิการพรรค นายสนธิรัตน์ 
สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงงาน กลายเป็น "รักษาการ" 
ภารกิจ คือ ต้องจัดประชุมใหญ่ เพ่ือเลือกต้ัง กก.บห.ชุดใหม่ใน 45 วัน นับจาก 1 มิ.ย. ก็ประมาณวันที่ 15-16 ก.ค. 
ปัญหาคือ ขณะนี้ยังอยู่ในภาวะฉุกเฉิน ถ้าจะจัดประชุมต้องขออนุญาตจาก "กกต." ซึ่งเคยปฏิเสธคําขอของพรรค
การเมืองอ่ืนๆ มาแล้ว 
หรือถ้ารัฐบาลไม่ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งตอนน้ีบังคับใช้ถึง 30 มิ.ย. ก็จะไปจัดในช่วง ก.ค.-ส.ค.ได้เลย 
ต้องรอดูว่า จะมีสัญญาณพิเศษ ทาํให้จัดประชุมใหญ่ได้ในเร็ววันหรือไม่ 
เป้าหมายจริงๆ ของการเปลี่ยน กก.บห.พรรค คือ การปรับปรุงคณะรัฐมนตรี 
แม้ว่านายกฯบ๊ิกตู่ประกาศแล้วว่า การปรับ ครม.เป็นเรื่องของนายกฯ จะตัดสินใจเอง 
เป็นการประกาศตามความเคยชิน จากการเป็นรัฐบาลยุค คสช. 
แต่ในระบบพรรคการเมือง จะมองข้ามบทบาทของ กก.บห.ไม่ได้ 
กก.บห.สามารถลงมติให้นายกฯปรับ ครม.ได้ แต่อาจจะแสดงความเกรงใจ โดยในมติ มอบหมายให้เป็นอํานาจของ
นายกฯในการปรับ 
มองไปข้างหน้า เรื่องราวในพรรค พปชร.ยุ่งยากพอสมควร 
แน่นอนว่า กองเชียร์ "ลุงตู่ " กองเชียร์รัฐบาล ที่เคยเรียกร้องปฏิรูปก่อนเลือกต้ัง รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดในพรรค 
พปชร.ในขณะนี้ 
เพราะกลายเป็นเกมการเมืองที่ ส.ส.มารุมบีบ "ลุงตู่" ให้ปรับ ครม. 
จากพ้ืนฐานไม่ชอบนักการเมือง ไม่ชอบให้มีสภา มี ส.ส.ที่แยกเป็นฝ่ายค้านกับรัฐบาล เป็นทุนเดิม พอเห็นการ
เคลื่อนไหวของ ส.ส.ก็จะมองเป็นพวกก่อความวุ่นวาย เหมือนที่เคยเกิดขึ้น 
ทั้งที่ความจริงแล้ว การเห็นต่างในระบบรัฐสภา เป็นเรื่องปกติธรรมดามาก 
ถ้าทั้งสภาเห็นไปในทางเดียวกันหมด พูดเป็นเสียงเดียว โหวตไปทางเดียว ไม่มีขัดคอ ไม่มีแตกแถวเมื่อไหร่ ประชาชน
เตรียมหนาวได้ 
เพราะหมายถึงการ "ฮ้ัว" กันแล้ว 
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ภาพที่เกิดขึ้น ในแง่หน่ึงทําให้กลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องให้โละทิ้ง กก.บห.พรรคชุดเดิม และปรับ ครม. กลายเป็น "ตัว
ป่วน" 
และเริ่มมีเสียงกล่าวถึงการ "ยุบสภา" 
สํานักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลสํารวจที่จัดทําระหว่าง วันที่ 2-4 มิ.ย. 
ระบุว่า ภาพการเมืองหลัง ร้อยละ 81.1 เห็นภาพการเมืองเก่าๆ จัดคนเข้ามาเอาผลประโยชน์เงินกู้ ที่รัฐบาลก่อหน้ีสิน
ให้ทุกคนในชาติ ร้อยละ 79.4 เห็นภาพนักการเมืองย้ี แย่ๆ เดิมๆ ทําให้เด็กและเยาวชนลอกเลียนแบบโกง ร้อยละ 
76.4 
ที่น่าสนใจคือ ร้อยละ 74.2 ระบุถึงเวลาแล้วที่ควรยุบสภา ขณะที่ร้อยละ 25.8 ระบุ ยังไม่ถึงเวลา 
สถานการณ์ ณ เดือน มิ.ย.หรือแม้กระทั่ง ก.ค. หากจะยุบสภา ยังมีข้อขัดข้องค้างคาหลายเรื่อง 
แม้ว่า พ.ร.ก. 1.9 ล้านล้านบาท ผ่านสภาแล้ว แต่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2564 ยังอยู่ในกระบวนการ 
แต่ถ้าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2564 ผ่านสภาในเดือน ก.ย.น้ี ก็ถือว่ามีความเป็นไปได้ 
เพียงแต่การเลือกต้ังที่จะเกิดขึ้น ต้องอยู่ภายใต้ "นิวนอร์มอล" จะยุ่งยาก เลือกไปกลัวติดเช้ือไป ตัวอย่างมีให้เห็นจาก
เลือกต้ังซ่อมเขต 4 ลําปางในขณะนี้ 
ที่สําคัญ เป็นการเลือกภายใต้กติกาเดิม มีวิธีคิดบัญชีรายช่ือแบบพิสดาร มีบทเฉพาะกาลให้ ส.ว.โหวตตัวนายกฯ ซึ่งจะ
ทําให้ผลการเลือกต้ังออกมาเหมือนเมื่อเลือกต้ังเดือน มี.ค.2562 
สําหรับ ส.ส.ที่เพ่ิงเลือกต้ังไปเมื่อ มี.ค.2562 ถ้าจะต้องเลือกต้ังใหม่ในเวลา 1 ปีเศษๆ หรือ 2 ปี ต้องถือว่าเร็วไป 
หลายคนที่เข้ามาแบบส้มหล่น ก็รู้ตัวดีว่าเลือกใหม่เมื่อไหร่ แปลว่า"จบ" คงไม่ค่อยอยากกลับไปลงสนามอีก 
เมื่อกล่าวถึง "ยุบสภา" ในตอนน้ี จึงมีความหมายในเชิงคํารามขู่ 
และทําให้เห็นว่า เส้นทางไปสู่การ "ปรับ ครม." ยังคดเคี้ยวซับซ้อน 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2216612 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


