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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 10 มถินุายน 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 28/2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก ำ ร เ ลื อ ก ตั้ ง พั ฒ น ำ 
แอพพลิเคชัน Smart Vote  
ให้ข้อมูลควำมรู้กำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นและ
ผู้บริหำรท้องถิ่น   

มติชนออนไลน์ 
 
MGR ออนไลน์ 

กกต.ชวนประชำชนศึกษำกฎหมำย 
เตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น 
กกต . เ ชิญชวนประชำชน ศึ ก ษำ
กฎหมำย เตรียมเลือกตั้ งท้องถิ่น  
โชว์กฎหมำยผ่ำนรำชกิจจำฯ พร้อม
เลือกตั้ง 

5 
 
6 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 
2 
3 

สยำมรัฐออนไลน์ 
ไทยรัฐออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
 

     นายอิทธิพร บุญประครอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง    
น าคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการ กกต. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ส านักงาน กกต. สักการะท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศ และพระแม่ธรณี
บีบมวยผม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าศูนย์ราชการ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่
ส านักงาน กกต. รวมทั้งจัดพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนาส านักงาน กกต. 
ครบรอบ 22 ปี สู่วิถีประชาธิปไตยที่ย่ังยืน 
     พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง กล่ำวถึง 
กรณีกำรจัดกำรประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมืองภำยหลังสถำนกำรณ์ โควิด-19 
คลี่คลำยนั้นว่ำ กำรจัดประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมืองสำมำรถด ำเนินกำร
ได้ทันที แต่ต้องจัดมำตรกำรตำมระบบของสำธำรณสุขเพ่ือป้องกัน 
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 

7 
8 
9 
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ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรมประชำสัมพันธ์ 

ออนไลน์ 
กกต. แนะผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรยีมพร้อมก่อนไปเลือกตั้ง ส.ส. ล ำปำง      
เขตเลือกตั้งที่ 4 ในวันที่ 20 ม.ิย. 63 นี้ 

10 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ 'เสรีพิศุทธ์' กลบั กทม. แล้ว หลงัช่วยพรรคลุยหำเสยีงเลือกตั้งซอ่มล ำปำง 12 
2 เดลินิวส์ออนไลน์ วุฒิสภำเตรยีมถกปฏิรูปประเทศ-ยุทธศำสตรช์ำต ิ 13 
3 ไทยรัฐออนไลน์ นำยกฯ ไม่ห้ำม หำก "บิ๊กป้อม" นั่งหัวหน้ำ พปชร. ปัด ไร้ปัญหำกับ 3 รมต. 14 
4 มติชนออนไลน์ ฝ่ำยค้ำนฟ้อง ปชช. งเูห่ำย้ำยพรรค ท ำ กมธ.ป.ป.ช.ซีก รบ. เสยีงชนะ 15 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ ขีดเส้นตำย 'อุตตม'!  เรียกประชุมใหญ่ พปชร. ก่อน  21 มิ.ย. 16 
6 เนชั่นออนไลน์ "ไพบูลย์" ขีดเส้น เรียกประชุมเลือก "กก.บห.พปชร." ไม่เกิน 21มิ.ย.นี้ 17 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ไพบูลย์' ขีดเสน้ตำย 'อุตตม' ตอ้งเรียกประชุมพรรคภำยใน 21 มิ.ย. 18 
8 มติชนออนไลน์ ‘พปชร.’ ถกเดือด ‘สิระ’ ถำมหำคนหำย ฉุนอย่ำถึงต้องขับไล่ ‘ไพบูลย์’ 19 
9 มติชนออนไลน์ ‘ชัยวุฒิ’ ส.ส.พลังประชำรัฐ ไล่ ‘สมคิด’ ไปท ำงำนอ่ืน 21 
10 แนวหน้ำออนไลน์ ‘สิระ’ ขี่ม้ำหนุน ‘บิ๊กป้อม’ หน.พปชร.  22 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ 'สมชำย' ยกเคสสถำนะ 'บิ๊กตู'่ เทียบ 'สนช.' ท ำหน้ำที่แทน ส.ส.-ส.ว. 23 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ วุฒิสภำยุค 'พรเพชร' เคยโหวตคว่ ำ กสม. - ตุลำกำรศำล รธน. 25 
13 แนวหน้ำออนไลน์ 'สมชำย' ยก 5 ข้อชี้เปรีย้ง 'สนช.' เป็นองค์กรพิเศษ 26 
14 มติชนออนไลน์ ‘สมชำย’ ยกค ำวินจิฉัยศำล ชี ้‘บิ๊กตู่’ ไม่ใช่ จนท.รฐั 28 
15 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จตุพร' ฟันธง ค ำว่ำ 'คนดีอยู่ไม่ได้' ยิ่งกว่ำกำรวำงระเบิดทำงกำรเมือง 29 
16 แนวหน้ำออนไลน์ ยุ่งแล้ว! ผู้ตรวจกำรแผ่นดินรับ 2 เรื่องร้อน ๆ  ปมคุณสมบัติ 'สุชำติ-90 ส.ว.'  

ส่อขัด รธน. 
31 

17 มติชนออนไลน์ ‘โฆษกก้ำวไกล’ กดดัน ‘ชวน’ กรณีถอด ‘ธรรมนัส’ 32 
18 MGR ออนไลน์ “สมพงษ”์ นัด “หญิงหน่อย” แถลงสยบพรรคปว่น หลัง ส.ส. รมุจวก 

“กลุ่มแคร์” 
33 

19 เดลินิวส์ออนไลน์ 'บิ๊กตู'่ ลั่นกลำงวง-ไม่ปรับครม. 'ผมตัดสินใจเองมีอะไรมั้ย' 35 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
20 ไทยรัฐออนไลน์ "บิ๊กตู่" ลั่นกลำงวง ยังไม่ปรับ ครม. ย้ ำ "ผมตัดสินใจเอง" 36 
21 ไทยรัฐออนไลน์ "เพ่ือไทย" ปรี๊ด "กลุ่มแคร"์ เผำบ้ำน นัดตั้งโต๊ะตบปำก สยบค ำปรำมำส 37 
22 คมชัดลึกออนไลน์ "ธนกร"มั่นใจได้ "กก.บห."ชุดใหม่ทุกอย่ำงจบ 38 
23 เนชั่น 22 ออนไลน์ กก.บห. ชุดใหม่จะน ำ พปชร. เป็นอันดับ1 ในกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ!! 39 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่ำวสดออนไลน์ สถำนีคิดเลขที่ 12 : คุณสมบัต ิกสม. 40 
2 มติชนออนไลน์ ไร้ศรัทธำ-สภำลำกตั้ง โดย ศุกร์ มังกร 42 
3 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ โผรฐัมนตรี แทน “กลุ่มสมคิด” “ประสำร-ไพรินทร์-สมชัย” 43 
4 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ ประวัติศำสตร์ “สำมมิตร” กำรเมืองที่ไร้มิตรแท้ 46 
5 ไทยรัฐออนไลน์ เริ่มมีสิ่งบอกเหตุ? 48 
6 ไทยรัฐออนไลน์ อยู่ก็ไม่ได้ไปก็ล ำบำก 49 
7 ไทยรัฐออนไลน์ ถึงคิวต้องไป 50 
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วันท่ี 10 มิถุนำยน 2563 - 10:53 น. 

กกต.ชวนประชาชนศึกษากฎหมาย เตรียมเลอืกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 
กกต. ชวนประชาชนศึกษากฎหมาย เตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น โชว์กฎหมายผ่านราชกิจจาพร้อมเลือกตั้ง 

วันที่ 10 มิถุนำยน ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำนักประชำสัมพันธ์ กกต. เผยแพร่ข่ำวให้ประชำชนติดตำม
แอพพลิเคชั่นฉลำดเลือก (Smart Vote)ที่ล่ำสุดได้พัฒนำ และเพ่ิมเติมข้อมูลควำมรู้และข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชำชนทั่วไปได้เข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น ที่ประกอบด้วยกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่น ได้แก่ 
พระรำชบัญญัติ และระเบียบต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น ข้อมูลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ รำยชื่อและข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสื่อประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้งท้องถิ่น ได้แก่ 
คู่มือประชำชนชุดควำมรู้กำรเลือกตั้งท้องถิ่น ชุดเลือกตั้ง อบต. ชุดเลือกตั้งเทศบำล ชุดเลือกตั้ง อบจ. และชุดเลือกตั้ง 
กรุงเทพมหำนคร 

นอกจำกนี้ ยังมีข้อมูลกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น ซึ่งในหมวดหัวข้อนี้จะแสดงข้อมูลหลังจำกมีกำร
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว โดยสำมำรถดำวน์โหลดแอพพลิเคชัน Smart Vote ได้ใน App store ในระบบ iOS 
และ Play Store ในระบบ Android 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2222245 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2222245
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87.2.png
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10 มิ.ย. 2563 12:17    

กกต.เชิญชวนประชาชนศึกษากฎหมาย เตรียมเลอืกตั้งท้องถิ่น โชวก์ฎหมายผ่านราชกิจจาฯ 
พร้อมเลอืกตั้ง 

 
 
วันนี้ (10 มิ.ย.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข่ำวให้ประชำชนติดตำมแอป 

พลิเคชันฉลำดเลือก (Smart Vote) ที่ล่ำสุดได้พัฒนำ และเพ่ิมเติมข้อมูลควำมรู้และข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชำชนทั่วไปได้เข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น ที่ประกอบด้วยกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่น ได้แก่ 
พระรำชบัญญัติ และระเบียบต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น ข้อมูลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ รำยชื่อและข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสื่อประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้งท้องถิ่น ได้แก่ 
คู่มือประชำชนชุดควำมรู้กำรเลือกตั้งท้องถิ่น ชุดเลือกตั้ง อบต. ชุดเลือกตั้งเทศบำล ชุดเลือกตั้ง อบจ. และชุดเลือกตั้ง 
กรุงเทพมหำนคร 

นอกจำกนี้ยังมีข้อมูลกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น ซึ่งในหมวดหัวข้อนี้จะแสดงข้อมูลหลังจำกมีกำร
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วโดยสำมำรถดำวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart Vote ได้ใน App store ในระบบ iOS 
และ Play Store ในระบบ Android 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000060008 
 

 

 

 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000060008
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 สยำมรัฐออนไลน์   9 มิถุนำยน 2563 14:34 น.    

กกต."ชี้พปชร.จัดประชุมพรรคได้ตามกรอบเวลา ยังไม่ชัดมีอ านาจพิจารณาปม  
"90สว."หรือไม ่
   

 
 
 
 
 
 
วันที่ 9 มิ.ย.63 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยอิทธิพร บุญประครอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) น ำ

คณะกรรมกำรกกต. เลขำธิกำรกกต. ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กกต. สักกำระท้ำวมหำพรหม พระพิฆเนศ และ
พระแม่ธรณีบีบมวยผม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ ำศูนย์รำชกำร เพ่ือเป็นศิริมงคลแก่ส ำนักงำน กกต. รวมทั้งจัดพิธีสงฆ์เนื่องใน
วันสถำปนำส ำนักงำน กกต.ครบรอบ 22 ปี สู่วิถีประชำธิปไตยที่ยั่งยืน 

โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) กล่ำวถึงกรณีกำรจัดกำรประชุมใหญ่
ของพรรคกำรเมืองภำยหลังสถำนกำรณ์โควิด-19 คลี่คลำยนั้น ว่ำ กำรจัดประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมืองสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ทันที แต่ต้องจัดมำตรกำรตำมระบบของสำธำรณสุข เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 

ในส่วนของพรรคพลังประชำรัฐ หำกจะจัดประชุมใหญ่เพ่ือเลือกกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ก็สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ทันที ตำมระเบียบข้อบังคับของพรรคที่ก ำหนดว่ำต้องจัดประชุมเพ่ือเลือกกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่
ภำยใน 45 วัน แต่ในเบื้องต้นทำงพรรคยังไม่ได้มีกำรแจ้งเรื่องกำรจัดประชุมใหญ่ของพรรคมำที่ กกต. และยังไม่ได้รับ
กำรประสำนจำก นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ที่ระบุว่ำจะมำยื่นหนังสือถึง กกต. เพ่ือขอให้ด ำเนินกำรและก ำหนดวันประชุม  

ส่วนกรณีที่โฆษกพรรคเสรีรวมไทย จะมำยื่นหนังสือขอให้วินิจฉัยและพิจำรณำว่ำ ส.ว.ทั้ง 90 คน ต้องสิ้นสุดลง
ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 108 หรือไม่  หลังจำกที่ ส.ว.ทั้งหมด ได้ร่วมลงมติเห็นชอบให้นำยสุชำติ ตระกูลเกษมสุข ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) และพบว่ำนำยสุชำติอำจมีลักษณะต้องห้ำมของ
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในองค์กรอิสระนั้น 

เลขำธิกำร กกต.กล่ำวว่ำ ยังไม่สำมำรถบอกได้ว่ำ กกต.มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวหรือไม่  
ต้องขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของที่ประชุมคณะกรรมกำร กกต.  ซึ่งหำก กกต.รับไว้พิจำรณำก็ต้องน ำประเด็นเรื่องกำรยื่น
ให้ศำลรัฐธรรมนูญตีควำมมำประกอบด้วย หำกผู้ตรวจกำรแผ่นดินยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญก็ต้องรอให้ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำ
วินิจฉัยที่ชัดเจนในเรื่องนี้ก่อน 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/161432 

 

https://siamrath.co.th/n/161432
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200609/0275fc64925215f602ae33ab8dc5dfbe69ca35b78d372e6d2b7925ca1950d976.jpg?itok=0ouyZ29D
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20200609/51a3bf8210b817511a9d10aaf681e8a3d85250062f08289b51c3c9e8852e6c72.jpg?itok=aWhmxm8v
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10 มิ.ย. 2563 05:23 น. 

“จรุงวิทย”์ เปิดทาง พปชร.จัดประชุม 

 

 

 

 

 

ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. ให้สัมภำษณ์ภำยหลัง

ร่วมพิธีสงฆ์เนื่องในวันสถำปนำส ำนักงำน กกต.ครบรอบ 22 ปี ว่ำ พรรคกำรเมืองสำมำรถจัดกำรประชุมใหญ่ได้ทันที แต่

ต้องจัดมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 พรรคพลังประชำรัฐหำกจะจัดประชุมใหญ่เพ่ือเลือก กก.บห.

พรรคชุดใหม่ สำมำรถท ำได้ทันทีตำมระเบียบข้อบังคับพรรคที่ให้ท ำภำยใน 45 วัน เบื้องต้น พปชร.ยังไม่ได้แจ้งเรื่องกำร

จัดประชุมใหญ่มำที่ กกต. และยังไม่ได้รับกำรประสำน 

ไม่รู้มีอ านาจดูคุณสมบัติ ส.ว.ไหม 

เมื่อถำมถงึกรณีโฆษกพรรคเสรีรวมไทยจะยื่นเรื่องขอให้วินิจฉัยและพิจำรณำคุณสมบัติของ ส.ว.ทั้ง 90 คน ต้อง

สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 108 หรือไม่ หลังลงมติเห็นชอบให้นำยสุชำติ ตระกูลเกษมสุข ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

ป.ป.ช. โดยพบว่ำนำยสุชำติอำจมีลักษณะต้องห้ำมด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในองค์กรอิสระ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ตอบว่ำ ยังไม่

สำมำรถบอกได้ว่ำ กกต.มีอ ำนำจพิจำรณำเรื่องนี้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับที่ประชุม กกต. หำก กกต.รับไว้พิจำรณำต้องน ำ

ประเด็นเรื่องกำรยื่นให้ศำลรัฐธรรมนูญตีควำมมำประกอบด้วย หำกผู้ตรวจกำรแผ่นดินยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญ ต้องรอให้

ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัยที่ชัดเจนก่อน 

 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1864759 

 

 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1864759
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9 มิถุนำยน 2563 

กกต. ยัน พปชร. เลือก กก.บห.ชุดใหม่ได้ ตามข้อบังคับพรรค 
 

 
"จรุงวิทย์" ยัน "พลังประชารัฐ" จัดประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ได้ตามข้อบังคับพรรค ภายใน 45 วัน 

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 63 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง กล่ำวถึงกรณีกำรจัดกำร
ประชุมใหญ่ของพรรคกำรเมืองสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที แต่ต้องจัดมำตรกำรตำมระบบของสำธำรณสุข เพ่ือป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ในส่วนของพรรคพลังประชำรัฐ หำกจะจัดประชุมใหญ่เพ่ือเลือกกรรมกำรบริหำรพรรค 
(กก.บห.) ชุดใหม่ก็สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที ตำมระเบียบข้อบังคับของพรรคที่ก ำหนดว่ำต้องจัดประชุมเพ่ือเลือก
กรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ภำยใน 45 วัน เบื้องต้นทำงพรรคยังไม่ได้มีกำรแจ้งเรื่องกำรจัดประชุมใหญ่ของพรรคมำที่ 
กกต. และยังไม่ได้รับกำรประสำนจำก นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ที่ระบุว่ำ จะมำยื่นหนังสือถึง กกต. เพ่ือขอให้ด ำเนินกำ ร
และก ำหนดวันประชุม 

ส่วนกรณีที่ โฆษกพรรคเสรีรวมไทย จะมำยื่นหนังสือขอให้วินิจฉัยและพิจำรณำว่ำ ส.ว. ทั้ง 90 คน ต้องสิ้นสุด
ลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 108 หรือไม่ หลังจำกที่ ส.ว.ทั้งหมด ได้ร่วมลงมติเห็นชอบให้ นำยสุชำติ ตระกูลเกษมสุข 
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ป.ป.ช. และพบว่ำ นำยสุชำติ อำจมีลักษณะต้องห้ำมของกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในองค์กร
อิสระนั้น เลขำธิกำร กกต. ระบุว่ำ ยังไม่สำมำรถบอกได้ว่ำ กกต. มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวหรือไม่ ต้อง
ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ซึ่งหำก กกต. รับไว้พิจำรณำก็ต้องน ำประเด็นเรื่องกำร
ยื่นให้ศำลรัฐธรรมนูญตีควำมมำประกอบด้วย หำกผู้ตรวจกำรแผ่นดินยื่นต่อศำลรัฐธรรมนูญก็ต้องรอให้ศำลรัฐธรรมนูญ
มีค ำวินิจฉัยที่ชัดเจนในเรื่องนี้ก่อน 

 
 อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884245 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884245
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เมื่อวันที่ : 9 มิ.ย. 2563 

กกต. แนะผูม้ีสิทธเิลอืกตั้งเตรียมพรอ้มก่อนไปเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขตเลอืกตั้งที่ 4 + 
ในวันที่ 20 มิ.ย. 63 นี ้

 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)แนะน ำผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมควำมพร้อมก่อนไปใช้สิทธิลงคะแนน

เลือกตั้ งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) จังหวัดล ำปำง เขตเลือกตั้ งที่  4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง  ในวันเสำร์
ที่ 20 มิถุนำยน 2563 ระหว่ำงเวลำ 08.00 -17.00 น. โดยตรวจสอบรำยชื่อจำกบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ ที่
เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้ง และจำกหนังสือแจ้งเจ้ำบ้ำน (ส.ส.1/6) 

กำรแจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ภำยใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (ตั้งแต่วันที่ 13-19 มิ.ย. 2563.) หรือ
ภำยใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (ไม่เกินวันที่ 27 มิถุนำยน 2563) โดยยื่นแบบ ส.ส. 1/8 หรือท ำเป็นหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่
อำจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ระบุเลขประจ ำตัวประชำชนและที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน โดยอำจยื่นหนังสือต่อนำยทะเบียน
อ ำเภอหรือนำยทะเบียนท้องถิ่นด้วยตนเอง หรือมอบหมำยให้ผู้อ่ืนยื่นแทนหรือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งกำรแจ้ง
เหตุดังกล่ำวไม่เป็นเหตุในกำรตัดสิทธิที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง 

ส ำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ ต้องถูกจ ำกัดสิทธิ 5 ประกำร ได้แก่ กำรยื่นค ำร้องคัดค้ำน
กำรเลือกตั้ง ส.ส.,กำรสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น 
ส.ว., กำรสมัครรับเลือกเป็นก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่ , กำรด ำรงต ำแหน่ง
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ข้ำรำชกำรกำรเมืองตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมืองและข้ำรำชกำรรัฐสภำ ฝ่ำยกำรเมืองตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ และกำรด ำรงต ำแหน่งรองผู้บริหำรท้องถิ่ น เลขำนุกำรผู้บริหำรท้องถิ่น 
ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้บริหำรท้องถิ่น ประธำนที่ปรึกษำผู้บริหำรท้องถิ่น ที่ปรึกษำผู้บริหำรท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษำ
ผู้บริหำรท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ กำรจ ำกัดสิทธิให้มีก ำหนดเวลำครั้งละ 
2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
  
อ้ำงอิง : https://region3.prd.go.th/topic/news/10335 
 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : 
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8
%B1%E0%B8%AA+%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2
%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0
%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%
80%E0%B8%82%E0%B8%95+4+%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B8%A
7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E
0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8
%99-1rKoMM 
  

https://region3.prd.go.th/topic/news/10335
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA+%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95+4+%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99-1rKoMM
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA+%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95+4+%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99-1rKoMM
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA+%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95+4+%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99-1rKoMM
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA+%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95+4+%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99-1rKoMM
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA+%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95+4+%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99-1rKoMM
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA+%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95+4+%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99-1rKoMM
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA+%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95+4+%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99-1rKoMM
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA+%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95+4+%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99-1rKoMM
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9 มิถุนำยน 2563 ( 15:05 ) 

'เสรีพิศุทธ์' กลับ กทม.แล้ว หลังช่วยพรรคลุยหาเสียงเลอืกตั้งซ่อมล าปาง 8 วันติด 
เชิญชวน ปชช.ออกไปใช้สิทธ ิ

 
  

เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชี
รำยชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ในฐำนะหัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย ที่เดินทำงมำช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้ำผจญ ผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ส.ส.ล ำปำง เขต 4 พรรคเสรีรวมไทย เบอร์ 2 หำเสียงในช่วงระหว่ำงวันที่ 1-8 มิถุนำยน 2563 ที่ผ่ำนมำ โดย
เช้ำวันนี้ได้ข้ึนเครื่องบินจำกท่ำอำกำศยำนล ำปำง กลับไปยังกรุงเทพมหำนครแล้ว หลังมำลงพื้นที่หำเสียงในพ้ืนที่ 5 
อ ำเภอตอนใต้ของ จ.ล ำปำง ในเขตเลือกตั้งที่ 4 ถึง 8 วัน 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์เปิดเผยว่ำ ตนเองจะกลับไปปฏิบัติภำรกิจต่ำงๆ ที่กรุงเทพมหำนครก่อน ส่วนในช่วงสัปดำห์นี้ 
ทำงผู้สมัครรับเลือกตั้งก็จะลุยหำเสียงในพ้ืนที่ให้ครอบคลุม เพ่ือให้ทันก่อนถึงวันเลือกตั้งคือวันเสำร์ที่ 20 มิถุนำยน 
2563 ซึ่งในช่วงโค้งสุดท้ำยของกำรหำเสียงคือในระหว่ำงวันที่ 15-19 มิถุนำยน 2563 ตนเองจะเดินทำงกลับมำยัง จ.
ล ำปำง เพ่ือพบปะประชำชนชำวล ำปำงในเขตเลือกตั้งที่ 4 เพ่ือหำเสียงในโค้งสุดท้ำย 

“จากการลงพ้ืนที่ จ.ล าปาง มาตลอด 8 วันนั้น ตนเองได้ลงพ้ืนที่ออกหาเสียงกระจายใน 5 อ าเภอของ จ.ล าปาง 
ได้แก่ อ.เสริมงาม อ.เกาะคา อ.สบปราบ อ.เถิน และ อ.แม่พริก ประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี นับเป็นความ
ประทับใจที่ได้มาพบปะชาวล าปาง ซึ่งไม่เพียงแต่ในเขตเลือกตั้งนี้เท่านั้น ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ของ จ.ล าปาง ตนเองก็ยังเดินทาง
ไปก็พบเห็นรอยยิ้ม และเสียงตอบรับ เพ่ือเป็นการต้อนรับในโอกาสที่ตนองเดินทางมายัง จ.ล าปาง” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์
กล่ำว 
  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่ำวอีกว่ำ ในวันเลือกตั้งนี้ ขอเชิญชวนประชำชนชำวล ำปำงในเขตเลือกตั้งที่ 4 ออกไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง แทนต ำแหน่งที่ว่ำงลงครั้งนี้กันให้มำกๆ เพื่อเป็นกำรแสดงออกถึงพลังตำมระบอบประชำธิปไตย โดยขอให้
เลือกผู้สมัครจำกพรรคเสรีรวมไทย ซึ่งเป็นพรรคประชำธิปไตยเพียงหนึ่งเดียวในกำรลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ ส่วนอีก 4 
พรรคที่เหลือนั้นคือพรรคฝั่งเผด็จกำรที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชำ เป็นนำยกรัฐมนตรี 
 
อ้ำงอิง : https://news.trueid.net/detail/LPmOmvbn5aEz 
 

https://news.trueid.net/detail/LPmOmvbn5aEz
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อังคำรที่ 9 มิถุนำยน 2563 เวลำ 13.10 น. 

วุฒสิภาเตรียมถกปฏิรปูประเทศ-ยุทธศาสตรช์าติ  

 

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.  ที่รัฐสภำ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง ในฐำนะประธำน
คณะกรรมำธิกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศและกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำยุทธศำสตร์ชำติ แถลง
เรื่อง “กำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของคณะกรรมำธิกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศและกำรจัดท ำ
และด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ” ว่ำ สืบเนื่องจำกวุฒิสภำได้รับรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ ประจ ำปี 2562 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี 2562 และรำยงำนควำมคืบหน้ำ
ในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศตำมำตรำ 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (เดือนต.ค. - ธ.ค.
2562) จำกคณะรัฐมนตรี และส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เมื่อวันที่ 5 และ 20 พ.ค. 2563 

ซึ่งคณะกรรมำธิกำรฯ ต้องด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ 
และกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติต่อรำยงำนทั้ง 3 ฉบับเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภำ ประกอบกำรชี้แจงของ
ผู้แทนคณะรัฐมนตรี ผู้แทนส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ เพ่ือเปิดโอกำสให้สมำชิกวุฒิสภำมีโอกำสเสนอควำมคิดเห็นอย่ำงกว้ำงขวำงในประเด็นที่สนใจ ทั้งที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมำธิกำรที่แต่ละท่ำนประจ ำอยู่ และในประเด็นที่สนใจอ่ืนๆ นอกควำมรับผิดชอบ และเป็น
ประโยชน์ต่อกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และกำรด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ 

รวมถึงกำรอภิปรำยในที่ประชุมวุฒิสภำในวันที่คณะรัฐมนตรีและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำรำยงำนควำมคืบหน้ำ
ต่อที่ประชุมวุฒิสภำ มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ และได้รับทรำบแง่มุมที่หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น จึงเห็นควรเสนอให้มีกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นโดยกำรบรรจุเป็นวำระกำรประชุมของวุฒิสภำเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรปฏิรูป
ประเทศทั้ง 12 ประเด็น และกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติทั้ง 6 ด้ำนจำกสมำชิกวุฒิสภำ ในวันที่ 15 และ 16 
มิ.ย. เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวบรรลุเป้ำหมำยตำมหมวด 16 กำรปฏิรูปประเทศ และกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ. 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/778972  

https://www.dailynews.co.th/politics/778972
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9 มิ.ย. 2563 13:50 น. 

นายกฯ ไม่ห้าม หาก "บิ๊กป้อม" นั่งหัวหน้า พปชร. ปัด ไร้ปัญหากับ 3 รมต. 

 
 
นำยกฯ ไม่ห้ำม หำก "บิ๊กป้อม" จะไปนั่งหัวหน้ำพรรค พปชร.หำกได้รับเลือก แต่บริหำรท ำงำนให้ได้ทั้ง 2 

ต ำแหน่ง ยัน ไม่มีปัญหำกับ 3 รัฐมนตรี อดีต กก.บห. ชี้ก็ให้คุยกันไป ผมไม่คุยด้วย เพรำะไม่เก่ียวข้อง  
วันที่ 9 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม กล่ำวภำยหลัง กำรประชุมครม.ประจ ำวันที่ 9 
มิ.ย. 2563 ปม หำก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ได้ไปเป็นหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ นำยกฯ ต้อง
หำคนมำช่วยท ำงำน หรือไม่ ว่ำ ท ำไมต้องช่วย เป็นเรื่องของท่ำน ท่ำนก็ต้องบริหำรให้ได้ ผมมีหน้ำที่ท ำงำนร่วมกับ รอง
นำยกฯ ท่ำนก็ต้องท ำ ทั้งสองอันให้ได้ ทั้งนี้ ยืนยันว่ำ ไม่มีกำรเชื่อมกัน ระหว่ำงเรื่อง "บิ๊กป้อม" ไปเป็นหัวหน้ำพรรคพลัง
ประชำรัฐ กับกำรปรับครม. ผมยังไม่มีใครหลุดเลย ผมเอำงำนวันนี้ให้ได้ก่อน ส่วนค ำถำมว่ำ ถ้ำที่ประชุมพรรคพลัง
ประชำรัฐ เลือก "บิ๊กป้อม" แล้วจะท ำอย่ำงไร นำยกฯ กล่ำวต่อว่ำ ก็เป็นเรื่องของพรรคเขำสิ ถ้ำ พล.อ.ประวิตร รับ
ต ำแหน่งหัวหน้ำพลังประชำรัฐ ก็ผมไม่ใช่หัวหน้ำพรรค ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรด้วย  

ส่วนกรณี 3 ต ำแหน่งใน ครม. "อุตตม-สนธิรัตน์-สุวิทย์" ที่ออกข่ำวว่ำ จะมำขอคุยกัน เรื่องจุดยืน และท่ำที ที่
บอกว่ำ เขำจะไปคุยกัน พล.อ.ประยุทธ์ กล่ำวว่ำ ก็คุยกันไป ผมไม่คุยด้วย เพรำะไม่ใช่หน้ำที่ผม. 

 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1864339 
 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : 
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8
%B9%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%
E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1+%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%
B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3-97KJmg 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1864339
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1+%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3-97KJmg
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1+%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3-97KJmg
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1+%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3-97KJmg
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1+%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3-97KJmg
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วันท่ี 9 มิถุนำยน 2563 - 15:11 น. 

ฝ่ายค้านฟ้องปชช. งูเห่าย้ายพรรค ท า กมธ.ป.ป.ช.ซีก รบ. เสียงชนะ โอดตรวจสอบรบ.ยาก 

 
 

ฝ่ายค้าน โวย ส.ส.งูเห่า ท าเสียงในกมธ.ป.ป.ช.แค่ 6 ซีกรบ.มีมากกว่า ตรวจสอบรบ.ยาก 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน นำยธีรัจชัย พันธุมำศ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล ในฐำนะกมธ.ป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ สภำผู้แทนรำษฎร กล่ำวถึงกำรพิจำรณำแต่งตั้งกมธ.ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่ว่ำงลง 1ต ำแหน่ง แทนนำยจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.ชำติไทยพัฒนำ ที่ลำออกจำกกมธ.ว่ำ 
โควต้ำกมธ.ที่จะมำแทนนำยจุลพันธ์ควรเป็นของฝ่ำยค้ำน เพรำะเดิมนำยจุลพันธ์เป็นอดีตส.ส.พรรคอนำคตใหม่ แต่เมื่อมี
กำรยุบพรรคอนำคตใหม่ จึงย้ำยไปอยู่พรรคชำติไทยพัฒนำ ก่อนที่นำยจุลพันธ์จะลำออกจำกมธ.ป.ป.ช. ดังนั้น ควรคืน
โควต้ำเดิมให้พรรคฝ่ำยค้ำน ขณะนี้ฝ่ำยค้ำนเสียเปรียบมำกในกมธ.ป.ป.ช. จำกเดิมที่เคยเป็นเสียงข้ำงมำกในกมธ. มี 8
เสียง ฝ่ำยรัฐบำลมี 7 เสียง ต่อมำนำยจำรึก ศรีอ่อน และนำยจุลพันธ์ อดีตส.ส.พรรคอนำคตใหม่ ย้ำยไปอยู่ฝ่ำยรัฐบำล 
ท ำให้ฝ่ำยค้ำนกลำยเป็นเสียงข้ำงน้อยทันทีในกมธ. เหลืออยู่ 6เสียง ท ำอะไรแทบไม่ได้ ถ้ำรอบนี้ฝ่ำยรัฐบำลได้โควต้ำ
กมธ.แทนนำยจุลพันธ์ที่ลำออกไป ฝ่ำยรัฐบำลจะมีเสียงข้ำงมำกในกมธ.เป็น 9 เสียง แต่ฝ่ำยค้ำนมี 6เสียง ถือว่ำไม่ควร
อย่ำงยิ่ง กมธ.ป.ป.ช.มีบทบำทสูงในกำรตรวจสอบรัฐบำล ไม่ควรให้กำรเมืองเข้ำมำแทรก ถ้ำเสียงฝ่ำยค้ำนในกมธ.ถูกถ่ำง
มำกขึ้น กำรท ำงำนตรวจสอบรัฐบำลจะล ำบำกขึ้น ขณะนี้วิปรัฐบำลและวิปฝ่ำยค้ำนก ำลังเจรจำกันอยู่ว่ำ โควตำกมธ.ที่
ว่ำงลง ควรตกเป็นของฝ่ำยใด 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2221424 
 
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/24-4.jpg
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https://www.matichon.co.th/politics/news_2221424
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/24-4.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/24-4.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/24-4.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/24-4.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/24-4.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

16 

 

 
อังคำรที่ 9 มิถุนำยน 2563 เวลำ 15.59 น. 

ขีดเส้นตาย 'อุตตม'! เรยีกประชุมใหญ ่พปชร. ก่อน 21 ม.ิย. 
 

 
 
“ไพบูลย์” ขีดเส้นตาย “อุตตม” ต้องเรียกประชุมรักษาการกก.บห.ก่อน 21 มิ.ย.นี้   ขู่ไม่ท าตามเจอม 

พ.ร.ป.พรรคการเมือง  ใช้เสียง ส.ส.เปิดประชุม 
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ท ำกำรพรรคพลังประชำชน นำยไพบูลย์ นิติตะวัน   ส.ส.บัญชีรำยชื่อ รักษำกำรหัวหน้ำพรรค

พลังประชำรัฐ(พปชร.) ให้สัมภำษณ์ภำยหลังกำรประชุมพรรค เกี่ยวกับควำมคืบหน้ำกำรนัดประชุม รักษำกำร
กรรมกำรบริหำรพรรค เพ่ือก ำหนดวันประชุมใหญ่สำมัญ ในกำรเลือกคณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ ว่ำ   ตนมั่นใจ
และเชื่อว่ำนำยอุตตม สำวนำยน รักษำกำรหัวหน้ำพรรค จะมีกำรเรียกประชุมในเร็วๆนี้ ให้เป็นไปตำมกรอบ และไม่ควร
เกินวันที่ 19-21  มิ.ย.นี้ เนื่องจำกเป็นวันเสำร์-อำทิตย์ ไม่มีภำรกิจของรัฐมนตรี  แต่ถ้ำยังไม่ชัดเจน ก็ต้องใช้ พ.ร.ป.
พรรคกำรเมือง รวบรวมเสียงส.ส. เกินกึ่งหนึ่ง โดยไปยื่น ต่อกกต. เพ่ือให้มีกำรเปิดประชุมใหญ่สำมัญต่อไป 
  “ถ้ำนำยอุตตม ไม่แสดงท่ำทีที่ชัดเจน ผมเชื่อว่ำคงไม่สำมำรถตอบค ำถำมสังคมได้ เพรำะปัญหำของพรรคที่ผ่ำน
มำ เนื่องจำกไม่มีกำรเรียกประชุมกรรมกำรบริหำรพรรคมำนำน โดยครั้งสุดท้ำยคือวันที่ 26 ม.ค.63 จึงเห็นว่ำควรท ำ
เรื่องนี้ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดวิพำกษ์วิจำรณ์” นำยไพบูลย์ กล่ำว. 
 

อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/779032 

  

https://www.dailynews.co.th/politics/779032


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

17 

 

 
 9 มิถุนำยน 2020 เวลำ 16:38 

"ไพบูลย์" ขีดเส้น เรียกประชุมเลอืก "กก.บห.พปชร." ไมเ่กิน21มิ.ย.นี ้
 

 
 
"ไพบูลย์" เชื่อ "อุตตม" เรียกประชุม เลือก "กก.บห.พปชร." ชุดใหม่ เร็วๆ นี้ ขีดเส้น ไม่ควรเกิน 19-21 มิ.ย.นี้ ขู่ หำก

ไม่ชัดเจน เตรียมงัด "พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง" ยื่น "กกต." 
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.63 ที่ท ำกำรพรรคพลังประชำรัฐ นำยไพบูลย์ นิติตะวัน   ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ในฐำนะรักษำกำรรอง

หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.) ให้สัมภำษณ์ภำยหลังกำรประชุมพรรคพปชร. ถึงควำมคืบหน้ำกำรนัดประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุดรักษำกำร เพ่ือก ำหนดวันประชุมใหญ่สำมัญเพ่ือเลือกคณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุด
ใหม ่ว่ำ  ตนมั่นใจและเชื่อว่ำนำยอุตตม สำวนำยน รักษำกำรหัวหน้ำพรรค จะมีกำรเรียกประชุมในเร็วๆนี้ ให้เป็นไปตำม
กรอบ และไม่ควรเกินวันที่ 19-21  มิ.ย.นี้ เนื่องจำกเป็นวันเสำร์  วันอำทิตย์ ไม่มีภำรกิจของรัฐมนตรี  แต่ถ้ำยังไม่ชัดเจน ก็คง
ต้องใช้ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง ที่ให้รวบรวมเสียงส.ส. เกินกึ่งหนึ่ง โดยไปยื่นต่อกกต. เพ่ือให้มีกำรเปิดประชุมใหญ่สำมัญต่อไป 

นำยไพบูลย์ กล่ำวว่ำ ถ้ำนำยอุตตม ไม่แสดงท่ำทีที่ชัดเจน ตนเชื่อว่ำคงไม่สำมำรถตอบค ำถำมสังคมได้ เพรำะปัญหำ
ของพรรคที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกไม่มีกำรเรียกประชุมกรรมกำรบริหำรพรรคมำนำน โดยครั้งสุดท้ำยคือวันที่ 26 ม.ค.63 จึงเห็นว่ำ
ควรท ำเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพ่ือไม่ให้เกิดวิพำกษ์วิจำรณ์ 
  

อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/12156 
 
  

https://www.nationweekend.com/content/politics/12156
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09 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 16:50 น.      

'ไพบูลย'์ขีดเส้นตาย'อตุตม'ต้องเรียกประชุมพรรคภายใน 21 มิ.ย. ไม่เช่นนั้นตอบสังคมไมไ่ด้ 
   

 
 
9 มิ.ย.63- นำยไพบูลย์ นิติตะวัน   ส.ส.บัญชีรำยชื่อ รักษำกำรหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.) ให้สัมภำษณ์

ภำยหลังกำรประชุมพรรค เกี่ยวกับควำมคืบหน้ำกำรนัดประชุม รักษำกำรกรรมกำรบริหำรพรรคเพ่ือก ำหนดวันประชุม
ใหญ่สำมัญ ในกำรเลือกคณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ ว่ำตนมั่นใจและเชื่อว่ำนำยอุตตม สำวนำยน รักษำกำร
หัวหน้ำพรรค จะมีกำรเรียกประชุมในเร็วๆนี้ ให้เป็นไปตำมกรอบ และไม่ควรเกินวันที่ 19-21  มิ.ย.นี้ เนื่องจำกเป็นวัน
เสำร์  วันอำทิตย์ ไม่มีภำรกิจของรัฐมนตรี  แต่ถ้ำยังไม่ชัดเจน ก็คงต้องใช้ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง ที่ให้รวบรวมเสียงส.ส. 
เกินก่ึงหนึ่ง โดยไปยื่น ต่อกกต. เพ่ือให้มีกำรเปิดประชุมใหญ่สำมัญต่อไป 
“ถ้ำคุณอุตตม ไม่แสดงท่ำทีที่ชัดเจน ผมเชื่อว่ำคงไม่สำมำรถตอบค ำถำมสังคมได้ เพรำะปัญหำของพรรคที่ผ่ำนมำ 
เนื่องจำกไม่มีกำรเรียกประชุมกรรมกำรบริหำรพรรคมำนำน โดยครั้งสุดท้ำยคือวันที่ 26 ม.ค.63 จึงเห็นว่ำควรท ำเรื่องนี้
ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดวิพำกษ์วิจำรณ์” นำยไพบูลย์ กล่ำว. 

 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68242 
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วันท่ี 9 มิถุนำยน 2563 - 18:01 น. 

‘พปชร.’ ถกเดือด ‘สิระ’ ถามหาคนหาย ฉุนอย่าถึงต้องขับไล่ ‘ไพบูลย’์ ขูใ่ช้เสียงส.ส.บี้
เลือกชุดใหม ่
 

 

 
 
 

 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน ที่ท ำกำรพรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.) แห่งใหม่ ย่ำนรัชดำ มีกำรประชุมส.ส.พรรคพปชร. 

ที่มีนำยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมรัฐบำล(วิปรัฐบำล) เป็น
ประธำนในที่ประชุมพร้อมด้วยแกนน ำ 3 คน นั่งร่วมด้วย ได้แก่ นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และรักษำกำร
รองหัวหน้ำพรรค นำยอนุชำ นำคำศัย ส.ส.ชัยนำท นำยสุชำติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ประธำนส.ส.พรรค โดยมีส.ส.เข้ำร่วม
ประชุมอย่ำงคึกคัก แม้กระท่ังนำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์รัฐฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เข้ำร่วมประชุมด้วย ท่ำมกลำงกระแสข่ำว 5 ส.ส.กทม. ได้แยกตัวไปเป็น
อิสระท ำกิจกรรมกับน.ส.วทันยำ วงษ์โอภำษี ส.ส.บัญชีรำยชื่อ นอกจำกนี้ในกำรประชุมดังกล่ำว นำยอุตตม สำวนำยน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังและรักษำกำรหัวหน้ำพรรคพปชร. นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
พลังงำน และรักษำกำรเลขำธิกำรพรรค นำยสุวิทย์ เมษินทรีย์อุดมศึกษำ และ 
น.ส.วทันยำ ไม่ได้มำร่วมประชุมด้วย 

ทั้งนี้ก่อนเข้ำสู่วำระกำรประชุม นำยสิริ เจนจำคะ ส.ส.กทม. ได้ขอหำรือถึงกรณี นำยอุตตมและนำสนธิรัตน์ ไม่
เข้ำร่วมประชุม ส.ส. 3-4 ครั้งว่ำ เป็นกำรไม่ให้เกียรติพรรคและสมควรด ำรงต ำแหน่งนี้หรือไม่ อยำกจะถำมว่ำจะลำออก
เองหรือให้ขับไล่หรือไม่ เพรำะไมส่ำมำรถน ำปัญหำของประชำชนมำหำรือต่อหัวหน้ำและเลขำธิกำรพรรคได้จึงอยำกฝำก
เรียนถึงประธำนในที่ประชุม หำกเจอกับนำยอุตตมและนำยสนธิรัตน์ ให้ตำมมำประชุมพรรคและสอบถำมว่ำท ำไมถึง
ไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรประชุมพรรค หรือจะให้ประกำศตำมหำ 
คนหำย และหำกไม่ให้ควำมร่วมมือก็ควรออกไปเลยดีกว่ำ 

ขณะที่นำยไพบูลย์ กล่ำวว่ำ ขอเรียนว่ำนำยอุตตมและนำยสนธิรัตน์พ้นต ำแหน่งไปแล้ว โดยท ำหน้ำที่ 
รักษำกำรณ์หัวหน้ำและเลขำธิกำรพรรคเท่ำนั้น เห็นใจส.ส.ที่ไม่สำมำรถได้เจอกับทั้ง 2 ท่ำนได้ แต่ที่ผ่ำนมไม่ได้มีกำร
เรียกประชุมกก.บห.จึงไม่สำมำรถน ำเรื่องไปแจ้งกับทั้ง 2 คนได้ ซึ่งถือเป็นปัญหำของพรรคพปชร.จึงเป็นที่มำของกำร
ปรับเปลี่ยนกก.บห.และคืนอ ำนำจให้กับสมำชิกพรรคเลือกกก.บห. หัวหน้ำและเลขำธิกำรพรรคชุดใหม่เพ่ือควำมเข้มแข็ง
ของพรรคและเป็นเสำหลักของประเทศ และเพ่ือสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชำ นำยกฯและรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกลำโหม บริหำรประเทศต่อไป 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3.2-scaled.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3.2-scaled.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3.2-scaled.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3.2-scaled.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3.2-scaled.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3.2-scaled.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3.2-scaled.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3.2-scaled.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3.2-scaled.jpg
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จำกนั้นนำยไพบูลย์ ให้สัมภำษณ์ภำยหลังกำรประชุมพรรคเกี่ยวกับควำมคืบหน้ำกำรนัดประชุม รักษำกำร
กก.บห.เพ่ือก ำหนดวันประชุมใหญ่สำมัญ ในกำรเลือกคณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ว่ำ มั่นใจและเชื่อว่ำนำยอุตตม 
สำวนำยน รักษำกำรหัวหน้ำพรรค จะมีกำรเรียกประชุมในเร็วๆนี้ ให้เป็นไปตำมกรอบ และไม่ควรเกินวันที่ 19-21 
มิถุนำยนนี้ เนื่องจำกเป็นวันเสำร์-อำทิตย์ ไม่มีภำรกิจของรัฐมนตรี แต่ถ้ำยังไม่ชัดเจนคงต้องใช้ พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง ที่
ให้รวบรวมเสียงส.ส. เกินกึ่งหนึ่ง โดยไปยื่นต่อกกต. เพ่ือให้มีกำรเปิดประชุมใหญ่สำมัญต่อไป 
 

 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2221753 
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วันท่ี 9 มิถุนำยน 2563 - 16:17 น. 

‘ชัยวุฒ’ิ ส.ส.พลังประชารัฐ ไล่ ‘สมคิด’ ไปท างานอื่น 
 

 
 

  เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน นำยชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ในฐำนะรักษำกำรกรรมกำรบริหำรพรรค
พลังประชำรัฐ (พปชร.) ให้สัมภำษณ์ถึงกำรลำออกของ กก.บห.ทั้ง 18 คน ว่ำนักกำรเมืองในสภำไม่สบำยใจกรณีที่นำย
สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกฯ ระบุว่ำ คนดีอยู่ไม่ได้ ไม่มีที่ยืน เพรำะ ส.ส.ในสภำก็ได้ท ำควำมดีกันมำ อีกทั้งยังได้รับ
กำรเลือกตั้งจำกประชำชน เพรำะหำกไม่ใช่คนดี คงอยู่ไม่ได้ ทั้งนี้ หำกนำยสมคิดคงคิดว่ำควำมดีที่นำยสมคิดมีนั้นไม่
เหมำะสมกับทำงกำรเมือง ขอควรไปท ำงำนด้ำนอ่ืน อย่ำงงำนด้ำนวิชำกำรจะดีกว่ำ ขณะที่เรื่องในพรรค พปชร. สมำชิก
พรรคต้องกำรให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงหลัง กก.บห.ลำออก ส่วนนำยอุตตม สำวนำยน รักษำกำรหัวหน้ำพรรค พปชร. 
และนำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รักษำกำรเลขำธิกำรพรรค พปชร. ต้องลำออกจำกต ำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่นั้น อยู่ที่เจ้ำ
ตัวจะคิดเอง บอกได้เพียงแค่ว่ำ วันนี้ในพรรคส่งสัญญำณว่ำอยำกให้มีกำรเปลี่ยนแปลง เป็นหน้ำที่ของเจ้ำตัวจะตัดสินใจ
ว่ำ เมื่อพรรคส่งสัญญำณเช่นนี้จะตัดสินใจอย่ำงไร ส่วนคุณสมบัติของหัวหน้ำพรรคคนใหม่มองว่ำอันดับแรกต้องเป็นคน
ดี เป็นที่ยอมรับของสมำชิกพรรคและ ส.ส. ที่ส ำคัญต้องเป็นผู้มีประสบกำรณ์ มีบำรมี ที่สำมำรถท ำให้คนในพรรคร่วม
แรงร่วมใจสร้ำงพรรคให้เข้มแข็ง ท ำงำนเพ่ือประชำชนได้อย่ำงมั่นคงต่อไป ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ 
ที่มีควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งหัวหน้ำพรรค พปชร.เพรำะมีคุณสมบัติครบ 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2221585 
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วันอังคำร ท่ี 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2563, 16.41 น. 

‘สิระ’ขี่ม้าหนุน‘บิ๊กป้อม’หน.พปชร. บี้‘สมคดิ’อยู่การเมืองนานเป็นคนดีหรือไม่ 
 

 
 
 
 “สิระ”เฉลยจบที่ “ลุงป้อม” หน.พปชร. ย้อน “สมคิด”  เป็นคนดีหรือไม่  ที่อยู่วงการเมืองมานาน ท าไมบอก

คนดีอยู่การเมืองไม่ได้ ปัดขัดแย้งในพรรค ยันวันนี้ทุกคนแฮปปี้  วอนอย่าโยงเปลี่ยนแปลง “พปชร.”เอ่ียวปรับ 
ครม.  แย้มรัฐบาล 1 ปี รู้ใครฝีมือ-ไร้ฝีมือ บริหารพรรค  

เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563  นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชำรัฐ  กล่ำวถึงควำมขัดแย้งและกำร
เปลี่ยนแปลงภำยในพรรคว่ำ ทุกคนยังรักใคร่กันดี สังเกตได้จำกกำรมำประชุม ส.ส.พรรควันนี้ที่ทุกคนต่ำงก็แฮปปี้  โดย
วันนี้ชื่นมื่นมำก  ส่วนคนที่จะพ้นต ำแหน่ง ไปออกสื่อให้บุคคลภำยนอกคิดว่ำ ทะเลำะกัน มีควำมขัดแย้งกันแย่งชิงกัน ให้
เปลี่ยนภำพได้เลย  เพรำะทุกคนแฮปปี้ เหมือนพี่น้อง ไม่มีควำมขัดแย้งใดๆท้ังสิ้น  

“หลังจำกเป็นรัฐบำลและท ำงำนมำ 1 ปี ต่ำงเห็นแล้วว่ำ ใครมีฝีมือหรือไม่มีฝีมือ กำรเปลี่ยนกรรมกำรบริหำรพรรค
พลังประชำรัฐ และกำรเปลี่ยนแปลงภำยในพรรคไม่ ไม่ต้องกำรให้น ำไปเชื่อมโยงกับกำรปรับคณะรัฐมนตรี เพรำะผู้มี
อ ำนำจตัดสินใจคือนำยกรัฐมนตรีเท่ำนั้น” นำยสิระ กล่ำว  

นำยสิระ กล่ำวถึงกรณีที่นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี ออกมำระบุว่ำ  “คนดี คนเก่ง ซื่อสัตย์ สุจริต
เขำก็อยู่กำรเมืองไม่ได้” นั้นว่ำ  ขอย้อนถำมกลับไปยังนำยสมคิด และให้ส ำรวจตัวเองว่ำ เป็นคนดีหรือไม่  เพรำะนำย
สมคิด อยู่ในเส้นทำงกำรเมืองมำนำน แต่ออกมำบอกว่ำ  “คนดีอยู่ท ำงำนกำรเมืองไม่ได้” และ “ส่วนตัวนั้นจบที่ลุง
ป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี อยู่แล้ว ส่วนเลขำพรรคฯ ต้องดูอีกที” 

  
 

อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/498150/preview 
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อังคำรที่ 9 มิถุนำยน 2563 เวลำ 16.42 น. 

'สมชาย' ยกเคสสถานะ 'บิ๊กตู่' เทียบ 'สนช.' ท าหน้าที่แทน ส.ส.-ส.ว. 

 
 
“สมชาย”แจงยิบ สนช.แค่ท าหน้าที่แทนส.ส.-ส.ว. แต่ไม่ใช่ส.ส.-ส.ว. ยกเคสศาลรธน.วินิจฉัย“บิ๊กตู่”มิใช ่
 
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. นำยสมชำย แสวงกำร สมำชิกวุฒิสภำ กล่ำวถึงกรณีที่ประชุมวุฒิสภำให้ควำมเห็นชอบให้นำยสุ

ชำติ ตระกูลเกษมสุข เป็นกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) โดยมีกำรทักท้วงเรื่องคุณสมบัติ
ที่พ้นจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) ไม่ถึง 10 ปีว่ำ กำรตีควำมว่ำให้สมำชิกสนช.เป็นส.ส.และสว.ว.
นั้นไม่ถูกต้อง เพรำะสนช.ไม่ได้เป็นส.ส.และส.ว. แต่ท ำหน้ำที่แทนส.ส.และส.ว.เท่ำนั้น จึงไม่อำจท ำให้สมำชิกสนช.ที่ ท ำ
หน้ำที่แทนนั้นกลำยเป็นส.ส.และส.ว.ได้ 

ทั้งนี้ 1.สมำชิกสนช.มิใช่ส.ส.และส.ว. เหตุเพรำะสนช.มำจำกคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ตำม
รัฐธรรมนูญชั่วครำว2557 เป็นองค์กรพิเศษ เช่นเดียวกับคสช. เพ่ือท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติพิจำรณำกฎหมำยและอ่ืนๆ 
แทนสภำผู้แทนรำษฏร วุฒิสภำ และรัฐสภำ ที่ถูกยกเลิกไปในภำวะพิเศษท่ีมีกำรรัฐประหำร และยกเลิกรัฐธรรมนูญเดิม
ไป 2.สนช.มิได้มีสถำนะเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ตำม พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง พ.ศ.2535  

นำยสมชำย กล่ำวอีกว่ำ 3.สนช.มิใช่ผู้มีสถำนะเป็นส.ส.หรือส.ว.ตำมรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 เนื่องจำก มำตรำ 
263 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ สนช.ตำมรัฐธรรมนูญ 2557 ท ำหน้ำที่เป็น ส.ส.หรือสว.เท่ำนั้น มิได้บัญญัติให้ด ำรงต ำแหน่ง
หรือเป็น ส.ส.หรือ สว.แต่อย่ำงใด 

4.ผู้เคยด ำรงต ำแหน่ง สนช.จึงมิได้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำมด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ป.ป.ช.หรือองค์กรอิสระ
อ่ืน เพรำะต ำแหน่งดังกล่ำวมิได้เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง และมิได้เคยเป็น ส.ส. หรือ ส.ว.ดังกล่ำวมำแล้วข้ำงต้น และ5.ผู้
เคยด ำรงต ำแหน่ง สนช.ไม่เป็นผู้ขำดคุณสมบัติกำรด ำรงต ำแหน่งส.ว.ตำม พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรได้มำซึ่งส.ว. พ.ศ.2561 มำตรำ 14(20)  และตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 108 ข.(3)(8)  

นำยสมชำย กล่ำวด้วยว่ำ มำตรำ 236 วรรคท้ำยแห่ง รัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 ยังได้บัญญัติมิให้ สนช.สมัครรับ
เลือกตั้งเป็น ส.ส.ในกำรเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกไว้เป็นกำรเฉพำะ ดังนั้น หำกรัฐธรรมนูญจะมีเจตนำรมณ์ที่ห้ำม สนช.ลง
สมัครรับเลือกเป็น ส.ว.จะต้องบัญญัติไว้เป็นกำรเฉพำะด้วยเช่นเดียวกัน 
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ดังนั้น ค ำถำมท่ีว่ำ ถ้ำอย่ำงนั้นสนช.คือใคร ค ำตอบก็คือสภำนิติบัญญัติแห่งชำติที่แต่งตั้งโดยคสช. ที่เป็นองค์กร
พิเศษที่ท ำหน้ำที่ชั่วครำวแทนสภำฯ เช่นเดียวกับที่ศำลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยคดีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ หัว
หน้ำคสช. มิใช่เจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐ 

 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/779042  
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อังคำรที่ 9 มิถุนำยน 2563 เวลำ 17.06 น. 

วุฒิสภายุค'พรเพชร'เคยโหวตคว่ า กสม.-ตุลาการศาลรธน. 

 
 
เปิดผลงานวุฒิสภายุค “พรเพชร” โหวตคว่ ามาแล้ว 2 ครั้ง “กสม.-ตุลาการศาลรธน.” 
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. สืบเนื่องจำกกรณีที่นำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ ชี้แจงกรณีที่ประชุมวุฒิสภำให้

ควำมเห็นชอบ นำยสุชำติ ตระกูลเกษมสุข อดีตสมำชิกนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ว่ำอำจจะขัดกับพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือไม่ว่ำ ส.ว.ถูกมัดมือชกให้เห็นชอบเรื่องดังกล่ำว แต่ต่อมำได้ชี้เเจง
เพ่ิมเติมว่ำ ไม่ได้พูดว่ำเป็นกำรมัดมือชก แต่เป็นค ำถำมน ำของสื่อ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องกฎหมำย จะมัดมือชกได้อย่ำงไรนั้น 
  จำกกำรตรวจสอบกำรลงมติโหวตคว่ ำของวุฒิสภำที่มีนำยพรเพชรเป็นประธำนนั้นพบว่ำ ที่ผ่ำนมำวุฒิสภำเคย
โหวตคว่ ำมำแล้ว 2 ครั้งคือ เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2563 ในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ โดยครั้งนั้นผลกำรลงคะแนนปรำกฎว่ำ นำงปรีดำ คงแป้น และ ผศ.สุชำติ 
เศรษฐมำลินี ได้รับควำมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ 
หรือไม่น้อยกว่ำ 125 คะแนน ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ส่วน น.ส.ลม้ำย มำนะกำร, ผศ.วิชัย ศรี
รัตน์ และนำยบุญเลิศ คชำยุทธเดช ไม่ได้รับควำมเห็นชอบ เนื่องจำกได้คะแนนน้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิก
ทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ ท ำให้ต้องด ำเนินกำรสรรหำบุคคลใหม่แทน แล้วจึงเสนอต่อวุฒิสภำเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ
ต่อไป โดยผู้ที่ไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกวุุฒิสภำในครั้งนั้นจะเข้ำรับกำรสรรหำใหม่ไม่ได้ 
  และเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 ในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งตุลำ
กำรศำลรัฐธรรมนูญ โดยครั้งนั้นผลกำรลงคะแนนปรำกฏว่ำ นำยอุดม สิทธิวิรัชธรรม ,นำยวิรุฬห์ แสงเทียนม นำยจิรนิติ 
หะวำนนท์ และนำยนภดล เทพพิทักษ์ ได้รับควำมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิก
วุฒิสภำทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ หรือไม่น้อยกว่ำ 125 คะแนน ขณะที่นำยชั่งทอง โอภำสศิริวิทย์ ไม่ได้รับควำม
เห็นชอบ เนื่องจำกได้คะแนนน้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำท่ีมีอยู่ของวุฒิสภำ 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/779053 

https://www.dailynews.co.th/politics/779053
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วันอังคำร ท่ี 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2563, 17.14 น. 

'สมชาย' ยก 5 ข้อชี้เปรี้ยง 'สนช.'เป็นองค์กรพิเศษ ท าหน้าที่แทนแต่ไม่ใช ่'ส.ส.-ส.ว.' 
 

 
สมชาย’ แจงปม ‘สุชาติ’ นั่งกรรมการป.ป.ช.ขัดกม. ยัน ‘สนช.’ เป็นองค์กรพิเศษมาช่วงรัฐประหาร ท าหน้าที่

แทนแต่ไม่ใช่ส.ส.-ส.ว. 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 นำยสมชำย แสวงกำร สมำชิกวุฒิสภำ และที่ปรึกษำคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ

กิจกำรวุฒิสภำ กล่ำวถึงกรณีที่ประชุมวุฒิสภำได้ให้ควำมเห็นชอบให้นำยสุชำติ ตระกูลเกษมสุข เป็นกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) และเกิดข้อทักท้วงเรื่องคุณสมบัติด้วยเหตุที่ยังไม่พ้นจำกต ำแหน่งสมำชิก
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) ไม่ถึง 10 ปีว่ำ กำรตีควำมว่ำให้สมำชิกสนช. เป็นส.ส.และส.ว.นั้นไม่ถูกต้อง เพรำะสนช.
ไม่ได้เป็นส.ส.และส.ว. แต่ท ำหน้ำที่แทนส.ส.และส.ว.เท่ำนั้น จึงไม่อำจท ำให้สมำชิกสนช.ที่ท ำหน้ำที่แทนนั้น กลำยเป็น
ส.ส.และส.ว.ได้ 

นำยสมชำย กล่ำวต่อว่ำ ส่วนตัวด้วยควำมเห็นประกอบข้อกฎหมำยต่ำงๆ ได้แก่ 1.สมำชิกสนช.มิใช่ส.ส.และส.ว.
เหตุเพรำะสนช.มำจำกคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ตำมรัฐธรรมนูญชั่วครำว2557 เป็นองค์กรพิเศษ เช่น
เดียวกับคสช. เพ่ือท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติพิจำรณำกฎหมำยและอ่ืนๆแทน สภำผู้แทนรำษฏร วุฒิสภำ และรัฐสภำ ที่ถูก
ยกเลิกไปในภำวะพิเศษที่มีกำรรัฐประหำรและยกเลิกรัฐธรรมนูญเดิมไป 2.สนช.มิได้มีสถำนะเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง 
ตำม พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง พ.ศ.2535 มำตรำ4 ได้ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรกำรเมืองได้แก่ นำยกรัฐมนตรี ที่
ปรึกษำ เลขำนุกำร รมต.  ที่ปรึกษำเลขำนุกำรประธำนสภำผู้แทนรำษฏรหรือประธำนวุฒิสภำฯลฯ 3.สนช.มิใช่ผู้มี
สถำนะเป็นส.ส.หรือส.ว.ตำมรัฐธรรมนูญพ.ศ..2560 เนื่องจำก มำตรำ 263 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ สนช.ตำมรัฐธรรมนูญ 
2557  ท ำหน้ำที่เป็น ส.ส.หรือสว.เท่ำนั้น มิได้บัญญัติให้ด ำรงต ำแหน่งหรือเป็น ส.ส.หรือ ส.ว.แต่อย่ำงใด 

นำยสมชำย กล่ำวอีกว่ำ 4.ผู้เคยด ำรงต ำแหน่ง สนช. จึงมิได้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำมด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร 
ปปช.หรือองค์กรอิสระอ่ืนเพรำะต ำแหน่งดังกล่ำวมิได้เป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองและมิได้เคยเป็น ส.ส. หรือ ส.ว.ดังกล่ำว
มำแล้วข้ำงต้น และ 5.ผู้เคยด ำรงต ำแหน่ง สนช.จึงไม่เป็นผู้ขำดคุณสมบัติกำรด ำรงต ำแหน่งสว.ตำม พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรได้มำซึ่งส.ว. พ.ศ.2561 มำตรำ 14(20) และตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 108 ข.(3)(8) อีกทั้งมำตรำ 
236 วรรคท้ำยแห่ง รัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 ยังได้บัญญัติมิให้ สนช.สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ในกำรเลือกตั้งทั่วไปครั้ง
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แรกไว้เป็นกำรเฉพำะ ดังนั้นหำกรัฐธรรมนูญจะมีเจตนำรมณ์ที่ห้ำม สนช.ลงสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.ก็จะต้องบัญญัติไว้
เป็นกำรเฉพำะด้วยเช่นเดียวกัน 

"ค ำถำมที่ว่ำถ้ำอย่ำงนั้นสนช. คือใคร ค ำตอบก็คือ สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ที่แต่งตั้งโดยคสช. ที่เป็นองค์กร
พิเศษที่ท ำหน้ำที่ชั่วครำวแทนสภำ เช่นเดียวกับท่ีศำลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยคดีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ หัวหน้ำคสช. 
มิใช่เจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐ" นำยสมชำย กล่ำว 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/498164/preview 
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วันท่ี 9 มิถุนำยน 2563 - 17:30 น. 

‘สมชาย’ ยกค าวินิจฉัยศาล ชี้ ‘บิ๊กตู่’ ไม่ใช่ จนท.รัฐ สนช.ก็ไมใ่ช่ ส.ส.-ส.ว.แค่ท าหน้าที่
แทน 

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน นำยสมชำย แสวงกำร สมำชิก ส.ว.ที่ปรึกษำคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมัญกิจกำร
วุฒิสภำ กล่ำวถึงข้อท้วงติงกรณีท่ีประชุมวุฒิสภำได้ให้ควำมเห็นชอบให้นำยสุชำติ ตระกูลเกษมสุข เป็นกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) เรื่องคุณสมบัติว่ำ ด้วยเหตุที่ยังไม่พ้นจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ (สนช.) ไม่ถึง 10 ปีว่ำ กำรตีควำมว่ำ สนช.เป็น ส.ส.และ ส.ว.นั้นไม่ถูกต้อง เพรำะ สนช.ไม่ได้เป็น ส.ส.และ ส.ว.
เพียงแต่ท ำหน้ำที่แทนเท่ำนั้น จึงไม่อำจท ำให้ สนช.ท ำหน้ำที่แทนกลำยเป็น ส.ส.และ ส.ว.ได้ ทั้งนี้ โดยส่วนตัวด้วย
ควำมเห็นประกอบข้อกฎหมำยต่ำงๆ ได้แก่ 1.สมำชิก สนช.มิใช่ ส.ส.และ ส.ว. เหตุเพรำะ สนช.มำจำก คสช.ตำม
รัฐธรรมนูญชั่วครำว 2557 เป็นองค์กรพิเศษ เช่นเดียวกับ คสช. เพื่อท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติพิจำรณำกฎหมำยและอ่ืนๆ 
แทน ส.ส. ส.ว. และรัฐสภำ ที่ถูกยกเลิกไปในภำวะพิเศษที่มีกำรรัฐประหำร และยกเลิกรัฐธรรมนูญเดิมไป 

นำยสมชำยกล่ำวว่ำ 2.สนช.มิได้มีสถำนะเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ตำม พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง พ.ศ.
2535 มำตรำ 4 ได้ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรกำรเมือง ได้แก่ นำยกรัฐมนตรี ที่ปรึกษำ เลขำนุกำร รมต. ที่ปรึกษำเลขำนุกำร
ประธำนสภำผู้แทนรำษฏร หรือประธำนวุฒิสภำ ฯลฯ 3.สนช.มิใช่ผู้มีสถำนะเป็น ส.ส.หรือ ส.ว.ตำมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2560 เนื่องจำกมำตรำ 263 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ สนช.ตำมรัฐธรรมนูญ 2557 ท ำหน้ำที่เป็น ส.ส.หรือ ส.ว.เท่ำนั้น มิได้
บัญญัติให้ด ำรงต ำแหน่ง หรือเป็น ส.ส.หรือ ส.ว.แต่อย่ำงใด 4.ผู้เคยด ำรงต ำแหน่ง สนช. จึงมิได้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำม
ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ป.ป.ช.หรือองค์กรอิสระอ่ืนเพรำะต ำแหน่งดังกล่ำวมิได้เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง และมิได้
เคยเป็น ส.ส.หรือ ส.ว.ดังกล่ำวมำแล้วข้ำงต้น 

นำยสมชำยกล่ำวว่ำ และ 5.ผู้เคยด ำรงต ำแหน่ง สนช.จึงไม่เป็นผู้ขำดคุณสมบัติกำรด ำรงต ำแหน่ง ส.ว.ตำม 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรได้มำ ซึ่ง ส.ว. พ.ศ.2561 มำตรำ 14(20) และตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 108 ข.
(3)(8) อีกท้ังมำตรำ 236 วรรคท้ำยแห่ง รฐัธรรมนูญ พ.ศ.2560 ยังได้บัญญัติมิให ้สนช.สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ในกำร
เลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกไว้เป็นกำรเฉพำะ ดังนั้น หำกรัฐธรรมนูญจะมีเจตนำรมณ์ห้ำม สนช.ลงสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.ก็
จะต้องบัญญัติไว้เป็นกำรเฉพำะด้วยเช่นเดียวกัน ค ำถำมที่ว่ำ ถ้ำอย่ำงนั้น สนช. คือใคร ค ำตอบก็คือ สนช.ที่แต่งตั้งโดย 
คสช. ที่เป็นองค์กรพิเศษที่ท ำหน้ำที่ชั่วครำวแทนสภำ เช่นเดียวกับที่ศำลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยคดี พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ หัวหน้ำ คสช.มิใช่เจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐ 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2221711 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2221711


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

 

09 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 17:44 น.       

'จตุพร' ฟันธง ค าว่า 'คนดีอยู่ไม่ได้' ยิ่งกว่าการวางระเบิดทางการเมือง 

 
9 มิ.ย.63-  นำยจตุพร พรหมพันธุ์ ประธำนแนวร่วมประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำรแห่งชำติ (นปช.) เฟซบุ๊คไลฟ์ 
PEACETALK โดยระบุถึงค ำพูดของนำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี ว่ำ "คนดี 

อยู่ไม่ได้" ซึ่งเท่ำกับเป็นกำรยกตัวเอง และเม่ือคิดย้อนกลับต้องหมำยถึงคนไม่ดีจึงอยู่ในทำงกำรเมืองได้นำยจตุพร กล่ำว
ว่ำ วำทกรรมคนดีกลับมำอีกครั้งหนึ่ง ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรปรับ ครม.อันจะเกิดขึ้นหลังกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง
พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) โดยนำยสมคิด หัวหน้ำทีมกุมำร พร้อมรัฐมนตรีกุมำรที่ส่อจะถูกปรับออก จึงใช้ค ำพูดว่ำ 
"คนดีอยู่ไม่ได้" ซึ่งแปลควำมย้อนกลับได้ว่ำ ในทำงกำรเมืองคนท่ีอยู่ได้ต้องเป็นคนไม่ดี 

"ค ำว่ำคนดีอยู่ไม่ได้ ยิ่งกว่ำกำรวำงระเบิดทำงกำรเมือง เพรำะเมื่อคนอ้ำงเป็นคนดี จะต้องพ้นจำกต ำแหน่งไป 
ส่วนคนที่เข้ำมำแทนที่ หรือคนท่ียังอยู่ในกำรเมืองก็จะถูกมองว่ำเป็นคนไม่ดี"ดังนั้น ค ำพูดคนดีถูกยกมำหลำยครั้งในทำง
กำรเมืองช่วงหลำยยุคสมัย อย่ำงไรก็ตำม คนที่คิดว่ำเป็นคนดี ต้องไม่พูดว่ำตัวเองเป็นคนดี เพรำะคนดีและคนไม่ดีควรให้
คนอ่ืนตัดสินจำกพฤติกรรมทำงกำรเมืองทั้งหลำย หำกมำสถำปนำตัวเองแล้ว ยิ่งท ำให้บ้ำนเมืองพิกลพิกำร 

นำยจตุพร กล่ำวว่ำ อ ำนำจเมื่อเสพไปแล้วเลิกยำก จึงมักเข้ำข้ำงตัวเอง จึงอยำกเก็บอ ำนำจไว้เป็นสมบัติส่วนตัว
จนตำย โดยไม่เข้ำใจสัจธรรมอ ำนำจว่ำ ต ำแหน่งไม่ใช่สมบัติติดตัว แล้วลืมคิดถึงตอนที่ตัวเองมำเป็น รมต.ก็ต้องปลดคน
อ่ืนออกไปเช่นกัน และคนที่ออกไปกลับไม่พูดว่ำ คนดีอยู่ไม่ได้เลยดังนั้น จึงน่ำเห็นใจ คนเป็นนำยกรัฐมนตรี เมื่อปรับ 
ครม.จะได้รับทั้งอำรมณ์ยินดีและเสียใจ เนื่องจำกเอำคนออกจำก รมต.ก็กลำยเป็นศัตรูทำงกำรเมือง อย่ำงไรก็ตำม กำร
ปรับ ครม.ต้องเกิดข้ึนเมื่อ พปชร.ปรับกรรมกำรบริหำร (กก.บห.) ใหม่แล้ว 

อีกท้ัง ย้ ำถึงปัญหำทำงเศรษฐกิจของไทยว่ำ จะฟ้ืนทยำนขึ้นยำกล ำบำกมำก ผู้เป็นมือทำงเศรษฐกิจทั้งในรัฐบำล
และเอกชนต่ำงไม่กล้ำท ำนำยถึงกำรฟ้ืนตัว เนื่องจำกรู้ดีว่ำ เศรษฐกิจเข้ำสู่วิกฤตหำยนะแล้วสิ่งส ำคัญคือ ทำงออกของ
ไทยในสถำนกำรณ์ล ำบำกนี้ต้องยึดหลัก "ตนต้องเป็นที่พ่ึงแห่งตน" ให้ได้ โดยต้องมีควำมชื่อมั่นของคนไทยเป็นฐำนหนุน
ยึด และทุกฝ่ำยต้องไม่ซ้ ำเติมและรอให้ฝ่ำยตรงข้ำมถึงจุดจบพลำดทำงกำรเมือง หำกเป็นเช่นนี้ ประเทศไทยไม่มีวันจะ
ฟ้ืนโงหัวขึ้นมำได้เลย 
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นอกจำกนี้ ถ้ำประเทศไม่คิดออกแบบกันใหม่ เรำก็คงไม่มีวันข้ำมพ้นสถำนกำรณ์วิกฤตนี้ได้ด้วย เรำต้องระดม
คนไทยทุกฝ่ำย เพรำะฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่มีวันพลิกฟ้ืนประเทศได้ ไม่ว่ำจะเก่งเลอเลิศเพียงใดก็ตำม และควำมเสียหำยที่
เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นของฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง จึงต้องร่วมมือร่วมแรงฝ่ำวิกฤตด้วยกัน ดังนั้น กำรเปลี่ยนตัว รมต.อำจเป็น
ควำมหวังครั้งใหม่ ในสถำนกำรณ์ที่เป็นเรื่องใหญ่ เพรำะตนเชื่อว่ำ หำกไม่มีควำมร่วมมือของคนอย่ำงจริงจังแล้ว เรำจะ
เป็นประเทศที่ต้องเผชิญปัญหำอย่ำงสำหัส และตนไม่ได้มองโลกในแง่ร้ำย ที่ควำมอดอยำกจะเกิดขึ้นในประเทศที่เป็นอู่
ข้ำวของโลก 

“สถำนกำรณ์ขณะนี้ มองอย่ำงจริงจัง วัดยังอยู่ล ำบำกเลย แล้วคนทั่วไปจะอยู่ไหวอย่ำงไร ยิ่งเดือนหน้ำ (ก.ค.) 
เป็นต้นไป สิ่งต้องเผชิญคือ บรรดำพ่อแม่ต้องหำเงินมำจ่ำยค่ำเทอมให้ลูก ตอนนี้ค่ำชุด ค่ำหนังสือต่ำงๆ และ
สถำบันกำรศึกษำก็อยู่ในสภำพที่แย่ มหำวิทยำลัยเอกชนนักศึกษำก็ลดลง หลำยมหำวิทยำลัยจะมีกำรเลย์เอำท์ครู 
อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่กัน ซึ่งสิ่งนี้ก ำลังจะเกิดขึ้น" 

นำยจตุพร เชื่อว่ำ ถ้ำนักเรียนไม่จ่ำยค่ำเทอม แล้วโรงเรียนให้ออกจำกกำรเรียนก็จะกลำยเป็นควำมโกลำหล รัฐ
ต้องคิดล่วงหน้ำด้วยว่ำ นับแต่ 1 ก.ค.ไปนั้น จะแบกรับควำมเดือดร้อนของพ่อแม่อย่ำงไร โดยควำมเดือดร้อนจะลำมกัน
เป็นลูกโซ่ ไปถึงภำคธุรกิจที่จะเจอกับเช็คเด้งกันไปใหญ่ 

อย่ำงไรก็ตำม วันนี้เรำไม่มีควำมหวังว่ำ เมื่อ เลิก พรก. ฉุกเฉินแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น ตนไม่เชื่อเลย แต่ใน ก.ค.
ยังเชื่อว่ำ ยังจะมี พรก.ฉุกเฉินอยู่ดี และคนจะหำงำนท ำแล้วจะมีงำนให้ท ำหรือไม่ เมื่อกิจกำรอย่ำงโรงแรมต่ำงทยอยปิด
ตัว หรือแบกกำรขำดทุนไม่ไหว เพรำะขำดรำยได้จำกนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศมำช่วย 
“ดังนั้น กำรพ่ึงโลกไม่ใช่เรื่องง่ำย เพรำะต่ำงประเทศก็ติดโควิดเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จะอยู่กันอย่ำงไรในช่วง 1-2 ปีนี้ มี
ค ำถำมว่ำ รัฐบำลต้องคิดออกแบบประเทศเพ่ือให้คนในชำติได้รู้สถำนะอย่ำงแท้จริง ซึ่งจะได้เตรียมตัวกัน อีกอย่ำง
ขบวนกำรยึดรถ ยึดบ้ำนจะเกิดข้ึนตำมมำอย่ำงเต็มที่ ถ้ำรัฐไม่มีมำตรกำรมำรองรับ” 

นำยจตุพร ย้ ำว่ำ วันนี้ไทยอยู่ในสถำนกำรณ์แสนสำหัสแล้ว แต่ยังไม่ถึงจุดที่สุด ดังนั้น ประชำชนในชำติต้อง
คิดถึงสถำนกำรณ์อย่ำงจริงจังเพ่ือปรับเปลี่ยนและรองรับสิ่งที่จะเดือดร้อนอันหนักหน่วงยิ่งขึ้นกว่ำเดิม และก ำลังตำมมำ
ในอนำคตอันใกล้นี้ 

"ผมไม่แน่ใจ กรกฎำ สิงหำ บ้ำนเมืองเรำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ไหน แล้วยังไม่ได้มองถึงกันยำ ตุลำ พฤศจิกำ แล้ว
ธันวำ แค่มองกันแบบเดือนต่อเดือนเท่ำนั้น ก็ยังไม่มีใครกล้ำยืนยันว่ำ หลังจำกนี้จะเป็นอย่ำงไร” 
รวมทั้ง วันนี้ตนอยำกชวนทุกฝ่ำยร่วมเสียสละ แต่อย่ำคิดว่ำตัวเองคือคนเสียสละ ถ้ำเรำไม่เสียสละทำงควำมรู้สึกกันแล้ว 
จะไม่มีวันข้ำมพ้นสถำนกำรณ์นี้ได้เลย ถ้ำมองแค่จ ำนวนเสียงมำกในสภำคงคิดผิดหมด เพรำะปัญหำชำติใหญ่กว่ำเรื่อง
ส่วนตัวกันทั้งสิ้น 

"วันนี้ อย่ำคิดว่ำตัวเองเป็นคนดี แต่ขอให้คิดดีเพ่ือประเทศชำติ ไม่ใช่คิดดีเพ่ือตัวเอง กำรคิดดีเพ่ือสร้ำงควำม
เชื่อมั่น ร่วมมือเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน ฝ่ำฟันวิกฤตเอำประเทศชำติ ประชำชนให้รอด ผมเชื่อว่ำเรำจะข้ำมพ้นได้". 

 
อ้ำงอิง :  https://www.thaipost.net/main/detail/68250 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/68250
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วันอังคำร ท่ี 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2563, 18.05 น. 

ยุ่งแล้ว! ผู้ตรวจการแผน่ดินรับ 2 เรือ่งร้อนๆ ปมคุณสมบัต ิ'สุชาต-ิ90ส.ว.' ส่อขัด รธน. 

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 นำยรักษเกชำ แฉ่ฉำย เลขำธิกำรส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน เปิดเผยว่ำ  
ที่ประชุมผู้ตรวจกำรแผ่นดินมีมติรับเรื่องที่นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์ฐธรรมนูญไทย ยื่น
ขอให้ตรวจสอบและส่งเรื่องให้ศำลรัฐธรรมนูญ หรือศำลปกครองวินิจฉัยว่ำ กำรที่ส ำนักเลขำธิกำรวุฒิสภำ และ
คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ส่งรำยชื่อนำยสุชำติ ตระกูลเกษม
สุข อดีตสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งมำยังไม่ครบ 10 ปี  มีลักษณะต้องห้ำมตำม  พ.ร.ป.
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 2561 มำตรำ 11( 18) ให้วุฒิสภำเห็นชอบเป็นว่ำที่กรรมกำร ป.ป.ช. เข้ำ
ข่ำยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ไว้พิจำรณำวินิจฉัย และได้สั่งให้ส ำนักกฎหมำยเร่งรวบรวมข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมำย
ต่ำงๆที่เก่ียวข้องและดูว่ำมีเหตุตำมท่ีมีกำรร้องหรือไม่ ก่อนจะเสนอผู้ตรวจกำรแผ่นดินพิจำรณำวินิจฉัยโดยเร็ว 

นำยรักษเกชำ กล่ำวว่ำ นอกจำกนี้ ที่ประชุมผู้ตรวจยังมีมติรับเรื่องที่นำยปิติพงศ์  เต็มเจริญ โฆษกพรรคเสรี
รวมไทย ยื่นขอให้ส่งศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพของวุฒิสภำทั้ง 90 คน สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ
มำตรำ 108 ข.(1) (3) และ (9) หรือไม่ เนื่องจำกเคยเป็น สนช.มำก่อน ไว้พิจำรณำด้วย แต่เรื่องดังกล่ำวเพ่ิงจะมีกำร
ยื่นเรื่อง จึงยังอยู่ในชั้นของกำรแสวงหำข้อเท็จจริง 

 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/498183/preview 
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วันท่ี 9 มิถุนำยน 2563 - 18:40 น. 

‘โฆษกก้าวไกล’ กดดัน ‘ชวน’ กรณีถอด ‘ธรรมนัส’ ชี้ประชาชน ไมส่บายใจมี รมต.สีเทา 

 
 
‘โฆษกก้าวไกล’ กดดัน ‘ชวน’ กรณีถอด ‘ธรรมนัส’ ชี้ประชาชน ไม่สบายใจมีรมต.สีเทา 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน นำยณัฐชำ บุญไชยอินสวัสดิ์  โฆษกพรรคก้ำวไกล กล่ำวถึงกรณีที่พรรคก้ำวไกล ได้ยื่น
หนังสือต่อนำยชวน หลีกภัย ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเมื่อวันที่27 พฤษภำคม เพ่ือขอให้ส่งต่อค ำร้องไปยังศำล
รัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัยสมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจำกมีลักษณะต้องห้ำม ว่ำ ตนอยำกทรำบควำมคืบหน้ำของเรื่องนี้ เพรำะเรื่องนี้ถือ
เป็นเรื่องส ำคัญ ที่จะสะท้อนต่อกำรท ำงำนของวงกำรนิติบัญัติ ในฐำนะผู้พิทักษ์กฎหมำยเเละตัวเเทนของรำษฎร ที่เป็น
กระบอกเสียงของประชำชน ตนขอเรียกร้องต่อท่ำนประธำนสภำ ในฐำนะประมุขของฝ่ำยนิติบัญญัติ ช่วยด ำเนินกำร
เรื่องนี้อย่ำงเร่งด่วน และขอให้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเที่ยงธรรมระหว่ำงฝ่ำยรัฐบำลเเละฝ่ำยค้ำน 

ทั้งนี้ นำยณัฐชำ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำจำกกำรลงพ้ืนที่ ประชำชนให้ควำมสนใจในประเด็นดังกล่ำว อีกทั้งยังแสดง
ควำมกังวลว่ำเรื่องนี้จะเงียบไป โดยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของตนแต่เป็นผลประโยชน์ของประชำชน กำรที่มีเจ้ำกระทรวงมี
คุณสมบัติที่ไม่เหมำะสมส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นของรัฐบำลซึ่งตัวแทนของประชำชนที่ท ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรควรมีคุณสมบัติ
ที่โปร่งใส เพรำะเข้ำมำท ำหน้ำที่พิทักษ์ผลประโยชน์ประชำชน หำกตัวรัฐมนตรีมีคุณสมบัติน่ำกังขำประชำชนจะหวังพ่ึง
ใคร 
 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2221833 
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9 มิ.ย. 2563 20:44 

“สมพงษ์” นัด “หญิงหน่อย” แถลงสยบพรรคป่วน หลัง ส.ส.รมุจวก “กลุ่มแคร์” แยกตัว 
เผาบ้านเดิมตัวเอง 

 
 

“สมพงษ์” เตรียมควง “สุดารัตน์” แถลงจุดยืนน า “เพื่อไทย” กลับมาเข้มแข็ง พรุ่งนี้ (10 มิ.ย.) ที่ 
รัฐสภา หลัง ส.ส.พรรคหลายคน แสดงความไม่พอใจ “กลุ่มแคร์” เตรียมแยกตัวตั้งพรรคใหม่ แล้วพูดท าลายพรรค
เก่าของตัวเอง 

แหล่งข่ำวจำกพรรคเพ่ือไทย เปิดเผยว่ำ วันนี้ (9 มิ.ย.) พรรคเพ่ือไทยได้มีกำรประชุม ส.ส.ของพรรคประจ ำ
สัปดำห์ตำมปกติ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร แต่ปรำกฏว่ำ กำรประชุมครั้งนี้ ส.ส.ส่วนใหญ่
ได้แสดงควำมกังวลใจกรณีที่ผู้ใหญ่ในพรรคกลุ่มหนึ่งจะแยกตัวออกไปตั้งพรรคใหม่ ซึ่งตอนนี้ เคลื่อนไหวภำยใต้ชื่อกลุ่ม
แคร์ ซึ่ง ส.ส.ในพรรคส่วนใหญ่ไม่ติดใจเรื่องกำรแยกตัวไปตั้งพรรคใหม่ เพรำะเป็นเรื่องปกติของรัฐธรรมนูญปี 2560 แต่
สิ่งที่ ส.ส. เพ่ือไทยส่วนใหญ่ข้องใจ คือ เหตุใดบุคคลกลุ่มนี้ จึงพูดถึงพรรคเพ่ือไทยในแง่ลบ ถ้ำจะไปตั้งพรรคใหม่ ก็ไม่มี
ใครว่ำ แต่ท ำไมต้องท ำให้พรรคเพ่ือไทยดูด้อยค่ำ โดยดิสเครดิต ว่ำ ไม่ใช่ที่หวังของประชำชนอีกแล้ว ทั้งยังจะเป็นพรรค
ต่ ำร้อยอีกด้วย ท ำไมต้องเผำบ้ำนเก่ำตัวเองด้วย ที่ส ำคัญ สมำชิกกลุ่มแคร์บำงคน ก็ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง โดย
อำศัยโควตำของพรรคเพื่อไทย แต่พอจะตั้งพรรคใหม่ กลับพูดท ำลำยพรรคเพ่ือไทยให้ได้รับควำมเสียหำย 

ดังนั้น ผู้บริหำรพรรคควรพิจำรณำควำมเหมำะสมเกี่ยวกับบทบำททำงกำรเมืองของบุคคลในกลุ่มดังกล่ำว และ
กำรพิจำรณำจัดสรรต ำแหน่งต่ำงๆ ควรคัดเลือกจำกคนที่มีใจอยู่กับพรรคเป็นหลัก นอกจำกนี้ พรรคต้องพิสูจน์ให้สังคม
เห็นว่ำเรำมีควำมสำมัคคี ไม่ได้แตกแยก และยังเป็นพรรคที่ประชำชนเพิ่งได้ 

ทั้งนี้ นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ ในฐำนะหัวหน้ำพรรค ตนก็ไม่ได้สบำยใจ ที่มีคน
พูดถึงพรรคเพื่อไทยว่ำไม่สำมำรถเป็นที่คำดหวังของประชำชนได้ ซึ่งตนเห็นว่ำ พรรคควรน ำค ำดูถูกเหล่ำนั้น มำเป็นพลัง
แล้วท ำงำนหนักเพ่ือลบค ำสบประมำทให้ได้ และตนเชื่อมั่นว่ำ หำกตนและคุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ผนึกก ำลังกัน
ขึ้นมำ ก็จะขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทยให้ประสบควำมส ำเร็จได้อย่ำงแน่นอน 
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และเพ่ือสยบข่ำวลือที่กล่ำวหำว่ำพรรคเพ่ือไทยเกิดควำมแตกแยก นำยสมพงษ์ จึงได้ ชักชวนคุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำ
พันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคเพ่ือไทย ต่อหน้ำที่ประชุม ส.ส. ว่ำ ให้ไปตั้งโต๊ะแถลงข่ำวร่วมกันเพ่ือแสดงจุดยืนและ
ท่ำทีที่ชัดเจนในกำรน ำพำพรรคเพ่ือไทยให้เข้มแข็งเป็นที่พ่ึงประชำชนได้เหมือนที่ผ่ำนมำ โดยกำรแถลงข่ำวจะมีข้ึนในวัน
พรุ่งนี้ (10 มิ.ย.) เวลำ 10.30 น. ที่รัฐสภำ เกียกกำย 

นอกจำกนี้ ยังมีภำพแชตหลุดจำกกลุ่มไลน์ ส.ส.เพ่ือไทย ซึ่งสมำชิกบำงคนได้พิมพ์ข้อควำมเป็นส ำนวนภำษำ
อีสำนระบำยควำมรู้สึกอัดอ้ันตันใจเกี่ยวกับข่ำวสมำชิกพรรคเพ่ือไทยจะแยกตัวไปตั้งพรรคใหม่ แล้วพูดดิสเครดิตพรรค
เพ่ือไทยให้เสียหำยด้วย 

อนึ่ง ส ำหรับกลุ่มแคร์ ที่มีข่ำวว่ำเตรียมแยกตัวออกไปตั้งพรรคใหม่ ประกอบด้วย แกนน ำ 4 คน ได้แก่ นำยภูมิ
ธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษำผู้น ำฝ่ำยค้ำน นำยพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศำล นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช และ นพ.สุรพงษ์ สืบ
วงษ์ลี 
 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000059874 
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อังคำรที่ 9 มิถุนำยน 2563 เวลำ 22.00 น. 

'บิ๊กตู่'ลั่นกลางวง-ไม่ปรับครม. 'ผมตัดสินใจเองมีอะไรมั้ย' 
 

 
 
รมต.ติดโผถูกโยงปรับพ้นเก้าอ้ีครม.หน้าระรื่น-อารมณ์ดี หลัง “บิ๊กตู่” ประกาศกลางวงครม.ยังไม่ปรับ

ครม.-ผมตัดสินใจเอง  ใครมีอะไรไหม 
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกท ำเนียบรัฐบำล ว่ำ ในที่ประชุมครม.ช่วงท้ำยกำรประชุม พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม ได้พูดขึ้นมำถึงกำรปรับครม.ด้วยน้ ำ เสียงและสีหน้ำปกติว่ำ "ยังไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลง กำรเมืองก็เป็นเรื่องกำรเมืองไป ตอนนี้ผมยังไม่ได้ท ำอะไรทั้งนั้น ให้ทุกคนท ำงำนตำมหน้ำที่ และตั้งใจ
ท ำงำนกันไปให้เรียบร้อย  เรื่องอ่ืนผมตัดสินใจของผมเอง ใครมีอะไรไหม สวัสดี” 

ทั้งนี้ แหล่งข่ำวในที่ประชุมครม. เปิดเผยว่ำ บรรยำกำศกำรประชุมครม.ในวันเดียวกันนี้เป็นไปอย่ำงปกติ ไม่ตึง
เครียดเหมือนกำรประชุมในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ  โดยกำรประชุมครม.เมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำบรรดำรัฐมนตรีหลำยคน อำทิ 
นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงำน นำยอุตตม สำวนำยน  รมว.
คลัง  ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่ำ  รมช.เกษตรและสหกรณ์ ต่ำงมีสีหน้ำเคร่งเครียด ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่หลังกำรประชุม
ครม.ครั้งนี้ กลับมีสีหน้ำยิ้มแย้มแจ่มใส อำรมณ์ดี อย่ำงเห็นได้ชัดเจน  
 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/779056 
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9 มิ.ย. 2563 23:46 น. 

"บิ๊กตู่" ลั่นกลางวง ยังไม่ปรับ ครม. ย้ า "ผมตดัสินใจเอง" 

 
 
"บิ๊กตู่" ลั่นกลางวง ครม. ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ให้ทุกคนท าตามหน้าที่ "เรื่องอ่ืนผม

ตัดสินใจเอง ปรับเมื่อไรจะบอก" 
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.63 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ท่ำมกลำงปัญหำภำยในพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) เกี่ยวกับกำรปรับ

โครงสร้ำงพรรค ที่ถูกโยงไปถึงกำรปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปรำกฎว่ำวันนี้ช่วงท้ำยกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม ได้พูดขึ้นมำถึงกำรปรับ ครม.ว่ำ "ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 
กำรเมืองก็เป็นเรื่องกำรเมืองไป ตอนนี้ผมยังไม่ได้ท ำอะไรทั้งนั้น ให้ทุกคนท ำงำนตำมหน้ำที่กันไปให้เรียบร้อย เรื่องอ่ืน
ผมตัดสินใจของผมเอง ปรับเมื่อไรผมจะบอกเอง ใครมีอะไรไหม สวัสดี" 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1864846 
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10 มิ.ย. 2563 06:34 น. 

"เพื่อไทย" ปรีด๊ "กลุ่มแคร์" เผาบ้าน นดัตั้งโต๊ะตบปาก สยบค าปรามาส 

 
"เพ่ือไทย" รับไม่ได้ "กลุ่มแคร์" ดิสเครดิต บอกพรรคไม่เป็นที่พ่ึงประชำชน "สมพงษ์" เต้น เตรียมควง "หญิง

หน่อย" ตั้งโต๊ะแถลงจุดยืน พท. "เข้มแข็ง-พ่ึงพำได้" 10 โมงวันนี้ที่รัฐสภำ  
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.63 แหล่งข่ำวจำกพรรคเพ่ือไทย (พท.) เปิดเผยว่ำ กำรประชุม ส.ส.พรรคเพ่ือไทย เมื่อวันที่ 9 

มิ.ย.ที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นกำรประชุมประจ ำสัปดำห์ตำมปกติ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ปรำกฏ
ว่ำในที่ประชุมได้มี ส.ส.แสดงควำมกังวลใจถึงกรณีที่ผู้ใหญ่ในพรรคกลุ่มหนึ่งจะแยกตัวออกไปตั้งพรรคใหม่ ซึ่งตอนนี้
เคลื่อนไหวภำยใต้ชื่อ "กลุ่มแคร์" ขณะที่กำรแยกตัวไปตั้งพรรคใหม่นั้นเป็นเรื่องปกติของรัฐธรรมนูญปี 2560 ท ำได้ไม่ติด
ใจ แต่ที่ ส.ส.ส่วนใหญ่ข้องใจคือ กำรพูดถึงพรรคในแง่ลบ ลักษณะว่ำไม่ใช่พรรคที่เป็นควำมหวังของประชำชนอีก
แล้ว ทั้งยังจะเป็นพรรคต่ ำร้อย ท ำไมต้องเผำบ้ำนเก่ำตัวเองด้วย ท ำให้ผู้ใหญ่ในพรรคหลำยคนเห็นว่ำพรรคต้องพิสูจน์ให้
สังคมเห็น ว่ำเรำมีควำมสำมัคคี ไม่ได้แตกแยก และยังเป็นพรรคที่ประชำชนพึ่งพำได้เสมอ  

ขณะที่ นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย ได้กล่ำวในที่ประชุมถึงกรณีดังกล่ำวว่ำ "ไม่สบำยใจที่มี
คนพูดถึงพรรคเพ่ือไทยว่ำ ไม่สำมำรถเป็นที่คำดหวังของประชำชนได้ ควรผนึกก ำลังกันขับเคลื่อนพรรคเพ่ือไทยให้
ประสบควำมส ำเร็จ เพ่ือลบค ำสบประมำท โดยนำยสมพงษ์ได้ชักชวน คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ประธำนยุทธศำสตร์
พรรคเพ่ือไทย ต่อหน้ำที่ประชุม ส.ส.ให้ไปตั้งโต๊ะแถลงข่ำวร่วมกัน เพ่ือแสดงจุดยืนและท่ำทีที่ชัดเจนในกำรน ำพำพรรค
เพ่ือไทยให้เข้มแข็ง และเป็นที่พ่ึงของประชำชนได้เหมือนที่ผ่ำนมำ โดยกำรแถลงข่ำวจะมีขึ้นในเวลำ 10.30 น. วันนี้ (10 
มิ.ย.) ที่รัฐสภำ. 

 
 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1864898 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1864898
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10 มิถุนำยน 2563 - 08:40 น. 

"ธนกร"มั่นใจได้ "กก.บห."ชุดใหม่ทุกอย่างจบ 

 
         
    นำยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวว่ำ ตนต้องขอโทษพ่ีน้องประชำชนทั่วประเทศที่ไม่
สบำยใจกับปัญหำควำมขัดแย้งในพรรคพลังประชำรัฐซึ่งไม่เป็นผลดีกับพรรคด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่ท ำหน้ำที่โฆษกพรรคมำ 
ตนไม่เคยออกมำพูดถึงคนในพรรคเลยแม้แต่ครั้งเดียว เพรำะตนเคำรพผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคทุกคน แต่วันนี้อยำกให้ทุก
ฝ่ำยในพรรคเลิกขัดแย้ง หยุดกำรเมืองไว้ก่อน มุ่งหน้ำแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนให้พ่ีน้องประชำชนก่อน เพรำะขณะนี้
ประชำชนก ำลังได้รับผลกระทบจำกโควิด-19 อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับกำรเลือกคณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่นั้นทุก
อย่ำงเป็นไปตำมข้อบังคับ และอยู่ในกรอบภำยใน 45 วัน ซึ่งเมื่อเลือกเสร็จแล้วทุกอย่ำงก็จบตำมครรลองประชำธิปไตย 
จึงไม่อยำกเห็นกำรออกมำโจมตีผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคหรือในรัฐบำลไม่ว่ำจะเป็นใครก็ตำม โดยเฉพำะนำยสมคิด จำตุศรี
พิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี ที่เป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต ท ำงำนเพ่ือบ้ำนเมืองมำโดยตลอด  

  นำยธนกร กล่ำวอีกว่ำ ส่วนกรณีที่นำยอุตตม สำวนำยน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ไม่ได้เข้ำร่วม
ประชุมพรรคด้วยนั้น ขอชี้แจงว่ำ เนื่องจำกนำยอุตตมติดภำรกิจประชุมพิจำรณำเยียวยำกลุ่มเปรำะบำง ซึ่งจะต้องน ำเข้ำ
อนุกรรมกำรกลั่นกรอง ดังนั้น ตนเชื่อว่ำนำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม. จะเข้ำใจดีว่ำ กำรช่วยเหลือประชำชนเป็นสิ่ง
ส ำคัญ และควรท ำก่อนเป็นอันดับแรก เหมือนกับที่นำยสิระเองก็ท ำอยู่ในเขตเลื อกตั้งของตัวเองมำโดยตลอดเช่นกัน 
อย่ำงไรก็ตำม ตนอยำกให้ทุกฝ่ำยหยุดเรื่องกำรเมืองไว้ก่อน ขอให้ท ำตำมที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
และรมว.กลำโหม บอกไว้คือ คนที่อยู่ในต ำแหน่งวันนี้ท ำให้ดีที่สุดก็แล้วกัน วันนี้พ่ีน้องประชำชนเดือดร้อนเพรำะได้รับ
ผลกระทบจำกโควิด-19 เป็นเวลำที่ทุกฝ่ำยจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันท ำงำนช่วยเหลือประชำชน ทั้งนี้ หลังจำกวันนี้ตน
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ จะไม่มีใครออกมำให้ข่ำวเรื่องควำมขัดแย้งรำยวันจนสร้ำงควำมเบื่อหน่ำยให้กับประชำชนอีก เพรำะ
ประชำชนก ำลังมองอยู่  
 
อ้ำงอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/433379?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/433379?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/433379?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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9 มิ.ย. 2563 

กก.บห.ชุดใหม่จะน า พปชร.เป็นอันดับ1 ในการเลือกตั้งครั้งหน้า!! 

 
"ไพบูลย์" รักษำกำร รองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ เชื่อ กก.บห. ชุดใหม่จะน ำพลังประชำรัฐเป็นพรรคอันดับ 

1 ในกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ จี้! "อุตตม" เรียกประชุมใหญ่ภำยในสัปดำห์หน้ำ 
นำยไพบูลย์ นิติตะวัน รักษำกำรรองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวหลังกำรท ำหน้ำที่เป็นประธำนกำร

ประชุม ส.ส.ประจ ำสัปดำห์ของพรรค ถึงปัญหำเกิดขึ้นในพรรคและพัฒนำขั้นรุนแรงขึ้นว่ำ เกิดจำกไม่มีกำรเรียกประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรพรรค ซึ่งมีกำรประชุมล่ำสุดตั้งแต่เดือนมกรำคม พร้อมเรียกร้องให้นำยอุตตม สำวนำยน 
รักษำกำรหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ เรียกประชุมใหญ่สมำชิกพรรคภำยในปลำยสัปดำห์หน้ำ เพ่ือท ำกำรเลือก
คณะกรรมกำรบริหำรชุดใหม่ เพรำะเหลือเวลำไม่มำกจะครบ 45 วันหลัง 

กรรมกำรบริหำรพรรคลำออกเกินครึ่งแล้ว ซึ่งจำกเดิมตนตั้งใจว่ำหำกไม่ด ำเนินกำร ตนจะใช้อ ำนำจตำม พ.ร.บ.
พรรคกำรเมือง มำตรำ 6 ประกอบมำตรำ 41 ให้ ส.ส.ของพรรคเข้ำชื่อกันไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 4 ยื่นต่อเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เพ่ือแจ้งให้มีกำรจัดประชุมวิสำมัญขึ้นแต่สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ นำยอุตตมและรักษำกำร
เลขำธิกำรพรรค ได้ยืนยันต่อสื่อมวลชนและว่ำจะด ำเนินกำรไปตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับ ดังนั้นตนจึงไม่ได้
ด ำเนินกำรโดยอำศัยอ ำนำจตำม พ.ร.บ.พรรคกำรเมืองดังกล่ำว เพรำะอำจเป็นกำรด ำเนินกำรที่ซ้ ำซ้อนกัน นำยไพบูลย์ 
เชื่อว่ำ กำรจัดประชุมใหญ่ของพรรคเพ่ือคืนอ ำนำจให้กับสมำชิกเลือกกรรมกำรบริหำรชุดใหม่ จะท ำให้พรรคเข้มแข็ง
เป็นเอกภำพ โดยเฉพำะจะท ำให้สนับสนุนกำรท ำหน้ำที่ของนำยกรัฐมนตรีได้ดียิ่งขึ้น นอกจำกนี้ กรรมกำรบริหำรชุดใหม่
ที่มีวำระด ำรงต ำแหน่งไปถึงกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ จะท ำให้พรรคมีชัยชนะในกำรเลือกตั้งเป็นพรรคอันดับ 1 ได ้
 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378780046/ 

 

https://www.nationtv.tv/main/content/378780046/
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วันท่ี 9 มิถุนำยน 2563 - 11:09 น. 

สถานีคิดเลขที่ 12 : คณุสมบัต ิกสม. 
 : โดย นฤตย์ เสกธีระ 
 

 
 
สถำนีคิดเลขที่ 12 : คุณสมบัติ กสม. : โดย นฤตย์ เสกธีระ 
หลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกำศใช้ มีกฎหมำยฉบับใหม่ที่เป็นกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คลอด

ออกมำเป็นล ำดับการบังคับใช้กฎหมายใหม่ย่อมมีข้อสงสัยที่จะน าไปสู่ความขัดแย้งในความเห็นเช่นเดียวกับควำม
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับกำรตีควำมคุณสมบัติของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมกำรสรรหำอยู่ในขณะนี้ 

ทั้งนี้ ในขณะนี้ เกิดกระแสข่ำวแพร่กระจำยออกมำว่ำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชน มีกำรตัดสิทธิอดีต สนช. เนื่องจำกเห็นว่ำ สนช. คือ ส.ส.และ ส.ว.พอเป็น ส.ส.หรือ ส.ว.ก็ขัดคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ำมของกฎหมำยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนเพราะกฎหมายระบุให้ผู้ที่จะเข้าสรรหาเป็นกรรมการสิทธิ
มนุษยชน ต้องพ้นจาก ส.ส.และ ส.ว.ไป 10 ปีก่อนหำกตีควำมว่ำ อดีต สนช. คือ ส.ส.หรอื ส.ว.เท่ำกับว่ำในบรรดำผู้เสนอ
ตัวเข้ำรับกำรสรรหำ 2 คนหมดสิทธิหนึ่งคือ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก อดีตปลัดกระทรวงกลำโหมอีกหนึ่ง คือ น.ส.จินตนันท์ 
ชญำต์ร ศุภมิตร กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติทั้งสองคนเป็นอดีต สนช.แต่ปัญหำ
มันเกิดขึ้น เมื่อปรำกฏว่ำ ก่อนหน้ำนี้ที่ประชุมวุฒิสภำไม่ได้มองว่ำ อดีต สนช. เป็น ส.ส.หรือ ส.ว. 

ดังนั้น ในกำรสรรหำบุคคลด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ หรือ ป.ป.ช.ที่
ประชุมจึงเห็นว่ำ นำยสุชำติ ตระกูลเกษมสุข อธิบดีผู้พิพำกษำศำลแพ่งมีนบุรี ซึ่งเป็นอดีต สนช.สำมำรถด ำรงต ำแหน่ง 
ป.ป.ช.ได้ไม่ขำดคุณสมบัติใดๆทั้งๆ ที่คุณสมบัติของ ป.ป.ช.ก็ก ำหนดว่ำ ต้องพ้นจำก ส.ส.และ ส.ว. 10 ปีก่อนเข้ำรับกำร
สรรหำเหมือนกันประเด็นจึงกลำยเป็นว่ำ กำรตีในกรณีของนำยสุชำติ กับกำรตีควำมในกรณีของ พล.อ.นิพัทธ์ และ น.ส.
จินตนันท์ ไม่เหมือนกัน 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%9410%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%9410%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%9410%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%9410%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%9410%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%9410%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%9410%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%9410%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%9410%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A2.jpg
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ขณะที่คนหนึ่งก ำลังจะได้เป็น ป.ป.ช.อีก 2 คนก ำลังถูกตีตกแล้วมำตรฐำนส ำหรับคุณสมบัติเรื่องนี้คืออะไร
คุณสมบัติดังกล่ำวสมควรเป็นเป็นสิทธิของคณะกรรมกำรสรรหำแต่ละชุดตีควำม หรือคณะกรรมกำรสรรหำทุกชุดควร
จะมีมำตรฐำนเดียวกันสนช. ถือว่ำเป็น ส.ส.หรือ ส.ว.หรือจะไม่ถือว่ำเป็น ส.ส.หรือ ส.ว. ก็เอำสักอย่ำงเอำอย่ำงที่ถูกตำม
กฎหมำยหำก สนช.คือ ส.ส.หรือ ส.ว.ก็ต้องมีผลต่อคุณสมบัติของนำยสุชำติ ตั้งแต่ต้น 
แต่ถ้ำ สนช.ไม่ใช่ ส.ส.หรือ ส.ว.ก็ต้องยอมรับในคุณสมบัติของ พล.อ.นิพัทธ์ และ น.ส.จินตนันท์ ด้วยไม่ทราบว่าในที่สุด
แล้ว เรื่องเช่นนี้จะลงเอยอย่างไร แต่กำรสรรหำที่ตกเป็นข่ำว เป็นกำรสรรหำบุคคลไปอ ำนวยควำมยุติธรรม และรักษำ
สิทธิให้ประชำชนกำรสรรหำจึงต้องมีมำตรฐำนต้องพิจำรณำตัดสินด้วยควำมเท่ำเทียมเป็นธรรม 
 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2220364 

 

  

https://www.matichon.co.th/article/news_2220364
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วันท่ี 9 มิถุนำยน 2563 - 13:00 น. 
ไร้ศรัทธา-สภาลากตั้ง โดย ศุกร์ มังกร 
 

 
22 พฤษภำคม วุฒิสภำประชุมลับ ลงมติให้ควำมเห็นชอบให้นำยสุชำติ ตระกูลเกษมสุข อดีตผู้พิพำกษำศำลมีน

บุรี เป็นกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) น่ำจะเข้ำลักษณะต้องห้ำม ไม่มีสิทธิสมัครและไม่
ควรได้รับกำรสรรหำหรือเห็นชอบหรือไม่!?อย่ำลืมสุชำติ เพ่ิงพ้นจำกกำรเป็นสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) ไม่
ถึง 10 ปีเพ่ิงพ้นเก้ำอ้ีมำหมำดๆ ใหม่ๆ!?อย่ำตีหน้ำซื่อแสร้งท ำเป็นไม่รู้ ดันทุรังหวังจะ ปิดฟ้ำด้วยฝ่ำมือ เชียวหรือ?
เข้ำต ำรำ กินอยู่กับปำก อยำกอยู่กับท้อง! ส.ว.ทั้ง 250 คน ย่อมรู้แก่ใจดีว่ำ กำรเป็นสภำที่ คสช.แต่งตั้งเข้ำมำเมื่อต้นปีที่
แล้วกระบวนกำรสรรหำ ด ำมืดจนถึงวันนี้ยังไม่มีค ำตอบจนชำวบ้ำน คำใจ พฤติกรรมที ่ส.ว.ร่วมมือกันตอบสนองกำรสืบ
ทอดอ ำนำจของ คสช.หรือไม่?กำรเลือกพวกเดียวกัน ไปเป็นกรรมกำร ป.ป.ช. สมควรแล้วละหรือ?ล ำพัง ป.ป.ช.เองก็ถูก
มองด้วยควำม กังขำ หลำยเรื่องรำวแล้วนี่กลับดันพวกเดียวกันไปเป็นกรรมกำร ป.ป.ช. โดยไม่น ำพำต่อ หลักกำร และ 
ควำมเป็นอิสระ แม้แต่น้อยมำอ้ำงเอำสีข้ำงเข้ำถูว่ำ สนช.ไม่ใช่ ส.ส. ไม่ใช่ ส.ว. เป็นองค์กรพิเศษที่เกิดขึ้นจำกคณะ
รัฐประหำร แต่งตั้งได้ไม่มีปัญหำ ไม่ขำดคุณสมบัติใดๆ ทั้งสิ้นในกำรเป็นกรรมกำร ป.ป.ช.ไม่รู้สึกละอำยแก่ใจเลยละ
หรือ?!พลิก รธน.ฉบับชั่วครำวปี 2557 และ รธน.2560 บทเฉพำะกำลบัญญัติให้ สนช. เป็นตัวแทนปวงชนชำวไทย ท ำ
หน้ำที่รัฐสภำ สภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ และให้สมำชิก สนช.ท ำหน้ำที่เป็น ส.ส.หรือ ส.ว.ทั้งกำรออกกฎหมำยกัน
โครมๆ มำบังคับใช้กับประชำชนเกือบ 5 ปี มีสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ก็ได้เหมือนกับ ส.ส. ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ต่อ ป.ป.ช.ซ้ ำร้ำยไปกว่ำนั้น สนช.ได้ใช้อ ำนำจส ำแดงอิทธิฤทธิ์ลงมติถอดถอนนักกำรเมือง และตัดสิทธิเลือกตั้งมำแล้ว 
อำทิ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะแต่กลับตีควำมว่ำ สนช.มีสิทธิเป็นกรรมกำร ป.ป.ช. โดยไม่ต้องรอ 10 ปีคลับคล้ำย
คลับคลำกำรชี้ขำดว่ำ หัวหน้ำ คสช. ไม่ใช่เจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐ ไม่ขัด รธน. ย่อมมีสิทธิเป็นนำยกฯหรือไม่!?สนช. ที่
หัวหน้ำ คสช.เลือกกลับมำเป็น ส.ว. นับคร่ำวๆ ได้ประมำณ 80 คนจำกนั้น ส.ว. ก็ตอบแทนด้วยกำรพร้อมใจโหวตเสียง
ให้หัวหน้ำ คสช.เป็นนำยกฯ 

นอกจำกนี้ สนช.เคยลงมติคว่ ำเอ็นจีโอ 5 คน ไม่ให้เป็นกรรมกำรสิทธิฯเมื่อปลำยปี61และต้นปี63 วุฒิสภำก็คว่ ำ
อีก 3 คนท ำให้กำรสรรหำ กสม.ค้ำงเติ่งคำรำคำซังมำนำนเกือบ 2 ปีแล้วนี่อำจเป็นวงจรอุบำทว์ของ สนช. ที่แปรรูปมำ
เป็น ส.ว.หรือไม่?อย่ำชะล่ำใจในวิกฤตศรัทธำของ สนช.-ส.ว. เมื่อขำดควำมชอบธรรมมำกขึ้นเรื่อยๆ ระวังจะถึงจุดเดือด
ที่ชำวบ้ำน เฮโล ออกมำตะโกน โห่ไล่!?  
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2219025 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/columnists/news_2219025
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.jpg
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09 Jun 2020 18:15 น. 

โผรัฐมนตรี แทน “กลุ่มสมคิด” “ประสาร-ไพรินทร-์สมชัย” 
 

 
 

โผรัฐมนตรี แทน “กลุ่มสมคิด” “ประสาร-ไพรินทร์-สมชัย” 
          ไม่ต้องพ่ึงหมอดูชื่อดังจำกไหน เชื่อหัวพ่อพรำนเถอะครับ ภำยในไม่เกิน 35 วัน หลังจำกนี้ไป กำรเปลี่ยนตัว
หัวหน้ำพรรคและกรรมกำรบริหำรในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ขณะนี้ “อุตตม สาวนายน” รมว.คลัง ท ำหน้ำที่
รักษำกำรหัวหน้ำพรรค “สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รมว.พลังงำน ท ำหน้ำที่รักษำกำรเลขำธิกำรพรรค และรักษำกำร
กรรมกำรบริหำรอีก 16 คน จะรุนแรงขึ้นและเข้ำสู่โหมด The Last War ในบริบทสงครำมกำรแย่งชิงอ ำนำจในพรรค
แกนน ำรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 1 
          พรำนทุบโต๊ะลงไปเลยว่ำ เสร็จศึกกำรเปลี่ยนหัวหน้ำพรรค กรรมกำรบริหำรพรรค พปชร.แล้ว ไม่ช้ำไม่นำน จะ
เป็นกระดำนหกไปสู่เป้ำหมำยใหญ่ นั่นคือ กำรปรับคณะรัฐมนตรี “รัฐบาลประยุทธ์ 2” 
          อีเห็นสอดมำว่ำ ไม่ต้องถำมว่ำ ใครชนะเกมกำรก้ำวขึ้นเป็นหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ระหว่ำง  “ทีม 4 กุมาร 
ที่มีอุตตม สาวนายน” เป็นผู้น ำ กับ “ลุงป้อม-พล.อ.ประวิทย์  วงษ์สุวรรณ” รองนำยกรัฐมนตรี พ่ีใหญ่ 3 ป.ที่ปัจจุบัน
นั่งเป็นประธำนยุทธศำสตร์พรรค 

 บารมี ดีกรี ฐานเสียงส.ส.จ านวนกรรมการบริหารพรรค “ลุงป้อม” ชนะ “อุตตม-สนธิรัตน์” ขาด เพราะ 
"มีการดูแล" ที่ลึกซึ้ง อย่ำงดีที่สุดทีม “4 กุมำร” ที่มี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี เป็นพ่ีใหญ่ คงจะมีส.ส.
รุ่นใหญ่ และสมำชิกที่เหมำรวมไปถึงทีม “ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.เกษตรฯเข้ำไปด้วย โหวตเสียงหนุนแค่ 30-40 คน 
ก็ต้องถือว่ำ มำกโขแล้ว สมำชิกพรรค พปชร.ส่วนที่เหลือยืนอยู่ในป้อมค่ำยประตูหอรบ “ค่ำยพ่ีใหญ่ ป.ประวิตร” มิ
สั่นคลอน 
          ทว่ำ ชนะขำดเกมในกระดำนผ่ำนมติของสมำชิกพรรค และจ ำนวนส.ส. ไม่ได้หมำยควำมว่ำ จะชนะใจผู้คน ผู้คน
ที่ไม่เข้ำใจกลเกมทำงกำรเมือง ล้วนไม่ต้องกำรให้ “ลุงป้อม” ผู้มำกด้วยบำรมี และมีจิตใจที่ดีงำม ลงไปเกลือกกลั้วกับ
บรรดำ “นักเลือกตั้ง” ทีม่ำกด้วยมลทิน และมีกลิ่นเหม็นหึ่งของอีแร้ง ที่พร้อมจะ “รุมท้ึง”ทุกอย่ำง และพร้อมจะ “บิน
ทิ้ง” เมื่อยำมรัฐบำลลุงตู่ที่ก ำลังสร้ำงบ้ำน สร้ำงเมืองเกิดวิกฤติ รุมเร้ำ 
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          ผู้คนที่ไม่เข้ำใจกลเกมทำงกำรเมือง ล้วนแล้วแต่มองเห็นภำพ “ขุนพล” ที่รำยล้อมตัวลุงป้อมที่จะก้ำวขึ้นเป็น
หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐว่ำ เต็มไปด้วย “พ่อมดจอมขมังเวทย์” ผู้แพรวพรำว แต่ไร้เครดิตทำงกำรเมืองในกำรท ำให้
ผู้คนเชื่อว่ำสำมำรถน ำพำประเทศไปรอดได้ นังบ่ำงบอกว่ำ ชื่อของ วิรัช รัตนเศรษฐ อธิรัฐ รัตนเศรษฐ สุชำติ ชมกลิ่น 
อนุชำ นำคำศรัย สันติ พร้อมพัฒน์ ไพบูลย์ นิติตะวัน สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สมศักดิ์ เทพสุทิน เอกรำช ช่ำงเหลำ ณัฏฐพล 
ทีปสุวรรณ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ อิทธิพล คุณปลื้ม นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ประภำพร อัศวเหม สุ
พล ฟองงำม สรวุฒิ เนื่องจ ำนงค์ สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ บุญสิงห์ วรินทร์รั กษ์ เป็น “เครื่องค้ าประกันน้ ายา”ได้ดีว่ำ 
ประเทศนี้ไปทำงไหน 
          ทว่ำ ในทำงกำรเมืองแล้ว ทำงพรรคพลังประชำรัฐต้องเปลี่ยนม้ำกลำงศึก เปลี่ยนขุนศึกกลำงสนำมรบ เพรำะ
อะไร เพรำะทีม 4 กุมำร นั้นเป็นนักปฏิบัติกำร มุ่งท ำงำน เอำเนื้องำน ไม่ถนัดกำรท ำงำนแบบกำรเมือง ไม่ถนัดใน
เรื่อง "ดูแลรายเดือน" ขณะที่ส.ส.พลังประชำรัฐ ส่วนใหญ่มำจำกนักเลือกตั้ง ธุรกิจกำรเมืองที่ “คุ้นชินวัตร” กับกำร
ดูแลรำยเดือนและดูแลเป็นกรณีพิเศษอย่ำงยิ่ง 
          ดังนั้น กำรเปลี่ยนกรรมกำรบริหำรพรรค พปชร. จึงมีจุดประสงค์พิเศษท่ีจะน ำไปสู่กำรปรับคณะรัฐมนตรีที่กลุ่ม 
ส.ส.รำยล้อมลุงป้อมต้องกำรก้ำวขึ้นสู่ต ำแหน่งเสนำบดี และรื้อระบบกำรจัดสรรเก้ำอ้ีรัฐมนตรีกันใหม่ และใช้วิธีกำรเลี้ยง
ดูปูเสื่อใหม่ 
          กำรปรับครม.จึงเป็นปลำยทำงของค ำตอบ...ในกำรเปลี่ยนตัว เปลี่ยนขั้วในพรรค พปชร. มิใช่ว่ำทีม 4 กุมาร ไม่
มีฝีมือในกำรจัดกำรด้ำนเศรษฐกิจแต่ประกำรใด แต่ 4 กุมำร และ ส.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ดูแล ส.ส.ไม่ทั่วถึงต่ำงหำก มี
กำรปล่อยข่ำวออกมำว่ำ “สันติ พร้อมพัฒน์” จะเป็น รมว.คลัง “ศ.ดร.นฤมล” โฆษกรัฐบลจะเป็น รมช.คลัง “ณัฏฐพล-
ส.สุริยะ” ไม่ใครก็ใครจะมำเป็น รมว.พลังงำน “อนุชำ นำคำศัย” จะไปนั่ง รมว.อุตสำหกรรม หรือ ศึกษำธิกำร “สุชำติ 
ชมกลิ่น” จะไปเป็น รมว.อุดมศึกษำฯ ไผ่ ลิกค์ จะก้ำวขึ้นเป็น รมช.เกษตร 
          พรำนได้ข่ำวมำว่ำ ทีม 4 กุมำร “อุตตม-สนธิรัตน์-สุวิทย์ เมษินทรีย์-กอบศักดิ์ ภูตระกูล” มีทำงออกในเรื่องนี้ 
2 ทำง ทำงแรก สู้จนสุดตัวเพ่ือให้ทุกคนมีที่อยู่ที่ยืน ทำงท่ีสอง ลำออกจำกต ำแหน่งรัฐมนตรีพร้อมกันทั้ง 3 คน เป็นกำร
เดินออกไปแบบมีศักดิ์ศรี โดยจะมีกำรตัดสินใจภำยในเดือน มิ.ย.นี้ แต่กำรตัดสินใจลำออกคงต้องปรึกษำกับ  “ส.สมคิด 
จาตุศรีพิทักษ์&นายกฯลุงตู่” ก่อน 
          ค ำถำมคือ ถ้ำ 3 กุมำรตัดสินใจลำออก ส.สมคิด จะลำออกด้วยหรือไม่ อีเห็นทุบโต๊ะบอกว่ำ น่ำจะเป็นก๊อกที่
สอง ส.สมคิด จะลำออกตำมมำ ค ำถำมต่อมำคือ เงื่อนเวลำอยู่ตรงไหน อีเห็นว่ำ น่ำจะช่วงเดือน ก.ค.นี้ แม้ว่ำ นำยกฯลุง
ตู่จะบอกว่ำ เลิกดรำม่ำ ไม่มีกำรกำรปรับครม.อยู่ในหัว...! แต่ช้ำแต่...อย่ำเพ่ิงประณำมลุงตู่ “ทีม 4 กุมำรเดินจำกไป คน
ที่จะมำเป็นรัฐมนตรีอำจมิใช่รำยชื่อ ส.ส.พปชร.ที่ชื่อดังที่ออกแรงทั้งหมดนั้น จิ้งจกตัวใหญ่ได้ยินเสียงเล็ดลอดออกม
ว่ำ “ลุงตู่” ได้ทำบทำมคนกลำงมำ 3-4 คนมำเป็นรัฐมนตรี แว่วมำว่ำ มีกำรส่งเทียบเชิญ “วิชิต สุรพงษ์ชัย” นำยก
กรรมกำรธนำคำรไทยพำณิชย์ อดีตรมว.คมนำคม ยุค ชวน หลีกภัย เป็นนำยกฯ มำเป็นรองนำยกรัฐมนตรีและหัวหน้ำ
ทีมเศรษฐกิจ ...แต่เห็นว่ำ วิชิต บอกปัดไปเพรำะสุขภำพไม่เอ้ือ 
          ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ติดบอร์ดกำรเรียนเก่งและเป็นนักกิจกรรมตัวยง ในวิกฤติทำงกำรเมืองตุลำคม 2516 
เขำเป็นนำยกสโมสรนิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และเป็นผู้เจรจำกับรัฐบำล จอมพลถนอม กิตติขจร ให้ปล่อยตัว
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ผู้ต้องหำ 13 คน เป็นผลส ำเร็จ อดีตผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย อดีต ลขธิกำร ก.ล.ต.ชื่อนี้มำแรงแซงทุกคนจะมำ
เป็น รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง แทนที ่อุตตม สาวนายน 
          ประสาร นั้นท ำงำนกับลุงตู่มำยำวนำนจนรู้มือ โดยในรอบ 6 ปี ลุงตู่ตั้งเป็นคณะกรรมกำรหลำยชุดมำก เป็น
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เป็นประธำนกรรมกำรในคณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนเศรษฐกิจ เป็นประธำนกรรมกำรในคณะกรรมกำรก ำกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็น 1 ในคณะกรรมกำรนโยบำย
และก ำกับดูแลรัฐวิสำหกิจ เป็นคณะกรรมกำรอิสระเพ่ือกำรปฏิรูปกำรศึกษำ เป็นคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
เพ่ือรองรับกำรปรับเปลี่ยนตำมนโยบำย thailand 4.0 ล่ำสุด เป็นกรรมกำรในคณะที่ปรึกษำด้ำนผลกระทบทำง
เศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) 
          คนต่อมำคือ ไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีต รมช.คมนำคม อดีตประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่ บริษัท ปตท. อดีตกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ไออำร์พีซี  วิศวกรรมศำสตร์ จำกจุฬำฯ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
ถ้ำไม่เป็น รมว.พลังงำน ก็จะข้ำมห้วยไปนั่งเป็น รมว.การอุดมศึกษา หรือ ศึกษาธิการ 
          จิ้งจกตัวใหญ่บอกว่ำ ที่เซอร์ไพรซ์ คือ ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อ ำนวยกำรวิจัยด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง
สถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย (ทีดีอำร์ไอ) หนึ่งในคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน นักวิชำกำรผู้เชี่ยวชำญด้ำน
นโยบำยกำรคลังและนโยบำยกำรเงิน, กำรแก้ไขปัญหำกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง, กำรกระจำยรำยได้, กำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ ปริญญำเอกด้ำนเศรษฐศำสตร์จำก  มหำวิทยำลัยแห่งบริติชโคลัมเบีย แคนำดำ 
แว่วมำว่ำจะมำนั่ง รมช.คลัง ไม่ก็ รมว.การอุดมศึกษา... 
          3 คน นี้จะเป็นผู้เข้ำมำแทนที่รัฐมนตรี “3 กุมาร 1 รองนายกฯด้านเศรษฐกิจ” ให้บรรดำนักเลือกตั้งที่ลงทุน 
ลงแรง ฝ่ำคลื่นลมโคขวิด ได้กินแห้วในต ำแหน่งเสนำบดีที่ได้วำดหวังไว้... 
          หมากเกมและทางออกของนายกฯลุงตู่ตานี้ จึงไม่ธรรมดา รอลุ้นกันว่า นายกฯ จะปรับครม.เม่ือไหร่ หน้าตา
จะเป็นเช่นนี้หรือไม่ แต่ไม่มีไฟย่อมไม่มีควัน รึว่า คนใดคนหนึ่งจะรับ-ไม่รับ! หุหุ 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/437737?as= 
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ประวัติศาสตร์ “สามมติร” การเมืองที่ไรม้ิตรแท้ 
 

 
 

ประวัติศาสตร์“สามมิตร”การเมืองที่ไร้มิตรแท้ 
          “ถ้ำจะปรับครม. เมื่อไรผมจะบอกเอง หรือบำงทีก็ปรับโดยไม่บอก เพรำะเป็นอ ำนำจของนำยกฯ คนเดียว" เป็น
ท่ำที “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม ที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมรู้สึกสุด 
“เอือมระอำ” จำกปฏิกิริยำของ “กลุ่มสามมิตร” ที่พยำยำมสร้ำงปมร้ำวภำยในพลังประชำรัฐ ดัน 18 กรรมกำรบริหำร
พรรคให้ลำออก หวังกดดันให้นำยกฯ ปรับ ครม. แม้ในยำมที่ประเทศชำติ ต้องกำรควำมสำมัคคี ให้ผ่ำนพ้นวิกฤติโควิด-
19 ยังมีนักกำรเมือง “ตกยุค” หลุดมำอยูในโลก “New Normal” 
          ค ำเตือนจำก “บิ๊กตู”่ กลุ่มกำรเมืองที่ก ำลังเคลื่อนไหวน่ำจะรู้ตัวแล้ว เกมชิงอ ำนำจจำกกลุ่ม 4 กุมำร ภำยใต้กำร
น ำของ “สมคดิ จำตุศรีพิทักษ์” รองนำยกรัฐมนตรี ไม่ง่ำยอย่ำงที่คิด     
          สมศักดิ์ เทพสุทิน แกนน ำกลุ่มสำมมิตร ยังติดยึดยุทธศำสตร์กำรเมืองแบบเดิมๆ บทเรียนจำกประวัติ 
ศำสตร์ทำงกำรเมือง นับตั้งแต่ “สมศักดิ์”แยกตัวออกมำจำกไทยรักไทย ตั้งพรรคมัชฌิมำธิปไตย กระทั่งถูกศำล
รฐัธรรมนูญสั่งยุบพรรค ไม่ได้ท ำให้หลักคิดทำงกำรเมืองพัฒนำให้ทันกับโลกสมัยใหม่ 
          ย้อนไปหลังกำรสิ้นสลำยของไทยรักไทย ของ  ทักษิณ ชินวัตร  กลุ่ม “สมศักดิ์” แยกตัวออกมำตั้ง  
“พรรคมัชฌิมา” มีแนวคิดร่วมงำนกำรเมืองกับพรรคประชำรำช ของ เสนำะ เทียนทอง และกลุ่ม “พินิจ จำรุสมบัติ” 
เพ่ือจะตั้ง “พรรคเพ่ือแผ่นดิน” โดยมี สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นผู้ประสำนกำรรวมกลุ่มดังกล่ำว แต่ไม่ประสบผลส ำเร็จ 
ต่อมำในปี 2550 “กลุ่มมัชฌิมา” ได้เข้ำร่วมกับพรรคประชำรำช โดยที่ “กลุ่มมัชฌิมำ” ทั้งหมดย้ำยเข้ำมำอยู่ในประชำ
รำช  แต่เกิดปัญหำขัดแย้งเรื่องต ำแหน่งหัวหน้ำ และนโยบำยของพรรคระหว่ำง   “เจ้ำพ่อวังน้ ำเย็น” และ ประชัย  
เลี่ยวไพรัตน์ 
          กลุ่มมัชฌิมำลำออกจำกพรรคประชำรำช และดึงเอำ ประชัย ซึ่งเป็นฐำนทำงกำรเงินส ำคัญของพรรคประชำ
รำชออกมำ โดยย้ำยมำอยู่ “พรรคมัชฌิมา” และเปลี่ยนชื่อพรรคเป็น “พรรคมัชฌิมำธิปไตย” ชู “เสี่ยประชัย” 
 เป็นหัวหน้ำพรรค หลังเปิดตัวพรรคไม่นำนก็เกิดควำมควำมขัดแย้งระหว่ำงฝ่ำย  “ประชัย” และ ส.ส.กลุ่ม
มัชฌิมา หลำยครั้ง กระทั่ง “เสี่ยประชัย” ถูกกดดันหนัก ท้ำยที่สุดต้องลำออกจำกพรรค 
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          เมื่อ “ประชัย” ลำออกจำกพรรค “อนงค์วรรณ เทพสุทิน” ภรรยำ สมศักดิ์ ขึ้นเป็นหัวหน้ำพรรคแทน และเข้ำ
ร่วมจัดตั้งรัฐบำลกับพรรคพลังประชำชน ต่อมำพรรคมัชฌิมำธิปไตย ถูกศำลรธน.วินิจฉัยให้ยุบพรรค จำกข้อกล่ำวหำ
ที่ว่ำ สุนทร วิลำวัลย์ รองหัวหน้ำพรรค และเป็นกรรมกำรบริหำรพรรค ได้ก่อให้ผู้อ่ืนกระท ำ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจ
ให้มีกำรซื้อเสียงและเพิกถอนสิทธิทำงกำรเมืองของคณะกรรมกำรบริหำรพรรคท้ังหมดเป็นเวลำ 5 ปี  เมื่อ 2 ธ.ค.2551 
          ปลำยปี  2556  “สมศักดิ์” ยกก๊วนกลุ่มมัชฌิมำ ออกจำกพรรคภูมิใจไทย “ของเสี่ยหนู” อนุทิน ชำญวีรกูล 
เข้ำซบพรรคเพ่ือไทย เหตุมีควำมขัดแย้งระหว่ำง “เสี่ยหนู-สมศักดิ์” ปี 2561  “สมศักดิ์-สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” น ำทีม
อดีตส.ส.กว่ำ 60 ชีวิต ย้ำยเข้ำพลังประชำรัฐ ท่ำมกลำงกำรต้อนรับจำก  “อุตตม-สนธิรัตน์” โดยผ่ำนกำรประสำน
จำก “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ที่อุ้มชูล้ำงภำพลักษณ์ให้ดูดี 
          ประสบกำรณ์กำรมอืงที่โชกโชนของกลุ่มสำมมิตร “พ่ีใหญ”่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ถึงรู้แต่ก็ต้องระวัง วัน
หนึ่ง “สามมิตร” ก็อำจท ำกับ “บิ๊กป้อม” ไม่ต่ำงจำกที่“เขำ”ท ำกับคนอ่ืน เพราะท้ายที่สุด คนกลุ่มนี้หวังแต่ต าแหน่ง
และอ านาจ จึงไม่คิดใครเป็นมิตรแท้!!! 
 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/437740?ad= 
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เริ่มมีสิ่งบอกเหตุ? 
 

 
 
ควำมเป็นมำของวุฒิสภำชุดนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจำกกำรร่ำงรัฐธรรมนูญที่ก ำหนดพิมพ์เขียวด้วยเจตนำ เพ่ือเป็นฐำน

กำรเมืองให้รัฐบำล คสช.มุ่งไปสู่กำรมีอ ำนำจในกำรลงมติเลือกนำยกรัฐมนตรีที่มำจำกแต่ละพรรคกำรเมือง  เสนอชื่อ
เพ่ือให้สภำพิจำรณำนี่แหละคือเป้ำหมำยสูงสุดผ่ำนระนำบหนึ่งคือกำรลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ บุคคลที่จะเข้ำรับ
ต ำแหน่งในองค์กรอิสระต่ำงๆผ่ำนขั้นตอนจำกคณะกรรมกำรสรรหำที่เสนอชื่อให้วุฒิสภำพิจำรณำชุดอ ำนำจทั้ง 2 
ประเด็นนี้แหละคือหัวใจส ำคัญที่มำที่ไปจึงต้องมำจำกกำรแต่งตั้งของ คสช.เพรำะจุดมุ่งหมำยก็เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
อันเป็นเครือข่ำยของอ ำนำจ คสช.เอง ไม่ใช่ภำรกิจในกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร หรือองค์กรอิสระแต่อย่ำงใด 

นอกจำก ผบ.เหล่ำทัพทั้งทหำรและต ำรวจ จึงถูกก ำหนดให้ด ำรงต ำแหน่งตำมกฎหมำย เพ่ือควำมมั่นคงโดยตรง
สนช.ที่เคยเป็น “สภำตรำยำง” ให้รัฐบำล คสช.จึงแปลงร่ำงยกคณะมำกันครบชุดมีสอดแซมเข้ำมำบ้ำง ก็เพ่ือนพ้องน้อง
พ่ีตอบแทนกันไปเพียงแค่นี้ก็ตั้งค ำถำมได้แล้ว...!ครั้นเมื่อเข้ำปฏิบัติหน้ำที่แทนที่จะท ำงำนให้สมฐำนะควำมเป็นสมำชิก
วุฒิสภำที่กินเงินเดือนจำกภำษีของประชำชนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถอย่ำงน้อยก็เพ่ือลบล้ำงข้อครหำนินทำต่ำงๆแต่
ก็หำเป็นเช่นนั้นไม่ แม้จะมีบำงส่วนที่มีส ำนึกรับผิดชอบแต่ก็เป็นส่วนน้อยที่มิอำจลบภำพโดยรวมให้ดีขึ้นมำได้เอำแค่ว่ำ
กำรเข้ำร่วมประชุม กำรลงมติกลับปรำกฏหำยวับไม่ได้ให้ควำมส ำคัญต่อหน้ำที่อย่ำงที่ไม่ควรจะเกิดข้ึน 

นี่ก็อีกค ำถำมหนึ่ง..ถ้ำหน้ำบำงๆสักหน่อยทำงเดียวก็คือลำออกไปเสียดีกว่ำให้สังคมเขำติฉินและไม่ได้เกิดผลดี
ต่อคนแต่งตั้งแม้แต่น้อยล่ำสุดก็มีเรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำร ป.ป.ช.ที่เกิดปัญหำสองมำตรฐำนเพ่ือส่งเสริมพวกพ้องให้เข้ำ
ไปด ำรงต ำแหน่ง“ห้ำมเป็นหรือเคยเป็น ส.ส.-ส.ว. ข้ำรำชกำรกำรเมือง หรือสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่นใน
ระยะ 10 ปี ก่อนเข้ำรับกำรสรรหำ”ก็เลยมีค ำถำมว่ำสถำนะของ สนช.นั้นคืออะไรกันแน่ต่ำงกับ ส.ว.หรือไม่ ไม่ต้องไป
ตีควำมให้มำกควำมก็ท ำหน้ำที่ไม่ต่ำงกัน เพียงแต่กำรเมืองต่ำงรูปลักษณ์กันเท่ำนั้นกลับมีกำรตีควำมว่ำ สนช.ไม่ใช่ ส.ว. 
จึงผลักดันให้อดีต สนช. ที่พ้นจำกต ำแหน่งไม่ถึง 10 ปี ให้เป็นกรรมกำร ป.ป.ช. 

คุณสมบัติส่วนตัวอำจจะมีควำมเหมำะสมแต่แหวกม่ำนเข้ำมำด้วยกำรแหกกฎกติกำจำกกำรตีควำมเพ่ือ
สนับสนุนพวกเดียวกันนั้น มันเหมำะมันควรหรือไม่? 
ผมจะบอกอะไรให้ด้วยควำมเป็นไปต่ำงๆนำนำที่เกิดขึ้นจำกรัฐบำลชุดนี้ทั้งควำมขัดแย้งในพลังประชำรัฐแย่งเก้ำอ้ีแย่ง
ต ำแหน่งกันและควำมไม่ชอบมำพำกลจำกกำรท ำหน้ำที่ของวุฒิสภำนั้น 
ไม่นำนหรอกครับ...ที่จะถึงวำระจำกลำ! 

“สายล่อฟ้า” 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1864243 
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อยู่ก็ไม่ได้ไปก็ล าบาก 
 

 
 
 
กำรเมืองที่เกำะเกี่ยวกันไว้ด้วยอ ำนำจและผลประโยชน์ เมื่อผลประโยชน์ขัดกันก็บรรลัย เป็นสัจธรรมทำง

กำรเมืองมำแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่เฉพำะศึกในพรรคพลังประชำรัฐเท่ำนั้น ศึกในพรรคร่วมรัฐบำลก็หนักหนำสำหัส พรรค
กำรเมืองที่แตกแถวน้อยที่สุดในกำรร่วมรัฐบำล ก็คงจะมีพรรคชำติไทยพัฒนำ ที่มีกัญจนำ ศิลปอำชำ เป็นหัวหน้ำ
พรรค พรรคภูมิใจไทย ที่ม ีอนุทิน ชำญวีรกูล  

พรรคประชำธิปัตย์ ที่มีจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้ำพรรค ต้องยอมรับควำมจริงว่ำมีปัญหำ คุมไม่ได้ทุก
เม็ด มีทั้งคนของหัวหน้ำเก่ำหัวหน้ำใหม่ ในขณะเดียวกัน พรรคพลังประชำรัฐมำจำกสัดส่วนผสม ตำมรัฐธรรมนูญปี 60 
ทุกกระเบียดนิ้ว คือมำจำกหลำยพรรคหลำยมุ้ง กำรต่อรองอ ำนำจและผลประโยชน์ก็เลยกลำยเป็นควำมรับผิดชอบที่
ยิ่งใหญ่ตำมมำของผู้บริหำรพรรค ตำมกติกำเป็นหน้ำที่คณะผู้บริหำรพรรค ประธำนยุทธศำสตร์พรรค หัวหน้ำพรรคและ
เลขำธิกำรพรรคแต่ในทำงพฤตินัย โดยปกติแล้วเลขำธิกำรพรรค ก็ไม่ต่ำงอะไรจำกแม่บ้ำนพรรค ต้องถึงลูกถึงคนใจถึงพ่ึง
ได้ เป็นมือประสำนสิบทิศถึงจะไปรอด สุดท้ำยก็คือ หัวหน้ำพรรคและประธำนยุทธศำสตร์พรรค ที่จะต้องเอำอยู่มีบำรมี
พอ ที่จะให้ลูกพรรคอยู่ในโอวำท แต่เนื่องจำกรัฐธรรมนูญปี 60 มีช่องว่ำงมำกมำย เช่น ให้พรรคเสนอชื่อใครก็ได้มำ เป็น
บัญชีนำยกฯ ไม่ต้องเป็น ส.ส.ไม่ต้องเป็นนักกำรเมือง ใครก็ได้ 

เพรำะฉะนั้นถ้ำไม่ใช่หัวหน้ำพรรค ไม่ใช่ปำร์ตี้ลิสเบอร์ 1 ของพรรค เหมือนกำรเมืองในอดีต แต่ต้องมำรับบท
ผู้น ำประเทศ เป็นบัญชีนำยกฯของพรรค ก็เลยไม่มีควำมผูกพันกับพรรค คุมกันล ำบำกงำนนี้  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ ถึงต้องย้ ำว่ำงำนกำรเมืองเป็นหน้ำที่ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธำนยุทธศำสตร์พรรค เรื่องรำวใน พลัง
ประชำรัฐ จึงขึ้นอยู่กับ พล.อ.ประวิตร จะตัดสินใจอย่ำงไรและเข้ำใจว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ก็คงกลืนไม่เข้ำคำยไม่ออกในกรณี
ของกำรเปลี่ยนแปลงหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ และควำมขัดแย้งระหว่ำง สี่ยอดกุมำร กับประธำนที่ปรึกษำพรรคและ
แกนน ำ ส.ส.ในพลังประชำรัฐควำมขัดแย้งระหว่ำง ทีมสี่ยอดกุมำร ควำมคิดเห็นระหว่ำง คมนำคมกับคลัง ระหว่ำง รอง
นำยกฯ ระหว่ำง รมต. ที่มำจำกต่ำงพรรค ต่ำงควำมคิด และต่ำงผลประโยชน์หนีไม่พ้นสงครำมชิงอ ำนำจกันเอง ไม่ว่ำ
พล.อ.ประวิตร จะขึ้นเป็นหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐด้วยควำมชอบธรรมแค่ไหน ก็ยังจะต้องเจอกับหอกข้ำ งแคร่อยู่ดี
ผลประโยชน์ที่นั่งทับกันไว้มีหรือจะคำยออกมำง่ำยๆและงำนนี้จะส่งผลต่อกำรปรับ ครม. กำรเปลี่ยนแปลงในรัฐบำล 
เลยต้องแสดงพลังช่วยกันปล่อยข่ำวดิสเครดิต ตั้งป้อมสู้ไม่ถอย หวังผลลัพธ์สุดท้ำยอยู่กันไม่ได้ก็ต้องยุบสภำ ดีกว่ำตกอยู่
ในสภำพอยู่ก็ไม่ได้ไปก็ล ำบำก. 

หมัดเหล็ก 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1864233 
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ถึงคิวต้องไป 
 

 
 
 
 
 
ชัวร์ยิงกว่ำเปิดถ้วยแทงก่อนสินเดือนกรกฎำคม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคพลัง

ประชำรัฐ จะขึ้นเป็นหัวหน้ำพรรคคนใหม่ 
กำรขยับหมำก “บิ๊กป้อม” คนเดียว เท่ำกับคลำยล็อก 3 ชั้น เพ่ือน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง 

1, ประเคนเก้ำอ้ีรัฐมนตรีให้แกนน ำพรรคบำงคน 
2, สร้ำงเงื่อนไขให้ ดร.สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกฯ, ดร.อุตตม รมว.คลัง, นำยสนธิรัตน์ รมว.พลังงำน และ ดร.สุ
วิทย์ เมษินทรีย์ รมว.กำรอุดมศึกษำฯ ต้องยื่นใบลำออกจำก ครม.ยกทีม 
3,เปิดทำงให้ “นำยกฯลุงตู่” ปรับ ครม.เปลี่ยนทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ อย่ำงสะดวกโยธิน“แม่ลูกจันทร์” มองว่ำกำรเมือง
เป็น “กงก ำกงเกวียน” หมุนเวียนเป็นวงกลมซ้ ำรอยเดิมยุคต้น คสช. นำยกฯบิ๊กตู่ มี “หม่อมอุ๋ย” เป็นหัวหน้ำทีม
เศรษฐกิจของรัฐบำล หลังผ่ำนไปหนึ่งปี นำยกฯลุงตู่ก็โละ “หม่อมอุ๋ย” และ “รัฐมนตรีเศรษฐกิจ ทีมหม่อมอุ๋ย” ออกไป 
เพ่ือเปิดทำงให้ “ดร.สมคิด” และ “ดรีมทีมเศรษฐกิจชุดใหม่” เสียบแทน 

วันนี้ นำยกฯลุงตู่ ใช้บริกำรทีม ดร.สมคิด และสี่กุมำรทองค ำมำแล้ว 4 ปี 10 เดือน 
เหลืออีก 2 เดือนจะครบ 5 ปี“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่ำ นำยกฯลุงตู่ คิดจะเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจอีกครั้ง เพรำะกำรแก้ไข
เศรษฐกิจเริ่มติดซอยตันวิกฤติไวรัสโควิดซ้ ำเติมเศรษฐกิจไทยให้ทรุดหนักอีกเท่ำตัวถ้ำใช้ทีมหมอชุดเดิม ใช้ยำรักษำต ำรำ
เดิมๆคนป่วยชักเริ่มดื้อยำถึงเวลำต้องลองฝีมือทีมหมอใหม่ๆ ใช้ยำกระตุ้นใหม่ๆ อำจพลิกฟ้ืนอำกำรป่วยเศรษฐกิจเรื้อรัง
ให้ดีวันดีคืนเพรำะถ้ำ นำยกฯลุงตู่ ยังเชื่อมั่น “ทีมสมคิด” ยังต้องกำรให้ “ทีมสมคิด” แก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจต่อไปนำยกฯ
ลุงตู่ ต้องไม่ปล่อยให้ “ลุงป้อม” สร้ำงเงื่อนไขให้ ดร.อุตตม และ นำยสนธิรัตน์ มือซ้ำยมือขวำของ “ดร.สมคิด” ถูกไล่บี้
จนไม่มีที่นั่งที่ยืน“แม่ลูกจันทร์” ให้น ้ำหนักค ำพูด “ดร.สุวิทย์” รมว.กำรอุดมศึกษำฯ หนึ่งในทีม 4 กุมำร ที่ประกำศชัด
ว่ำถึงจุดส ำคัญที่ต้องตัดสินใจเพ่ือรักษำศักดิ์ศรีของตัวเองเมื่อเรำถูกขับไล่ ก็ต้องไปทั้งทีมค ำพูดปริศนำของหนึ่งในทีม 4 
กุมำร แสดงว่ำหลังที่ประชุมใหญ่พรรคพลังประชำรัฐโหวตหนุนลุงป้อมเป็นหัวหน้ำพรรคคนใหม่อย่ำงเป็นทำงกำรดร.
สมคิดและรัฐมนตรีทีม 4 กุมำร จะยื่นใบลำออกจำกรัฐมนตรีทันทีชิงจังหวะลำออกยกทีม ไม่รอโดนปรับ ครม.ให้เสียเชิง
ปลำกรำย  
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ข่ำวหน้ำเศรษฐกิจไทยรัฐฟันธงว่ำ รมว.คลังคนใหม่จะไม่ใช่นักกำรเมืองเขี้ยวลำกดินแต่เป็นโควตำ “คนนอก” ที่ นำยกฯ
ลุงตู่ จะเลือกเอง 

1,ดร.ประสำร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่ำกำรแบงก์ชำติ 
2,ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถำวร อดีต รมช.คมนำคม ยุครัฐบำล คสช.คือ 1 ใน 2 ตัวเก็ง ที่นำยกฯลุงตู่เล็งให้เป็น รมว.

คลังขออวยพรให้โชคดีนะโยม. 
“แม่ลูกจันทร์” 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1864398 
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