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รวมข่าววันเสาร์
เสาร ์      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 13 มถิุนายน 2563 
 
ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์  นายฐิติพล ทศรฐ ผอ.สนง.กกต.จว.ล าปาง ได้กล่าวเชิญชวนให้

ประชาชนชาว จ.ล าปาง ที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย
พ้ืนที่ใน 5 อ าเภอ ได้แก่ อ.เสริมงาม อ.เกาะคา อ.สบปราบ อ.เถิน และ 
อ.แม่พริก ให้ เตรียมพร้อม และเตรียมตัวออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายนนี้ 
 นายฐิติพลกล่าวอีกว่า ขอให้ประชาชนเตรียมบัตรประจ าตัว
ประชาชน หนังสือแจ้งเจ้าบ้านจากส านักทะเบียน เพ่ือแจ้งล าดับ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วใน
การเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึงเตรียมหน้ากากอนามัย เพ่ือใช้
สวมใส่ออกบ้าน และเข้าคูหาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส่วนรายชื่อผู้สมัครลง
เลือกตั้งครั้งนี้ ในเอกสารที่ส านักทะเบียนท้องถิ่นส่งไปตามบ้านเรือน 
จะมีการแนบรายชื่อ รายละเอียดผู้สมัคร ภาพผู้สมัคร สังกัดพรรค 
และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร เพ่ือให้ประชาชนได้ดูรายละเอียดและ
ตัดสินใจก่อนออกจากบ้านเพ่ือไปใช้สิทธิ 
 นายฐิติพลกล่าวด้วยว่า ล่าสุดหลังจากที่ทาง ศบค. ได้ท าการ
ปลดล็อก โดยยกเลิกเคอร์ฟิว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป 
ก็จะท าให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งดังกล่าวที่ไปท างานอยู่ต่างจังหวัด
เกิดความสะดวกในการเดินทางมาภูมิล าเนาเพ่ือเตรียมตัวใช้สิทธิ
เลือกตั้งและเดินทางกลับหลังใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องกังวล ส่วนเจ้าหน้าที่
ที่ปฎิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องขนหีบบัตร 
และอุปกรณ์การจัดการเลือกตั้งส่งศูนย์อ านวยการการเลือกตั้งในแต่
ละอ าเภอ และเขต ก็คงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ไม่กระทบอะไร เพราะ
ถึงแม้จะไม่มีการยกเลิกเคอร์ฟิวก็ได้รับการอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งได้ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว 
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รวมข่าววันเสาร์
เสาร ์      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ นักศึกษา พตส. 11รายงานตัว กกต.เตรียมเปิดเรียน ส.ส.-ส.ว.-

บิ๊กขรก.-เอกชน แห่เรียนเพียบ 
8 

2 ผู้จัดการออนไลน์ แห่รายงานตัวอบรมหลักสูตร พตส.11 เตรียมเปิดเรียน ก.ค.หลังเจอ
พิษโควิด-19 

10 

3 มติชนออนไลน์ เพ่ือไทย วอนฝ่ายรัฐบาล-สว. จับมือฝ่ายค้าน แก้ รธน. เป็นวาระ
เร่งด่วน 

12 

4 สยามรัฐออนไลน์ "พรรคเรา" ก็มา! อดีตเลขา-กก.บห พรรคพลังชาติไทย เข้ายื่นตั้ง "พรรคเรา" 
ระบุไม่มีความขัดแย้งกับ "ทรงกลด" แม้จะเข้าร่วมรัฐบาลกับ "บิก๊ตู่" 

13 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ อดีตเลขาฯ-กก.บห. พลังชาติไทย ยื่นตั้ง "พรรคเรา" 14 
6 มติชนออนไลน์ อดีตเลขาฯ-กก.บห. พรรคพลังชาติไทย โผล่ยื่นตั้ง ‘พรรคเรา’ 15 
7 แนวหน้าออนไลน์ อดีตเลขาฯ-กก.บห. พลังชาติไทย เข้ายื่นตั้ง 'พรรคเรา' ปัดขัดแย้ง 

'พล.ต.ทรงกลด' 
16 

8 ผู้จัดการออนไลน์ อดีตลูกพรรค “ทรงกลด” ยื่นตั้งพรรคเรา ปัดขัดแย้งร่วม รบ.แต่
แนวทางการเมืองต่างกัน 

17 

9 ผู้จัดการออนไลน์ “พีระพันธุ์” งงข่าวกลับ ปชป. สัปดาห์ก่อนยังบอกไป พปชร. ลั่นยัง 
ไม่คิดสังกัดพรรค 

18 

10 มติชนออนไลน์ เสธ.แมว ชี้ ข่าวพรรคใหญ่ร้าวภายใน แค่ขยับปรับทัพรับ รบ.ล้ม-สร้าง
ทางเลือกใหม่ให้ ปชช. 

19 

11 ผู้จัดการออนไลน์ ใช้เงินสู้โควิด-19 หมด อปท.อ้างขอ มท.อุดหนุนเงินเลือกตั้งท้องถิ่น
เพ่ิม 

20 

12 ส านักข่าวอิศรา
ออนไลน์ 

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว ผ่อนปรนกิจกรรมเสี่ยงสูง 
ตั้งแต่ 15 มิ.ย. 

22 

13 เดลินิวส์ออนไลน์ ปชป. ร้าว! ส.ส. ดอดพบ 'พีระพันธุ์' คาดวางลู่ทางย้ายพรรค 24 
14 มติชนออนไลน์ ปชป. ร้าว! 6 ส.ส. ดอดเข้าท าเนียบ ร่วมม้ือเที่ยง “พีระพันธุ์” วาง

ลู่ทางย้ายซบ พปชร. 
25 

15 ข่าวสดออนไลน์ ปชป. ร้าวหนัก! หลัง 6 ส.ส.-อดีต ส.ส. ดอดกินมื้อเที่ยงกับ 'พีระพันธุ์' 
กลางท าเนียบฯ 

26 

16 เนชั่นออนไลน์ "พุทธิพงษ์" ยันผู้แทนฯ กทม. พลังประชารัฐมีเอกภาพ 27 
17 แนวหน้าออนไลน์ พปชร. ยังป่วน พุทธิพงษ์ไม่แคร์ สส.กทม. แยกวง แตกสองกลุ่ม/หนุน

‘มาดามเดียร์’ 
28 

18 มติชนออนไลน์ ร้าว ส.ส.พปชร.กทม. แยกกลุ่ม แฉแกนน าพรรคไม่สนับสนุนช่วงโควิด 
‘บี’ ขอดูยาวๆ 

30 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
19 ไทยรัฐออนไลน์ ไม่เก่ียว-ไล่จุรินทร์ มาร์ครีบปัด 31 
20 เดลินิวส์ออนไลน์ "โพล"ชี้เวลาเหมาะสมยุบสภาฯ "บิ๊กตู่" คนดีที่สังคมต้องการ! 35 
21 เนชั่นออนไลน์ 'มาดามเดียร์' ปัดขัดแย้ง 'บี' ขอเวลาพิสูจน์เจตนารมณ์ท าเพ่ือ ปชช. 

ไร้การต่อรองต าแหน่ง 
37 

22 NewTV ออนไลน์ “เสรีพิศุทธ์” วอนชาวล าปาง เขต 4 เป็นต้นแบบ ปชต. ไม่เอาเผด็จการ 39 
 
 

บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ อุบัติแห่ง CARE คิดเคลื่อนไทย พัฒนาการ ต่อยอด “ไทยรักไทย” 40 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
  

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 13 มิถุนายน 2563  นายเมธา ศิลาพันธ์ นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พร้อมคณะ ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 
แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยนายฐิติพล ทศรฐ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง 
และการบรรยายเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ออสม.  โดยวิทยากรจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าปาง ในการประชุมคณะท างานช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดล าปาง 

 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ร่วมรับฟังการประชุมคณะท างานช่วยเหลือและสนับสนุนการจดัการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งท่ีวา่ง 
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  วันหยุดนี้มีอะไร   
    

รู้
วั
น
นี ้

 
การประชมุ/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 14 มิถุนายน 2563 
 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันอาทิตย์ที่ 
14 มิถุนายน 2563 

- จังหวัดล าปาง นายเมธา ศิลาพันธ์ และนายไพบูลย์ เหล็กพรหม 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติ
ภารกิจในการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที ่4 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต.ล าปางชี้ รัฐเลิกเคอร์ฟิวท าเลือกตั้งซ่อม 20 มิ.ย.คึกคัก หมดห่วงเรื่องเวลาเดินทาง 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 16:01 น. 
 
 
 
 
 
ยกเลิกเคอร์ฟิว! กกต.เผยท าให้ประชาชนสะดวก เดินทางกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.แบบไม่กังวล 
 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อกกต. ) 
จังหวัดล าปาง ได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนชาว จ.ล าปาง ที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยพื้นที่ใน 5 
อ าเภอ ได้แก่ อ.เสริมงาม อ.เกาะคา อ.สบปราบ อ.เถิน และ อ.แม่พริก ให้เตรียมพร้อม และเตรียมตัวออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่างลง หรือเลือกตั้งซ่อม ในวันเสาร์ที่  
20 มิถุนายนนี้ เนื่องจาก ส.ส.คนเดิมเสียชีวิตลง 
 ทั้งนี้ จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนี้ มีจ านวน 162,920 คน ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับการเลือกตั้ง
ครั้งก่อน เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา โดยวันเลือกตั้งวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายนนี้ มีการเพ่ิมหน่วยเลือกตั้งขึ้นมาอีก 65 หน่วย 
รวมเป็น 386 หน่วยเลือกตั้ง กระจายใน 291 หมู่บ้าน 29 ต าบล โดยการเพ่ิมหน่วย เพ่ือให้เป็นการกระจายให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ได้ใช้สิทธิอย่างไม่แออัด เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 
 หลายคนเกิดความสงสัยว่าท าไมการเลือกตั้งครั้งนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ แทนที่จะเป็นวันอาทิตย์ ขอน าเรียน
ว่า ตามระเบียบการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ส.ส.เดิม ได้เสียชีวิตลง จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งภายใน 
45 วัน นับตั้งแต่วันที่ว่างลง คือ วันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา ดังนั้น ทาง กกต.จึงก าหนดในเสาร์ที่ 20 มิถุนายน ให้เป็น
วันเลือกตั้ง เพราะวันสุดท้ายของช่วง 45 วัน ตรงกับวันอาทิตย์ พอดี ปกติแล้ว เราจะไม่จัดการเลือกตั้งในวันสุดท้าย
ภายในกรอบระยะเวลา จึงเลือกเป็นวันเสาร์แทน เพ่ือให้ทันกรอบระยะเวลา นายฐิติพลกล่าว 
 นายฐิติพลกล่าวอีกว่า ในวันเลือกตั้งที่จะถึงนี้ ขอให้ประชาชนเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือ
แจ้งเจ้าบ้านจากส านักทะเบียน เพ่ือแจ้งล าดับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือความสะดวก และรวดเร็วในการ
เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึงเตรียมหน้ากากอนามัย เพ่ือใช้สวมใส่ออกบ้าน และเข้าคูหาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส่วน
รายชื่อผู้สมัครลงเลือกตั้งครั้งนี้  ในเอกสารที่ส านักทะเบียนท้องถิ่นส่งไปตามบ้านเรือน จะมีการแนบรายชื่อ 
รายละเอียดผู้สมัคร ภาพผู้สมัคร  สังกัดพรรค และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร เพ่ือให้ประชาชนได้ดูรายละเอียด ละ
ตัดสินใจก่อนออกจากบ้าน เพ่ือไปใช้สิทธิ 
 นายฐิติพลกล่าวด้วยว่า ล่าสุด หลังจากท่ีทาง ศบค.ได้ท าการปลดล็อก โดยยกเลิกเคอร์ฟิว หรือห้ามออก
บ้านในเวลา 23.00-03.00 น.ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป ก็จะท าให้ประชาชนชาวล าปางในเขตเลือกตั้ง
ดังกล่าว ที่ไปท างานอยู่ต่างจังหวัด เกิดความสะดวกในการเดินทางมาภูมิล าเนาที่ จ.ล าปาง เพ่ือเตรียมตัวใช้สิทธิ
เลือกตั้ง และเดินทางกลับหลังใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องกังวล ว่า จะเดินทางกลับไม่ทัน เพราะเป็นห่วงเรื่องเวลาเคอร์ฟิว 
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องขนหีบบัตร และอุปกรณ์การจัดการเลือกตั้งส่ง
ศูนย์อ านวยการการเลือกตั้งในแต่ละอ าเภอ และเขต ก็คงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ไม่กระทบอะไร เพราะถึงแม้จะไม่มี
การยกเลิกเคอร์ฟิวก็ได้รับการอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเลือกตั้งได้ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว 
 
อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2225529 
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นักศึกษาพตส.11รายงานตัว กกต.เตรียมเปิดเรียน ส.ส.-ส.ว.-บิ๊กขรก.-เอกชน แห่เรียนเพียบ 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 16:10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาพตส.11 เข้ารายงานตัวแล้ว ด้านส านักงาน กกต. เตรียมเปิดเรียน ก.ค.นี้  หลังพิษโควิด-19 ท าให้ต้อง
เลื่อนเปิดเรียน ด้านนักการเมืองท้ังฝ่ายรัฐบาล-ค้าน แห่เรียนเพียบ 
 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อกกต.  ว่า ผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมหลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 หรือ พตส.11 ตามประกาศส านักงาน 
กกต.จ านวน 120 คน ซึ่งมีทั้งนักการเมืองจากพรรคการเมือง สมาชิกวุฒิสภา ตัวแทนหน่วยงานราชการ และ
ภาคเอกชน ได้ทยอยเข้ารายงานตัว เพ่ือเตรียมเปิดการศึกษาในเดือนกรกฎาคมนี้ หลังจากที่ต้องเลื่อนมาแล้ว จากที่
ก าหนดวันรายงานตัวของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน และวัน
ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด -19 
ส านักงาน กกต.จึงได้เลื่อนวันรายงานตัวมาเป็นช่วงวันที่ 11-12 มิถุนายน โดยมีการก าหนดให้มีการรายงานตัว 2 วัน 
แบ่งเป็นภาคเช้า-บ่าย ให้มารายงานตัวในแต่ละภาค ภาคละ 30 คน โดยการรายงานตัว ตั้งจุดต่างๆ แยกห่างจากกัน 
การนั่งฟังรายละเอียดของการศึกษาจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ซึ่งมีนายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา
การเมืองและการเลือกตัง้ ชี้แจงรายละเอียด 
 ส าหรับรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา ตัวแทนจากพรรคการเมือง น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี พรรค
พลังประชารัฐ ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ น.ส.พัชรินทร์ ข าศิริพงษ์ ส.ส.กทม. พรรค
พลังประชารัฐ น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น พรรคพลัง
ประชารัฐ นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ส.ส.ระนอง พรรคภูมิใจไทย นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย  
นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ส.ส.กาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.สตูล พรรคภูมิใจ ไทย  
นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพ่ือไทย  
 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ 
 ตัวแทนสมาชิกวุฒิสภา อส.ว.  พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชา นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ นายประเสริฐ ปิ่น
ปฐมรัฐ 
 ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น นายประหยัด พวงจ าปา รองเลขาธิการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ รองผู้บัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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นายจาตุรนต์ ไชยะค า ผู้อ านวยการกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พ.ต.อ.จ าลอง 
งามเนตร รองผู้บัญชาการต ารวจนครบาล 3 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ นายชัยชนะ ตัญจพัฒน์กุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่
สอด จ.ตาก นายวิชัย เอ้ืออังคณากุล ประธานศาลอุทธรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 นายกิตติศักดิ์ เย็นนานนทน์ รองนายกสมาคมธุรกิจการค้าบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน นางชมัยพร  
หนุนภักดี ที่ปรึกษามูลนิธิแพทย์เพ่ือปวงประชา นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท อาภาวิชญ์ 
ทนายความ จ ากัด นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด บริษัททิพยประกันชีวิต จ ากัด 
อมหาชน  น.ส.สิริพร สงบธรรม เลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
 
 
อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2225574 
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แห่รายงานตัวอบรมหลักสูตร พตส.11 เตรียมเปิดเรียน ก.ค.หลังเจอพิษโควิด-19 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 16:10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พตส.11 รายงานตัว ของส านักงาน กกต. เตรียมเปิดเรียนกรกฎาคมนี้ หลังพิษ 
โควิด-19 ท าให้ต้องเลื่อนจากเดือนเมษายน 
 วันนี้ อ12 มิ.ย.  ผู้สื่อข่าวรายงานจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าเข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 หรือ พตส.11 ตามประกาศส านักงาน กกต.จ านวน 
120 คน มีทั้งนักการเมืองจากพรรคการเมือง สมาชิกวุฒิสภา ตัวแทนหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ทยอยเข้า
รายงานตัว เพื่อเตรียมเปิดการศึกษาในเดือนกรกฎาคมนี้ หลังจากท่ีต้องเลื่อนมาแล้ว จากท่ีก าหนดวันรายงานตัวของผู้
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน และวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 แต่
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด -19 ส านักงาน กกต.จึงได้เลื่อนวัน
รายงานตัวมาเป็นช่วงวันที่ 11-12 มิ.ย. โดยมีการก าหนดให้มีการรายงานตัว 2 วัน แบ่งเป็นภาคเช้า-บ่าย ให้มา
รายงานตัวในแต่ละภาค ภาคละ 30 คน โดยการรายงานตัว ตั้งจุดต่างๆ แยกห่างจากกัน การนั่งฟังรายละเอียดของ
การศึกษาจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ซึ่งมีนายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ชี้แจงรายละเอียด 
 ส าหรับรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา ตัวแทนจากพรรคการเมือง น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี พรรค
พลังประชารัฐ ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ น.ส.พัชรินทร์ ข าศิริพงษ์ ส.ส.กทม. พรรค
พลังประชารัฐ น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น พรรคพลัง
ประชารัฐ นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ส.ส.ระนอง พรรคภูมิใจไทย นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย 
นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ส.ส.กาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.สตูล พรรคภูมิใจไทย นาย
อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพ่ือไทย นายอัคร
เดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ 
 ตัวแทนสมาชิกวุฒิสภา อส.ว.  พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชา นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ นายประเสริฐ ปิ่น
ปฐมรัฐ 
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 ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น นายประหยัด พวงจ าปา รองเลขาธิการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ รองผู้บัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ นาย
จาตุรนต์  ไชยะค า ผู้อ านวยการกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พ.ต.อ.จ าลอง งามเนตร 
รองผู้บัญชาการต ารวจนครบาล 3 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ นายชัยชนะ ตัญจพัฒน์กุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่
สอด จ.ตาก นายวิชัย เอ้ืออังคณากุล ประธานศาลอุทธรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 นายกิตติศักดิ์ เย็นนานนทน์ รองนายกสมาคมธุรกิจการค้าบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน นางชมัยพร  
หนุนภักดี ที่ปรึกษามูลนิธิแพทย์เพ่ือปวงประชา นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท อาภาวิชญ์  
ทนายความ จ ากัด นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ ากัด 
อมหาชน  น.ส.สิริพร สงบธรรม เลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
 
 
อ้างอิง: https://mgronline.com/politics/detail/9630000061025 
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เพื่อไทย วอนฝ่ายรัฐบาล-สว. จับมือฝ่ายค้าน แก้รธน. เป็นวาระเร่งด่วน 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30 น. 
 
 
 
 
 
 
“เพื่อไทย” บอก รธน. 60 ต้นเหตุท าฝั่งการเมืองระส่ า-อ่อนแอ-ขาดเอกภาพ วอนพรรครัฐบาล-สว.จับมือฝ่ายค้าน
แก้ไขเป็นวาระด่วน 
 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย อพท. กล่าวว่า ขณะนี้นักการเมือง
และพรรคการเมืองในภาพรวม มีความอ่อนแอ และขาดความเป็นเอกภาพ ซึ่งปัจจัยหลักมาจากรัฐธรรมนูญฉบับ คสช.
ที่ ปฏิเสธไม่ได้ว่า ได้ก่อให้เกิดปัญหาในมิติต่างๆ เช่น ปัญหาที่เกิดกับพรรคการเมือง ปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งและ
วิธีค านวณ ส.ส. ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรอิสระต่างๆ ที่มาและอ านาจของ ส.ว.ซึ่งทุกพรรคการเมืองได้รับ
ผลกระทบ และ ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนได้เต็มที่ ไม่เว้นแม้แต่พรรค
พลังประชารัฐ อพปชร.  ที่เคยมีสมาชิกกล่าวว่ารัฐธรรมนูญได้ออกแบบมาเพ่ือพวกเรา ดังนั้นเพ่ือให้ประเทศชาติ พ้น
จากกับดักรัฐธรรมนูญฉบับ สืบทอดอ านาจ ตนเห็นผู้น ารัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎร ควรเร่งให้เดินหน้าแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ในประเด็นที่เป็นปัญหา โดยเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ไขวิธีการแก้รัฐธรรมนูญในมาตรา 256 ให้
มี สภาร่างรัฐธรรมนูญ อส.ส.ร.  ขึ้นมายกร่างใหม่ ทั้งนี้ เ พ่ือให้ประเทศเดินต่อไปได้ ให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาธิปไตยตามที่ควรจะเป็น และเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนภายในประเทศ และในระดับระหว่างประเทศ
กลับคืนมา ก่อนที่ประเทศไทย จะตกขบวนในเวทีการแข่งขันโลกในทุกๆด้าน 
 “ถึงเวลาแล้ว ที่เราต้องยอมรับความจริง ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นความมุ่งหมายของผู้ไม่มีทัศนะ
ประชาธิปไตย เอ้ือทุนใหญ่ผูกขาดและพรรคพวก เป็นปัญหาตั้งแต่ในชั้นท าประชามติที่มีการปิดกั้น จับกุมผู้เห็นต่าง 
เป็นปัญหามาตลอด ส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิง ในปัจจุบัน และเชื่อว่าวันนี้สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลและ สว. บางส่วน
ต้องการแก้ไข” นายชุมสาย กล่าว 
 
 
อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2225196 
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"พรรคเรา" ก็มา! อดีตเลขา-กก.บห พรรคพลังชาติไทย เข้ายื่นตั้ง "พรรคเรา" ระบุไม่มีความขัดแย้งกับ "ทรง
กลด" แม้จะเข้าร่วมรัฐบาลกับ "บิ๊กตู่" 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 14:06 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.63 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อกกต.  นายโชติวุฒิ เขียนนิลศิริ อดีต
เลขาธิการพรรคพลังชาติไทย พร้อมด้วยนายพรพิพัฒ พรหมชนะ อดีตนายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังชาติไทย เข้ายื่น
จดจัดตั้งพรรคเรา โดยนายโชติวุฒิ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยอดีตกรรมการบริหารพรรค และอดีตสมาชิกพรรคพลังชาติ
ไทยกว่า 1 พันคน ยื่นจดจัดตั้งพรรคเรา โดยสาเหตุที่ย้ายออกจากพรรคพลังชาติไทยเนื่องจากมีอุดมการณ์ทาง
การเมืองที่ต่างกัน ต้องการให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ให้ประชาชนมีส่วนร่วม จึงเป็นที่มาของค า
ว่าเรา เมื่อทุกคนเรียกชื่อพรรคเรา ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพรรค อย่างไรก็ตาม การเมืองควรเป็นเรื่องผลประโยชน์ของ
ประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเอง และพวกพ้อง หลายคนอยากจะเห็นพรรคการเมืองที่มีความตั้งใจจริงในการ
แก้ไขปัญหาของประเทศ ทั้งนี้พรรคเรามีความพร้อมในการลงเลือกตั้งท้องถิ่น 
 ส่วนกรณีที่ออกมาตั้งพรรค เพราะพรรคพลังชาติไทยเข้าร่วมรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น นาย
โชติวุฒิ กล่าวว่า ไม่เกี่ยว พรรคการเมืองทุกพรรคอยากเข้าร่วมรัฐบาล ซึ่งพรรคเก่าเข้าร่วมรัฐบาล ตนก็ยินดีด้วย 
ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งกับพล.อ.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรคพลังชาติไทยแต่อย่างใด แต่สาเหตุเพราะแนวทาง
การเมืองที่แตกต่างกัน โดยนโยบายพรรคเราต้องการมีความเป็นกลางจริงๆ ไม่มีขั้ว ไม่มีสี เชื่อว่าประชาชนคงเบื่อกับ
เหตุการณ์เหล่านั้น 
 “วันนี้ถ้าพรรคการเมืองพูดแต่เรื่องรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะแก้อีกสักกี่ฉบับก็ไม่ท าให้ประเทศไทย
เปลี่ยนแปลง ไม่ได้ท าให้คนกินดีอยู่ดี หัวใจของนักการเมืองคือถ้าคนอยู่ดีกินดีเมื่อไหร่ คุณจะพาเขาไปทางไหนเขาก็จะ
ไปหมด และเขาจะไม่ซื้อสิทธิขายเสียง แต่วันนี้สถานการณ์ของคนไทยจนก็คือจนจริงๆ เพราะฉะนั้นวงจรของการซื้อ
สิทธิขายเสียงก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้” นายโชติวุฒิ ระบุ 
 ส าหรับโลโก้พรรคเรา มีลักษณะเป็นตัว “S” อยู่ตรงกลางโดยมีสระเอเป็นสีน้ าเงิน และสระอาสีแดงอยู่
ระหว่างกัน แทนเส้นทางการมีส่วนร่วมของประชาชน จากหลากหลายสาขาอาชีพ มุ่นมั่นมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว 
กลมเกลียว ยึดถือแนวทางประชาธิปไตย ความเป็นพรรคการเมืองที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
อ้างอิง: https://siamrath.co.th/n/162276 
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อดีตเลขาฯ-กก.บห.พลังชาติไทย ยื่นตั้ง"พรรคเรา" 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 14:19 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  12 มิ.ย.  ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อกกต.   นายโชติวุฒิ เขียนนิลศิริ อดีต
เลขาธิการพรรคพลังชาติไทย พร้อมด้วยนายพรพิพัฒ พรหมชนะ อดีตนายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังชาติไทย เข้ายื่น
จดจัดตั้งพรรคเรา โดยนายโชติวุฒิ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยอดีตกรรมการบริหารพรรค และอดีตสมาชิกพรรคพลังชาติ
ไทยกว่า 1 พันคน ยื่นจดจัดตั้ง พรรคเรา 
 โดยสาเหตุที่ย้ายออกจากพรรคพลังชาติไทยเนื่องจากมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ต่างกัน ต้องการให้
พรรคการเมืองเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ให้ประชาชนมีส่วนร่วม จึงเป็นที่มาของค าว่าเรา เมื่อทุกคนเรียกชื่อ
พรรคเรา ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพรรค อย่างไรก็ตามการเมืองควรเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่า
ผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง หลายคนอยากจะเห็นพรรคการเมืองที่มีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ ทั้งนี้พรรคเรามีความพร้อมในการลงเลือกตั้งท้องถิ่น 
 ส่วนกรณีที่ออกมาตั้งพรรคเพราะพรรคพลังชาติไทยเข้าร่วมรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น นาย
โชติวุฒิ กล่าวว่า ไม่เกี่ยว พรรคการเมืองทุกพรรคอยากเข้าร่วมรัฐบาล ซึ่งพรรคเก่าเข้าร่วมรัฐบาลตนก็ยินดีด้วย ยืนยัน
ว่าไม่มีความขัดแย้งกับพล.อ.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย แต่อย่างใด แต่สาเหตุเพราะแนวทาง
การเมืองที่แตกต่างกัน โดยนโยบายพรรคเราต้องการมีความเป็นกลางจริงๆไม่มีขั้ว ไม่มีสี เชื่อว่าประชาชนคงเบื่อกับ
เหตุการณ์เหล่านั้น 
 “วันนี้ถ้าพรรคการเมืองถ้าพูดแต่เรื่องรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะแก้อีกสักกี่ฉบับก็ไม่ท าให้ประเทศไทย
เปลี่ยนแปลง ไม่ได้ท าให้คนกินดีอยู่ดี หัวใจของนักการเมืองคือถ้าคนอยู่ดีกินดีเมื่อไหร่ คุณจะพาเขาไปทางไหนเขาก็จะ
ไปหมด และเขาจะไม่ซื้อสิทธิขายเสียง แต่วันนี้สถานการณ์ของคนไทยจนก็คือจนจริงๆ เพราะฉะนั้นวงจรของการซื้อ
สิทธิขายเสียงก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้” นายโชติวุฒิ ระบุ 
 ส าหรับโลโก้พรรคเรา มีลักษณะเป็นตัว “S”อยู่ตรงกลางโดยมีสระเอเป็นสีน้ าเงิน และสระอาสีแดงอยู่
ระหว่างกัน แทนเส้นทางการมีส่วนร่วมของประชาชน จากหลากหลายสาขาอาชีพ มุ่นมั่นมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว 
กลมเกลียว ยึดถือแนวทางประชาธิปไตย ความเป็นพรรคการเมืองที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
อ้างอิง: https://www.dailynews.co.th/politics/779548 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/779548


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

15 

 

 

 
 
อดีตเลขาฯ-กก.บห. พรรคพลังชาติไทย โผล่ย่ืนตั้ง ‘พรรคเรา’ 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 14:20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 มิถุนายน ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อกกต.  นายโชติวุฒิ เขียน
นิลศิริ อดีตเลขาธิการพรรคพลังชาติไทย พร้อมด้วยนายพรพิพัฒ พรหมชนะ อดีตนายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังชาติ
ไทย เข้ายื่นจดจัดตั้ง ‘พรรคเรา’ ทั้งนี้ นายโชติวุฒิ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยอดีตกรรมการบริหารพรรค และอดีตสมาชิก
พรรคพลังชาติไทยกว่า 1 พันคน ยื่นจดจัดตั้ง ‘พรรคเรา’ โดยสาเหตุที่ย้ายออกจากพรรคพลังชาติไทยเนื่องจากมี
อุดมการณ์ทางการเมืองที่ต่างกัน ต้องการให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ให้ประชาชนมีส่วนร่วม จึง
เป็นที่มาของค าว่าเรา เมื่อทุกคนเรียกชื่อพรรคเรา ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพรรค อย่างไรก็ตามการเมืองควรเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง หลายคนอยากจะเห็นพรรคการเมืองที่มี
ความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ทั้งนี้พรรคเรามีความพร้อมในการลงเลือกตั้งท้องถิ่น 
 ส่วนกรณีที่ออกมาตั้งพรรคเพราะพรรคพลังชาติไทยเข้าร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นไม่
เกี่ยว พรรคการเมืองทุกพรรคอยากเข้าร่วมรัฐบาล ซึ่งพรรคเก่าเข้าร่วมรัฐบาลตนก็ยินดีด้วย ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้ง
กับพล.อ.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย แต่อย่างใด แต่สาเหตุเพราะแนวทางการเมืองที่แตกต่างกัน 
โดยนโยบายพรรคเราต้องการมีความเป็นกลางจริงๆไม่มีข้ัว ไม่มีสี เชื่อว่าประชาชนคงเบื่อกับเหตุการณ์เหล่านั้น 
 “วันนี้ถ้าพรรคการเมืองถ้าพูดแต่เรื่องรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะแก้อีกสักกี่ฉบับก็ไม่ท าให้ประเทศไทย
เปลี่ยนแปลง ไม่ได้ท าให้คนกินดีอยู่ดี หัวใจของนักการเมืองคือถ้าคนอยู่ดีกินดีเมื่อไหร่ คุณจะพาเขาไปทางไหนเขาก็จะ
ไปหมด และเขาจะไม่ซื้อสิทธิขายเสียง แต่วันนี้สถานการณ์ของคนไทยจนก็คือจนจริงๆ เพราะฉะนั้นวงจรของการซื้อ
สิทธิขายเสียงก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้” นายโชติวุฒิ กล่าว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับโลโก้พรรคเรา มีลักษณะเป็นตัว “S” อยู่ตรงกลางโดยมีสระเอเป็นสีน้ าเงิน 
และสระอาสีแดงอยู่ระหว่างกัน แทนเส้นทางการมีส่วนร่วมของประชาชน จากหลากหลายสาขาอาชีพ มุ่งมั่นมา
รวมกันเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียว ยึดถือแนวทางประชาธิปไตย ความเป็นพรรคการเมืองที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2225317 
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อดีตเลขาฯ-กก.บห.พลังชาติไทย เข้ายื่นตั้ง'พรรคเรา' ปัดขัดแย้ง'พล.ต.ทรงกลด' 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 14:35 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อดีตเลขาฯ-กก.บห.พลังชาติไทย เข้ายื่นตั้ง"พรรคเรา" ปัดขัดแย้ง"พล.ต.ทรงกลด" ระบุต้องการให้เป็นพรรคของ
ประชาชน 
 เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อกกต.  นายโชติวุฒิ 
เขียนนิลศิริ อดีตเลขาธิการพรรคพลังชาติไทย พร้อมด้วย นายพรพิพัฒ พรหมชนะ อดีตนายทะเบียนสมาชิกพรรค
พลังชาติไทย เข้ายื่นจดจัดตั้ง "พรรคเรา" 
 โดย นายโชติวุฒิ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยอดีตกรรมการบริหารพรรค และอดีตสมาชิกพรรคพลังชาติไทย 
กว่า 1 พันคน ยื่นจดจัดตั้งพรรคเรา โดยสาเหตุที่ย้ายออกจากพรรคพลังชาติไทย เนื่องจากมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่
ต่างกัน ต้องการให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ให้ประชาชนมีส่วนร่วม จึงเป็นที่มาของค าว่าเรา เมื่อ
ทุกคนเรียกชื่อพรรคเรา ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพรรค อย่างไรก็ตาม การเมืองควรเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประชาชน
มากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง หลายคนอยากจะเห็นพรรคการเมืองที่มีความตั้งใจจริงในการแก้ไข
ปัญหาของประเทศ ทั้งนี้ พรรคเรามีความพร้อมในการลงเลือกตั้งท้องถิ่น 
 "วันนี้ถ้าพรรคการเมืองพูดแต่เรื่องรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะแก้อีกสักกี่ฉบับก็ไม่ท าให้ประเทศไทย
เปลี่ยนแปลง ไม่ได้ท าให้คนกินดีอยู่ดี หัวใจของนักการเมืองคือถ้าคนอยู่ดีกินดีเมื่อไหร่ คุณจะพาเขาไปทางไหนเขาก็จะ
ไปหมด และเขาจะไม่ซื้อสิทธิขายเสียง แต่วันนี้สถานการณ์ของคนไทยจนก็คือจนจริงๆ เพราะฉะนั้นวงจรของการซื้อ
สิทธิขายเสียงก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้" นายโชติวุฒิ ระบุ 
 ส าหรับโลโก้ "พรรคเรา" มีลักษณะเป็นตัว "S" อยู่ตรงกลาง โดยมีสระเอเป็นสีน้ าเงิน และสระอาสีแดง 
อยู่ระหว่างกัน แทนเส้นทางการมีส่วนร่วมของประชาชน จากหลากหลายสาขาอาชีพ มุ่นมั่นมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว 
กลมเกลียว ยึดถือแนวทางประชาธิปไตย ความเป็นพรรคการเมืองที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
อ้างอิง: https://www.naewna.com/politic/498794 
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อดีตลูกพรรค “ทรงกลด” ยื่นตั้งพรรคเรา ปัดขัดแย้งร่วม รบ.แต่แนวทางการเมืองต่างกัน 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 15:57 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันนี้ อ12 มิ.ย.  นายโชติวุฒิ เขียนนิลศิริ อดีตเลขาธิการพรรคพลังชาติไทย พร้อมด้วย นายพรพิพัฒ 
พรหมชนะ อดีตนายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังชาติไทย เข้ายื่นจดจัดตั้งพรรคเรา นายโชติวุฒิ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วย
อดีตกรรมการบริหารพรรค และอดีตสมาชิกพรรคพลังชาติไทย กว่า 1 พันคน ยื่นจดจัดตั้งพรรคเรา เหตุที่ย้ายออก
จากพรรคพลังชาติไทย เนื่องจากมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ต่างกัน ต้องการให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชนอย่าง
แท้จริง ให้ประชาชนมีส่วนร่วม จึงเป็นที่มาของค าว่าเรา เมื่อทุกคนเรียกชื่อพรรคเรา ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพรรค 
อย่างไรก็ตาม การเมืองควรเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง หลาย
คนอยากจะเห็นพรรคการเมืองที่มีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ทั้งนี้พรรคเรามีความพร้อมในการลง
เลือกตั้งท้องถิ่น 
 ส่วนกรณีที่ออกมาตั้งพรรค เพราะพรรคพลังชาติไทยเข้าร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น 
นายโชติวุฒิ กล่าวว่า ไม่เกี่ยว พรรคการเมืองทุกพรรคอยากเข้าร่วมรัฐบาล ซึ่งพรรคเก่าเข้าร่วมรัฐบาลตนก็ยินดีด้ วย 
ยืนยันว่า ไม่มีความขัดแย้งกับ พล.อ.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย แต่สาเหตุเพราะแนวทางการเมือง
ที่แตกต่างกัน โดยนโยบายพรรคเราต้องการมีความเป็นกลางจริงๆ ไม่มีขั้ว ไม่มีสี เชื่อว่า ประชาชนคงเบื่อกับ
เหตุการณ์เหล่านั้น 
 “วันนี้ถ้าพรรคการเมืองถ้าพูดแต่เรื่องรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะแก้อีกสักกี่ฉบับก็ไม่ท าให้ประเทศไทย
เปลี่ยนแปลง ไม่ได้ท าให้คนกินดีอยู่ดี หัวใจของนักการเมือง คือ ถ้าคนอยู่ดีกินดีเมื่อไหร่ คุณจะพาเขาไปทางไหนเขาก็
จะไปหมด และเขาจะไม่ซื้อสิทธิขายเสียง แต่วันนี้สถานการณ์ของคนไทยจนก็คือจนจริงๆ เพราะฉะนั้นวงจรของการ
ซื้อสิทธิขายเสียงก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้” นายโชติวุฒิ ระบุ 
 ส าหรับโลโก้พรรคเรา มีลักษณะเป็นตัว “S” อยู่ตรงกลาง โดยมีสระเอ เป็นสีน้ าเงิน และสระอา สีแดง 
อยู่ระหว่างกัน แทนเส้นทางการมีส่วนร่วมของประชาชน จากหลากหลายสาขาอาชีพ มุ่นมั่นมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว 
กลมเกลียว ยึดถือแนวทางประชาธิปไตย ความเป็นพรรคการเมืองที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
อ้างอิง: https://mgronline.com/politics/detail/9630000061021 
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“พีระพันธุ์” งงข่าวกลับ ปชป.สัปดาห์ก่อนยังบอกไป พปชร.ลั่นยังไม่คิดสังกัดพรรค 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 14:19 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ปรึกษานายกฯ โต้กระแสกลับไปตายรัง ปชป. ลั่นออกมาไม่คิดกลับ งงข่าวสัปดาห์ก่อนยังให้ไป พปชร. ย้ ายัง  
ไม่คิดสังกัดพรรค 
 วันนี้ อ12 มิ.ย.  เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวจะกลับไปพรรคประชาธิปัตย์ ว่า ไม่เป็นความจริง ตนออกมาแล้วไม่เคยคิดกลับ และไม่มีใคร
มาทาบทามให้กลับ ตนงงกับข่าว อย่างสัปดาห์ก่อนก็มีข่าวว่าตนจะไปเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มาสัปดาห์ นี้ก็
บอกว่าตนจะกลับไปพรรคประชาธิปัตย์เพ่ือเป็นหัวหน้าพรรค และตอนนี้ไม่มีความคิดที่สังกัดพรรคการเมืองไหน 
เพราะยังไม่ถึงเวลา อีกทั้งตอนนี้ตนมีความสุขมากที่ท างานอยู่ตรงนี้ เพราะอยู่กับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ท่านไม่เคยคุยกันเรื่องการเมืองเลย คุยกันแต่เรื่องงานอย่างเดียว ตรงกับสิ่งที่ตน
อยากท ามาตลอด 
 
 
อ้างอิง: https://mgronline.com/politics/detail/9630000060951 
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เสธ.แมว ชี้ ข่าวพรรคใหญ่ร้าวภายใน แค่ขยับปรับทัพรับรบ.ล้ม-สร้างทางเลือกใหม่ให้ปชช. 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 14:26 น. 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ่ือไทย 
กล่าวถึงข่าวความไม่ลงรอยภายในพรรคการเมืองต่างๆว่า มูลเหตุทั้งหมดล้วนมาจากรัฐบาลสืบทอดอ านาจที่ก าลัง
มาถึงจุดเสื่อมถอยจ่อปากเหวแล้วจึงท าให้พรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านตื่นตัวต้องปรับองคาพยพ 
เพ่ือพร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์การเมืองที่คาดว่า จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ ขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านต่างเข้า
ใจความคาดหวังของพ่ีน้องประชาชนที่ประสงค์ให้รัฐบาลไร้ยางอายชุดนี้พ้นไปจากอ านาจ จึงเป็นภาระหน้าที่อันใหญ่
หลวงของพรรคร่วมฝ่ายค้าน จ าต้องก าหนดยุทธศาสตร์ทางเลือกใหม่อย่างเร่งด่วนเพ่ือสนองตอบ โดยมีเป้าหมายใน
การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จากแนวทางการมีส่วนร่วม ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของภาค
ประชาชนในทุกมิติ ไม่ว่า จะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นแนวด าเนินการ และมีกลไกเพ่ือขับเคลื่อน
เพ่ือผนึกพรรคร่วมฝ่ายค้านกับมวลชนแนวร่วมปีกประชาธิปไตยทั้งมวลเป็นก าลังหลัก โดยยุทธศาสตร์นี้จะเป็นการ
สร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดความคึกคัก สู่การปรับองคาพยพของปีกประชาธิปไตยร่วมกัน เพ่ือสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่
ให้กับประชาชน แม้จะมีเหตุไม่ลงรอยกันบ้าง แต่ขณะนี้กลุ่มคนของพรรคเพ่ือไทยได้น าร่อง คิดใหม่ ท าเป็น สอดรับ
กับยุทธศาสตร์นี้ไปแล้ว ภาพของพัฒนาการจะปรากฏชัด เมื่อมีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคการเมืองเกิดขึ้น เราก็
จะได้เห็นพรรคการเมือง และบุคลากรทางการเมืองใหม่ๆ พร้อมกับมวลชนที่มาจากหลากหลาย แต่เป็นแนวร่วม
ประชาธิปไตย ผนึกก าลังกันอย่างแน่นแฟ้นเพ่ือคว่ ารัฐบาลสืบทอดอ านาจให้พ้นทางไป พร้อมๆกับเสนอทางเลือกใหม่
เข้ามาแทนตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
 
อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2225318 
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ใช้เงินสู้โควิด-19 หมด อปท.อ้างขอ มท.อุดหนุนเงินเลือกตั้งท้องถิ่นเพิ่ม 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 18:59 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 หน่วยงานท้องถิ่น ทั้ง อบจ. อบต. เทศบาล ทยอยแจ้งความพร้อม หลังผ่านเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติปี63 
เจียดเป็น "งบฯเลือกตั้งท้องถิ่น" ส่วนใหญ่ยืนยันเพียงพอ บางพ้ืนที่ไม่เพียงพอ ชงใช้งบสะสมแทน บางแห่งอ้างงบไม่มี/
ไม่เพียงพอ ยื่นขอเงินอุดหนุนมหาดไทย 1 แสนถึง 18 ล้าน เฉพาะ "อบจ.เลย" แจ้ งขอรับงบอุดหนุน 18,091,935 
บาท อ้างประมาณการน้อยเกินไป แถมจัดโอนงบฯจากรายการอ่ืนไม่ทัน เหตุประเมินรายได้-รายรับที่ต่ า เผยอปท.บาง
แห่ง ระบุใช้งบฯสู้โควิด-19 หมดแล้ว ไม่เพียงพอใช้เลือกตั้ง 
 วันนี้ อ12 มิ.ย.  มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น อสถ.  แจ้งผู้ว่าราชการจังหวักทัวประเทศ เร่งด าเนินการส ารวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2563 ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพ่ือค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ออปท.  หลังจากตรวจสอบล่าสุด เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 5 มิ.ย. และ 26 พ.ค.2563 ไปแล้ว 
โดยล่าสุดพบว่า มีจังหวัด ที่รายงานข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายฯ รายการงบฯ เลือกตั้งท้องถิ่น เกือบครบถ้วน
แล้ว ล่าสุดประมาณ 6,700 แห่ง จาก 7,852 แห่ง และพบว่า อปท.ส่วนใหญ่ มีความเพียงพอในการใช้งบประมาณ แต่
มี อปท.บางแห่งยังจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายการเหลือจ่าย หรือรายการอื่นท่ียังไม่มีความจ าเป็น มาเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 "บางแห่งมีงบฯ ไม่เพียงพอ โดยเลือกที่จะให้มีการตั้งงบประมาณใช้จ่ายงบฯเลือกตั้ง จากงบสะสมของ 
อปท.แทน" 
ขณะเดียวกัน มีอปท.หลายแห่ง รายงานว่า มีงบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่มีงบประมาณ จึงจ าเป็นต้องขอ
งบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย โดยส่วนใหญ่ขอรับงบประมาณอุดหนุน ระหว่าง 100,000 - 500,000 บาท 
ตัวอย่างเช่น เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ต.ลาดบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ที่ขอรับเงินอุดหนุน 469,630 บาท 
เทศบาลต าบลหนองคล้า อ.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอรับเงิบอุดหนุน 540,000 บาท เทศบาลต าบลอ่างคีรี ต.
อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ขอรับฯ 400,000 บาท 
 เทศบาลต าบลตลาดแร้ง ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ขอรับฯ 500,000 บาท เทศบาลนคร
เชียงราย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ของบ 4,100,000 บาท อบต.คลองปาง ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง ขอรับงบฯ 
300,000 บาท อบต.เสมา ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ขอรับงบฯ 500,000 บาท อบต.นาน้อย ต.นาน้อย อ.นา
น้อย จ.น่าน ขอรับงบฯ 200,000 บาท อบต.นาสามพัน ต.นาสามพัน อ.เมือง จ.เพชรบุรี ขอรับงบ 250,000 บาท 
อบต.ท่าเกษม อ.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว ขอรับ 700,000 บาท 
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อบต.คลองหรั่ง อ.นาหม่อม จ.สงขลา ขอรับ 500,000 บาท อบต.ขามเฒ่าพัฒนา ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม ของรับงบ 800,000 บาท เทศบาลต าบลค าชะอี ต.น้ าเที่ยง อ.ค าชะอี จ.มุกดาหาร ขอรับงบ 300,000 
บาท เทศบาลต าบลสามัคคี ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ขอรับงบ 1,493,650 บาท อบต.พานพร้าว ต.พานพร้าว 
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ขอรับงบ 1,000,000 บาท 
 "ขณะที่ อบจ.เลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ได้แจ้งขอรับงบอุดหนุน 18,091,935 บาท โดยระบุว่า เพ่ือ
เป็นค่าบุคลากรการเลือกตั้ง ตั้งแต่ระดับ นายอ าเภอ ถึง รปภ. เนื่องจาก อบจ.เลย ตั้งงบเลือกตั้งฯ ปี 2563 เพ่ือไว้
เลือกตั้ง นายกฯ และส.อบจ. ตามข้อบัญญัติไว้เพียง 15 ล้านบาท แต่ประมาณการแล้วคาดจะใช้จ่ายถึง 27 ล้านบาท 
จึงอาจไม่เพียงพอ เพราะไม่สามารถจัดโอนงบประมาณรายการอ่ืนได้แล้ว เนื่องจากการประเมินรายได้และรายรับที่
ต่ า" 
 อบต.หนองบัว ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู ขอรับงบ 1,200,000 บาท เทศบาลต าบลโคกกลาง 
ต.โคกกลาง อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ ขอรับงบ 1,000,000 บาท อบต.แก้งเหนือ ต.แห้ งเหนือ อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี ขอรับงบ 600,000 บาท 
 "ส่วนใหญ่ที่งบไม่เพียงพอ รายงานว่า ขาดค่าตอบแทน กกต.ประจ าหน่วย ค่าอุปกรณ์ เครื่องเขียน
กระดาษ ค่าพิมพ์ ค่าหีบ อุปกรณ์ บัตร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าบอร์ด ป้ายไวบิลประจ าหน่วยเลือกตั้ง ขณะที่อีก
หลาย อปท. อ้างคล้าย ๆ กันว่า งบประมาณท่ีตั้งไว้ ได้น าไปบริหารจัดการป้องกันโรคติต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ 2019 ท าให้
ยอดที่ตั้งไว้ปัจจุบันไม่พอกับการจัดการเลือกตั้ง มีเพียง อปท.ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ระบุว่า เงินรายได้ของ อปท. ได้รับ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่เพียงพอกับการด าเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น" 
 
อ้างอิง: https://mgronline.com/politics/detail/9630000061109 
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ราชกิจจาฯแพร่ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว ผ่อนปรนกิจกรรมเสี่ยงสูง ตั้งแต่ 15 มิ.ย. 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นทางการ ! ราชกิจจาฯประกาศ ยกเลิกเคอร์ฟิว แต่ยังให้คงการห้ามเดินทางเข้า -ออกในราชอาณาจักร สั่ง
คลายล็อกผ่อนปรน กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง มีผลตั้งแต่ จันทร์ที่ 15 มิ.ย. เป็นต้นไป 
 ส านักข่าวอิศรา อwww.isranews.org) รายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา 12 มิ.ย. เผยแพร่ประกาศ 
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา๙แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 (ฉบับที่
10) 
 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับ
ใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นั้น 
 โดยที่สมควรผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโร
น า 2019 (โควิด- 19) เป็นช่วงที่ 4 ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ด าเนินมาก่อนแล้ว เป็นล าดับ ทั้งนี้ ยังคงต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การ
เว้นระยะห่างทางสังคม และการยอมรับระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อก าหนด
เป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน เพ่ือเป็นมาตรการผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน จึงให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรเฉพาะเหตุอันเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ของวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส่วน ข้อ 2- ข้อ 6 สาระส าคัญ 
ผ่อนผันกิจกรรม สถานที่ต่างๆ  
 ส าหรับกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน เฟส 4 กลุ่มกิจกรรมมีความเสี่ยงสูงให้ผ่อนปรน ผ่อนผัน 
- สถานที่โรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานในก ากับของรัฐ ให้กิจกรรม การศึกษา การอบรม 
สามารถเปิดได้หมด เริ่มด าเนินการได้แล้ว แต่ยังต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง 
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 - ห้องประชุมโรงเแรมศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า สถานจัดนิทรรศการ โรงมหรสพโรงภาพยนตร์ หรือ
ในสถานที่อ่ืนๆ สามารถเปิดให้บริการได้ ระยะห่างอยู่ในเกณฑ์ 4 ตารางเมตรต่อคน งานอีเวนต์ แสดงดนตรีคอนเสิร์ต 
ให้มีได้ แต่ต้องมีการดูแล ต้องลดความแออัด ให้มีระยะห่าง 5 ตร.ม.ต่อคน งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
 - ภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ได้รับอนุญาตทั่วไป แต่ยกเว้น ไม่รวมสถาน
บริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด ร้านอาหารอนุญาตให้ขายสุราได้ ผู้บริโภคซื้อแล้วให้นั่งดื่ม
ที่ร้านได ้แต่ย้ า ไม่ใช่ผับ บาร์ และคาราโอเกะ และห้ามมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
 - สถานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและผู้สูงอายุ อนุญาตให้ไป-กลับรายวันเปิดได้แล้ว ในสถานรับเลี้ยงเด็ก แต่
ส าหรับเด็กเล็กๆ เวลาอยู่ด้วยกันธรรมชาติก็จะเล่นกัน แล้วใครจะดูแล ทั้งนี้ต้องมีพ้ืนที่ 2 ตารางเมตรต่อคน ให้เป็น
ระยะห่างทุกคน แล้วครูพ่ีเลี้ยงจะต้องเป็นผู้ดูแล 
 - ศูนย์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจ าลอง สามารถเปิดบริการได้ 
 - กองถ่ายละคร เพ่ิมจ านวนคนได้แล้ว ที่ผ่านมามีคนชมว่ากิจกรรมกองถ่ายละคร สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันได้ดี แต่ในส่วนพิธีกร ใส่เฟซชิลล์อย่างเดียว ไม่ช่วยป้องกันติดเชื้อ หากยังยืนใกล้กัน แต่หากยืนห่าง
เกิน 2 เมตร ก็ไม่ต้องปิดหน้าก็ได้ กองถ่ายละคร สามารถเพ่ิมขนาดเป็น ไม่เกิน 150 คน และผู้เข้าชมก็ไม่เกิน 50 คน 
 - สถานบริการนวดเพ่ือสุขภาพ ออนเซน อบไอน้ า เปิดได้แล้ว แต่ยังห้ามกิจการอาบอบนวด ให้คิดเกณฑ์
ระยะห่าง 5 ตร.ม.ต่อคน เน้นบริหารแบบห้องเดี่ยว กรณีห้องรวมจ ากัดต่อรอบ 
 - สวนสนุก สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ า สวนสาธารณะ เปิดได้แล้ว แต่ยังไม่ให้เปิดเล่น 'บ้านบอล' ที่อยู่
ภายในห้างสรรพสินค้า หรือที่อ่ืนภายนอกห้างสรรพสินค้า ที่มี กิจกรรม 'บ้านบอล' 
 - เต้นแอโรบิก สามารถเต้นได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐก าหนดอย่างเคร่งครัด ไม่เกินกลุ่มละ 50 
คน ระยะห่าง 5 ตร.ม.ต่อคน 
 - สนามกีฬา และสถานที่ออกก าลังกาย ทุกประเภทที่เป็นตามสากล เล่นได้หมดทุกประเภทกีฬา แต่ห้าม
มีคนดู และไม่มีกิจกรรมอื่นร่วมอย่างกิจกรรมส่งเสริมการขาย สามารถจัดการแข่งขันได้แต่ห้ามมีผู้ชม 
 - ตู้หยอดเหรียญ ร้านเกมภายในห้างสรรพสินค้า สามารถเปิดบริการได้ แต่ก าจัดเวลาไม่เกิน 2 ชม.ต่อ
คน แต่ร้านเกมนอกห้างสรรพสินค้า ยังไม่อนุญาตให้เปิดได้ 
 - การขนส่งสาธารณะ สามารถเปิดให้บริการได้ เครื่องบินใช้พ้ืนที่ได้เกือบ 100% บนตัวเครื่อง สามารถ
ให้นั่งได้ แต่ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บนเครื่อง ส่วนรถโดยสาร มีมาตรการให้นั่งติดกัน 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่
นั่ง และยังมีการจ ากัดผู้โดยสาร ไม่เกิน 70% 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 
อ่านเพิ่มเติม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/138/T_0050.PDF 
 
อ้างอิง: https://www.isranews.org/article/isranews/89568-isranews-37.html 
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ปชป.ร้าว!ส.ส.ดอดพบ'พีระพันธุ์' คาดวางลู่ทางย้ายพรรค  
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 20:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.  ส าหรับความเคลื่อนไหวพรรคประชาธิปัตย์ นอกจากกรณีที่มีสมาชิกพรรคบางส่วน
พยายามรวบรวมรายชื่อกรรมการบริหารพรรคให้ได้เกินครึ่ง เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคทั้ง
คณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ท าหน้าที่อยู่นั้น ปรากฏว่ามี
กระแสข่าวส.ส.และอดีต ส.ส.ของพรรคบางส่วนติดต่อพูดคุยกับบุคคลระดับสูงในรัฐบาล และพรรคร่วมรัฐบาลบาง
พรรค เพ่ือเตรียมพร้อมหากจ าเป็นที่ต้องย้ายพรรคส าหรับการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งหน้า 
 เพราะแม้พรรคเข้าร่วมรัฐบาล และได้ผลักดันนโยบายของพรรคให้ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาล และได้
ด าเนินการแล้วก็ตาม แต่คะแนนความนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ในหลายพ้ืนที่ยังไม่กระเตื้องขึ้นเลย  ขณะเดียวกัน 
แม้แกนน าพรรคออกมาปฏิเสธว่าเรื่องภายในยังเป็นสิ่งที่สมาชิกพรรคสามารถพูดคุยกันได้แต่ที่จริงปัญหายังอยู่โดย
ตอนนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดคงสงบลงได้ชั่วคราว แต่ปัญหานี้ยังมีโอกาสกลับมาสร้างแรงกระเพ่ือมในพรรคได้อีกครั้ง 
 ทั้งนี ้พบว่าเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมา  มี ส.ส. และอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ รวม 6 คน 
ได้แก่ น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ส.ส.พังงา น.ส.พิมพ์ภัทรา 
วิชัยกุล ส.ส.นครศรีธรรมราช นายชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร น.ส.แนน บุญย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี และนายเอก
นัฏ พร้อมพันธุ์ อดีต ส.ส.กทม. เดินทางมาพบนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และอดีตรอง
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ห้องท างานบนตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งคาดว่าอาจเป็นการมาพูดคุยเพ่ือขอรับ 
การสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรี พร้อมกับเตรียมลู่ทางไปร่วมงานการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐในอนาคต   
 แต่จากการที่ผู้สื่อข่าวสอบถามบุคคลเหล่านี้ ต่างยืนยันว่า เป็นการมารับประทานอาหารร่วมกันตามปกติ 
ไม่มีอะไรแอบแฝง เป็นการเยี่ยมเยียนพบปะในฐานะคนที่คุ้นเคยกันสมัยที่นายพีระพันธุ์อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ 
เพราะได้นัดหมายล่วงหน้ากันก่อนเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเมื่อตอนนี้ปัญหาดังกล่าวซาลง จึง
ได้มีโอกาสมาพบปะกัน  นอกจากนี้ไม่เกี่ยวกับกรณีที่มีการเคลื่อนไหวกดดันนายจุรินทร์ในเวลานี้ อย่างไรก็ตาม มี
รายงานว่า นายจุรินทร์ได้รับทราบการเคลื่อนไหวดังกล่าวของทั้ง 6 คนนี้แล้ว 
 
อ้างอิง: https://www.dailynews.co.th/politics/779576 
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ปชป.ร้าว! 6 ส.ส. ดอดเข้าท าเนียบ ร่วมม้ือเที่ยง “พีระพันธุ์” วางลู่ทางย้ายซบพปชร. 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 20:25 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับความเคลื่อนไหวพรรคประชาธิปัตย์ นอกจากกรณีท่ีมี
สมาชิกพรรคบางส่วนพยายามรวบรวมรายชื่อกรรมการบริหารพรรคให้ได้เกินครึ่ง เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
กรรมการบริหารพรรคทั้งคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
ท าหน้าที่อยู่นั้น ปรากฏว่ามีกระแสข่าวส.ส.และอดีต ส.ส.ของพรรคบางส่วนติดต่อพูดคุยกับบุคคลระดับสูงในรัฐบาล 
และพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรค เพื่อเตรียมพร้อมหากจ าเป็นที่ต้องย้ายพรรคส าหรับการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งหน้า 
เพราะแม้พรรคเข้าร่วมรัฐบาล และได้ผลักดันนโยบายของพรรคให้ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาล และได้ด าเนินการแล้วก็
ตาม แต่คะแนนความนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ในหลายพ้ืนที่ยังไม่กระเตื้องขึ้นเลย ขณะเดียวกัน แม้แกนน าพรรค
ออกมาปฏิเสธว่าเรื่องภายในยังเป็นสิ่งที่สมาชิกพรรคสามารถพูดคุยกันได้ แต่ที่จริงปัญหายังอยู่ โดยตอนนี้ความ
เคลื่อนไหวล่าสุดคงสงบลงได้ชั่วคราว แต่ปัญหานี้ยังมีโอกาสกลับมาสร้างแรงกระเพ่ือมในพรรคได้อีกครั้ง 
 ทั้งนี้ พบว่า เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีส.ส. และอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ รวม 6 คน 
ได้แก่ น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ส.ส.พังงา น.ส.พิมพ์ภัทรา 
วิชัยกุล ส.ส.นครศรีธรรมราช นายชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร น.ส.แนน บุญย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี และนายเอก
นัฏ พร้อมพันธุ์ อดีต ส.ส.กทม. เดินทางมาพบ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และอดีตผู้สมัคร
ชองต าแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ห้องท างานบนตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล ซึ่ งคาดว่า อาจเป็นการมา
พูดคุยเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรี พร้อมกับเตรียมลู่ทางไปร่วมงานการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐใน
อนาคต 
 จากการที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามบุคคลเหล่านี้ ต่างยืนยันว่า เป็นการมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ตามปกติ ไม่มีอะไรแอบแฝง เป็นการเยี่ยมเยียนพบปะในฐานะคนที่คุ้นเคยกันสมัยที่นายพีระพันธุ์อยู่ในพรรค
ประชาธิปัตย์ เพราะได้นัดหมายล่วงหน้ากันก่อนเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเมื่อตอนนี้ปัญหา
ดังกล่าวซาลง จึงได้มีโอกาสมาพบปะกัน ไม่เกี่ยวกับการย้ายพรรค หรือกรณีที่มีการเคลื่อนไหวกดดันนายจุรินทร์ อยู่
ในเวลานี้ 
 ทั้งนี้มีรายงานว่านายจุรินทร์ได้รับทราบการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของทั้ง 6 คนนี้แล้ว 
 
อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2225984 
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ปชป. ร้าวหนัก! หลัง 6 ส.ส.-อดีต ส.ส. ดอดกินมื้อเที่ยงกับ 'พีระพันธุ์' กลางท าเนียบฯ 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 20:40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับความเคลื่อนไหวพรรคประชาธิปัตย์อปชป.  นอกจากกรณี
ที่มีสมาชิกพรรคบางส่วนพยายามรวบรวมรายชื่อกรรมการบริหารพรรคให้ได้เกินครึ่ง เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
กรรมการบริหารพรรคท้ังคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าแหน่งหัวหน้าพรรคปชป. ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ท าหน้าที่
อยู่นั้น 
 ปรากฏว่ามีกระแสข่าวส.ส.และอดีต ส.ส.ของพรรคบางส่วนติดต่อพูดคุยกับบุคคลระดับสูงในรัฐบาล 
และพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรค เพ่ือเตรียมพร้อมหากจ าเป็นที่ต้องย้ายพรรค ส าหรับการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้ง
หน้า เพราะแม้พรรคเข้าร่วมรัฐบาล และได้ผลักดันนโยบายของพรรคให้ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาล และได้ด าเนินการ
แล้วก็ตาม แต่คะแนนความนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ในหลายพื้นท่ียังไม่กระเตื้องขึ้นเลย 
 ขณะเดียวกัน แม้แกนน าพรรคออกมาปฏิเสธว่าเรื่องภายในยังเป็นสิ่งที่สมาชิกพรรคสามารถพูดคุยกันได้ 
แต่ที่จริงปัญหายังอยู่ โดยตอนนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดคงสงบลงได้ชั่วคราว แต่ปัญหานี้ยังมีโอกาสกลับมาสร้างแรง
กระเพ่ือมในพรรคได้อีกครั้ง 
 ทั้งนี้พบว่าเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 11 มิ.ย. มีส.ส.และอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ รวม 6 คน ได้แก่ น.ส.
รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ส.ส.พังงา น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ส.ส.
นครศรีธรรมราช นายชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร น.ส.แนน บุญย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี และนายเอกนัฏ พร้อม
พันธุ์ อดีต ส.ส.กทม. เดินทางมาพบนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และอดีตผู้สมัครต าแหน่ง
หัวหน้าพรรคปชป. ที่ห้องท างานบนตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล คาดว่าอาจเป็นการมาพูดคุยเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนจากนายกรัฐมนตรี พร้อมกับเตรียมลู่ทางไปร่วมงานการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐในอนาคต 
 ผู้สื่อข่าวได้สอบถามบุคคลเหล่านี้ ต่างยืนยันว่า เป็นการมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกันตามปกติ 
ไม่มีอะไรแอบแฝง เป็นการเยี่ยมเยียนพบปะในฐานะคนที่คุ้นเคยกันสมัยที่นายพีระพันธุ์อยู่ในพรรค ปชป. เพราะได้นัด
หมายล่วงหน้ากันก่อนเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเมื่อตอนนี้ปัญหาดังกล่าวซาลง จึงได้มีโอกาสมา
พบปะกัน ไม่เกี่ยวกับการย้ายพรรค หรือกรณีท่ีมีการเคลื่อนไหวกดดันนายจุรินทร์ อยู่ในเวลานี้ ทั้งนี้มีรายงานว่านายจุ
รินทร์ได้รับทราบการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของทั้ง 6 คนนี้แล้ว 
 
อ้างอิง: https://www.khaosod.co.th/politics/news_4304923 
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"พุทธิพงษ์" ยันผู้แทนฯ กทม.พลังประชารัฐมีเอกภาพ 
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 
 
 
 
 
 
 
"รมว.ดิจิทัลฯ" แบ่งรับแบ่งสู้ ส.ส.กรุงเทพ พลังประชารัฐ หันจับกลุ่มกับคนอ่ืนทั้งที่เลือกและดันจนถึงฝั่ง ยอมรับ
เสียใจแต่ความสัมพันธ์ระหว่างกันยังดี ชี้เลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ท าพรรคมีเอกภาพมากขึ้น 
 (12 มิถุนายน 2563) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะอดี ต
กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตที่ ส.ส.กรุงเทพ ของพรรคบางคนไปรวมกลุ่มลง
พ้ืนที่กับ น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ของพรรค จะท าให้ไม่เป็นเอกภาพของส.ส.กรุงเทพ นั้น ยืนยันว่า
ไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะในความเป็นจริงก็ยังคงท างานร่วมกันอยู ่
 ทั้งนี้ เพียงแต่เรื่องการลงพ้ืนที่นั้นเป็นนโยบายของส.ส.ทุกคนอยู่แล้ว และที่ผ่านมาส่วนตัวก็สนับสนุน
การลงพ้ืนที่ของส.ส. ทั้งถุงยังชีพ เสื้อกันฝน ก็ส่งให้กับส.ส.ทุกคนรวมถึงผู้สมัคร ส่วนหากว่าใครจะชวนกันไปลงพ้ืนที่ก็
ไม่มีปัญหา และการลงพ้ืนที่กเ็ป็นสิ่งที่ควรจะต้องท าอยู่แล้ว 
 ส าหรับภาพที่ออกมาจะมองเป็นการรวมกลุ่มกับน.ส.วทันยา หรือไม่นั้น เรื่องนี้จะต้องมองกันยาวๆทุก
อย่างก็อาจเป็นไปได้ หากเลือกกรรมการบริหารพรรคเสร็จสิ้น ผู้บริหารที่เข้าไปท างานก็คงจะท าให้ทุกอย่างมีเอกภาพ
มากยิ่งขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ด้วยความเป็นพรรคการเมืองก็มีอีกหลายอย่างที่ต้องท า 
และยังไม่ได้ด าเนินการท าซึ่งก็ไม่ได้เป็นความผิดของใคร 
 "อย่างเช่นการสื่อสารไปยังสมาชิกของพรรค ก็ยังคงจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุง และกรรมการบริหาร
พรรคชุดแรก ซึ่งได้เริ่มท างานมาตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งพรรค แต่หลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้ว จึงท าให้มีส.ส.เข้ามาอีกเป็น
จ านวนมาก ดังนั้น ในการบริหารก็ควรจะมีองค์ประกอบของ ส.ส. ในแต่ละภาค ก็มาเพ่ือสะท้อนปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนได้มากข้ึน"นายพุทธิพงษ์ กล่าว 
 อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างส.ส.กรุงเทพ ยังคงดีอยู่ และตนไม่ได้ไปปิดกั้นความคิดของ
ใคร ว่าจะสนับสนุนใคร ในการเลือกกรรมการบริหาร ซึ่งส่วนตัวไม่เคยคุยกับส.ส.กรุงเทพ คนอ่ืนว่าต้องเลือกใคร
อย่างไร เนื่องจากมองว่าทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเอง รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุด จึงท าให้ดูเหมือนว่าไม่ได้มาพูดคุยกัน 
และก็ไม่เชื่อว่าจะมีการตั้งกลุ่มเพ่ือไปต่อรองต าแหน่งกับนายกรัฐมนตรี เพราะหากจะปรับเปลี่ยนต าแหน่งต่างๆ เชื่อ
ว่านายกฯจะไม่ใช้เหตุผลจากการจับกลุ่มในพรรค เพราะไม่ใช่ระบบที่ถูกต้อง 
 ส่วนเรื่องน้อยใจหากส.ส.กรุงเทพ ไปจับกลุ่มกับคนอ่ืน นายพุทธิพงษ์ ตอบว่า ตนเป็นคนชักชวนผู้สมัคร
ส.ส. กรุงเทพ ทุกคนมาเอง แต่ก็ไม่สามารถเป็นเจ้าของความคิด ความอ่านของแต่ละคนได้ หากวันหนึ่งคิดอยากจะไป
ไหน ก็ต้องให้เกียรติ แต่ถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไร ก็ไม่ได้เสียใจอะไร หากวันหนึ่งอยู่ว่างๆนั่งคิดได้ ยอมรับก็อาจจะเสียใจ
บ้าง เนื่องจากเป็นคนเลือกมาด้วยตัวเอง และสนับสนุนไปจนถึงฝั่ง ซึ่งก็มีความคิดเป็นของตัวเอง ตนก็มีเเนวคิดอีก
แบบ 
อ้างอิง: https://www.nationtv.tv/main/content/378780452/ 
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พปชร.ยังป่วน พุทธิพงษ์ไม่แคร์สส.กทม.แยกวง แตกสองกลุ่ม/หนุน‘มาดามเดียร์’ 
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 06:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
พปชร.ยังป่วน พุทธิพงษ์ไม่แคร์ สส.กทม. แยกวง แตกสองกลุ่ม/หนุน‘มาดามเดียร์’ 
 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะรักษาการ กก.บห.พปชร.กล่าวถึง
ปัญหาในพรรค พปชร.ที่มีการตั้งข้อสังเกตุถึงความไม่เป็นเอกภาพหลังกลุ่มสส.กทม.ไปลงพ้ืนที่กับกลุ่มของ น.ส.วทัน
ยา วงษ์โอภาสี สส.บัญชีรายชื่อ ว่า ไม่มีปัญหาอะไร ยืนยันว่ายังท างานร่วมกันและยังประชุมสภาผู้แทนราษฎรร่วมกัน
อยู่ ส่วนการลงพื้นที่ก็เป็นนโยบายที่เราสนับสนุน เพราะเป็นหน้าที่สส.ที่ต้องลงพื้นที่ดูแลความเดือดร้อนของประชาชน 
 
ร่วมประชุมสภายังพูดคุยกันดี 
 เมื่อถามว่า มีการมองว่าภาพสส.กทม.แตกเป็น 2กลุ่ม กลุ่มที่อยู่กับ นายพุทธิพงษ์ มี 7คนและกลุ่มที่อยู่
กับ น.ส.วทันยา มี 5คน นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ยังไม่มี ต้องดูยาวๆ ทุกอย่างเป็นไปได้ เชื่อว่าเมื่อมีการเลือกกก.บห.
เสร็จ ผู้บริหารใหม่ก็จะท าให้ทุกอย่างมีเอกภาพมากขึ้นเมื่อถามว่า ยืนยันได้หรือไม่ว่ากลุ่มกทม. ไม่ได้แตกเป็น 2ส่วน 
นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า”ถ้าความสัมพันธ์ส่วนตัวคิดว่า ยังดีอยู่ เพียงแต่เราไม่ปิดกั้นความคิดใครว่า จะต้องสนับสนุน
ใครและหากมีกก.บห.จะสนับสนุนใคร ส่วนตัวไม่เคยไปคุยกับน้องๆ ว่า ต้องเลือกใครหรือสนับสนุนใคร เพราะเป็นสส.
กันแล้ว แต่ละคนมีความคิดเป็นของตัวเอง ผมไม่เคยปิดกั้นใคร เราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขา ไม่ใช่เจ้าของความคิดเขา อาจ
ดูว่าเหมือนเราไม่ได้พูดคุยกัน แต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวผมว่า ยังดีอยู่ เท่าที่ดูจากสื่อก็ไม่มีเรื่องการต่อรอง ผมยังไม่เห็น
อะไรเหล่านั้น” 
 
ไม่เชื่อสส.รวมกลุ่มต่อรองเก้าอี้ 
 เมื่อถามว่า ห่วงหรือไม่ว่าจะมีการชวนส.ส.กทม.ออกไปตั้งกลุ่มเพ่ือต่อรองทางการเมือง นายพุทธิพงษ์ 
กล่าวว่า ไม่แน่ใจเรื่องการไปตั้งกลุ่ม เพราะตนไม่ได้ท า แต่ไม่เชื่อเรื่องต่อรองต าแหน่ง ถ้าจะมีการเปลี่ยนหรือปรับ
ต่างๆ ก็ไม่เชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะใช้เหตุผลโดยการไปดูเรื่องการจับกลุ่มในพรรคของเราเอง มันไม่ใช่ระบบและวิธีที่
ถูกต้อง ซึ่งระบบนี้อาจใช้ได้ในช่วงก่อนเลือกตั้งว่า มีใครสนับสนุนผู้สมัครคนไหน เพ่ือช่วยให้ได้เป็นสส.แต่หลังเลือกตั้ง
มานานแล้ว มารวบรวมสส.ในพรรคตัวเองเพ่ือเป็นพลังในการต่อรองต าแหน่งนั้น ตนจึงไม่คิดว่า ระบบนี้จะเกิดขึ้น 
เพราะถ้ามีคงเป็นปัญหาใหญ่ เพราะทุกคนคงไปรวบรวมสส.ขึ้นมาต่อรอง จึงไม่คิดว่าระบบนี้เป็นระบบที่นายกฯจะใช้ 
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ไม่น้อยใจ สส. คัดมาเองจะแยกวง 
 เมื่อถามว่า รู้สึกน้อยใจหรือไม่พ่ีได้ช่วยสนับสนุนมาตั้งแต่ต้น แต่ตอนนี้กลับจะย้ายกลุ่ม นายพุทธิพงษ์ 
กล่าวว่า ส่วนตัวยอมรับว่าตนเป็นทาบทามและคนชวนสส.และผู้สมัครกทม.เกือบทุกคนมาเอง โดยดูจากคุณสมบัติ
ของแต่ละคน แต่ตนไม่สามารถไปเป็นเจ้าของความคิดและความเห็นของใครได้ วันหนึ่งหากใครคิดจะไปไหนก็ต้องให้
เกียรติและสิทธิ์ แต่ถ้าถามว่า รู้สึกอย่างไรส่วนตัวไม่ได้เสียใจอะไรและคิดว่าเขาเป็นบุคลลากรที่ดีและมีความคิดเป็น
ของตัวเอง แต่ถ้าวันหนึ่งผมนั่งคิดได้อาจเสียใจด้วยตัวเองว่า เราเลือกมาเองและสนับสนุนเขาไปถึงฝั่งแล้ว ก็เป็นสิ่งที่
เขาจะด าเนินการได้ตามความคิดของเขา 
 
ปชป.สงขลาชูป้ายเชียร’์จุรินทร์’ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา10.30น.ที่สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา มี ส.ส. ,อดีต สส.และสมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์อปชป. จ านวนมาก อาทินายถนอมศักดิ์ แปะเส้ง มาคอยต้อนรับ พร้อมมอบดอกไม้และให้ก าลังใจนายจุริ
นทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคปชป.พร้อมชูป้ายมีข้อความเช่นพวกเราชาว
ประชาธิปัตย์สนับสนุนท่านอย่างเต็มที่ เต็มก าลังใจ,เป็นก าลังใจท างานเพ่ือชาวใต้ต่อไป ขวัญใจชาวเกษตร รักเลย ,จุริ
นทร์สู้สู้สู้และชาวสงขลาเป็นก าลังใจให้ท่านเสมอ สู้สู้ เป็นต้น 
 
ย้ าใส่หมวก2ใบท าหน้าที่พร้อมกัน 
 ทั้งนี้ นายจุรินทร์ได้กล่าวกับสมาชิกว่าวันนี้มาที่ จ.สงขลาและจ.สตูลมาปฎิบัติภารกิจในภาคใต้ 
เช่นเดียวกับที่ไปมาหลายภาคไปพบกับสมาชิกพรรคและประสานด าเนินการท าควบคู่ ไปกับภารกิจในฐานะรัฐบาล 
หรือภารกิจในฐานะรองนายกฯและรมว.พาณิชย์ รวมทั้งภารกิจของพรรค มาทั้งสองอย่างควบคู่กันไป ทั้งปฎิบัติ
ภารกิจในฐานะรมว.พาณิชย์ ที่ลงมาติดตามโครงการ’พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน’และติดตามนโยบายประกัน
รายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ชาวสวนปาล์ม และมอบถุงยังชีพที่ จ.สตูลซึ่งสัปดาห์ก่อนก็ไปจ.ขอนแก่นและเชียงใหม่ 
พบกับสมาชิกภาคเหนือ วันนี้มาจ.สตูลและอ.หาดใหญ่ สมาชิกหาดใหญ่รอพบอยู่ ถัดจากนี้ไปจะไปภาคอีสานอีก ที่จะ
ไปมอบบัตรสมาชิกรุ่นใหม่ให้กับสมาชิกภาคอีสานที่สมัครสมาชิกพรรคเกือบ 1000 คน 
 
มาร์คปัดเสี้ยมสส.แตกคอกันเอง 
 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคปชป.ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาในพรรค
ปชป.ที่มีข่าวการรวบรวมรายชื่อ กก.บห.เกินครึ่งหนึ่งเพ่ือให้เปลี่ยนหัวหน้าพรรค ว่า ได้รับทราบข่าวนี้จากสื่อมวลชน 
แต่ไม่ทราบข้อเท็จจริงว่า มีการเคลื่อนไหวอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่พูดได้เต็มปากเต็มค าคือ ตนไม่ได้เกี่ยวข้องและถ้าใคร
บอกก าลังจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยสื่อบางส านักลากตนกลับไปก็ยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอน ส าหรับสภาวะการเมืองใน
ปัจจุบันเห็นว่าน่าเป็นห่วงถึงอนาคตอันใกล้นี้ เพราะดูจากผลส ารวจความเชื่อถือที่มีต่อการเมืองลดน้อยถอยลงไปมาก 
 
‘พีระพันธ์’ ยืนยันไม่กลับ ปชป. 
 ขณะที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวจะกลับไปพรรค 
ปชป.ว่าไม่เป็นความจริง เพราะออกมาแล้ว ไม่เคยคิดกลับและไม่มีใครมาทาบทาม ก็งงกับข่าว สัปดาห์ก่อน ก็มีข่าวว่า
ตนจะไปเป็นหัวหน้าพรรค พปชร.สัปดาห์นี้บอกว่าตนจะกลับไปพรรคปชป.เพ่ือเป็นหัวหน้าพรรค ตอนนี้ไม่มีความคิด
ที่สังกัดพรรคการเมืองไหน เพราะยังไม่ถึงเวลา อีกทั้งตอนนี้มีความสุขมากที่ท างานอยู่ตรงนี้ อยู่กับพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ไม่เคยคุยกันเรื่องการเมืองเลย คุยกันแต่เรื่องงานอย่างเดียว ตรงกับสิ่งที่
อยากท ามาตลอด 
อ้างอิง: https://www.naewna.com/politic/498943 

https://www.naewna.com/politic/498943
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ร้าว ส.ส.พปชร.กทม.แยกกลุ่ม แฉแกนน าพรรคไม่สนับสนุนช่วงโควิด ‘บี’ ขอดูยาวๆ 
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 08:40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 บรรยากาศการเมืองไทยภายหลังเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมืองขนาดใหญ่ -กลาง เริ่มมี
ความเคลื่อนไหวตั้งเค้าความขัดแย้งภายใน พรรคเพ่ือไทยมีการตั้งกลุ่มแคร์ มีแกนน ามาจากบรรดาผู้ร่วมก่อตั้งพรรค
ไทยรักไทย รากฐานดั้งเดิมของพรรคเพื่อไทย ที่มีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นพรรคการเมืองใหม่ 
 พรรคประชาธิปัตย์เกิดแรงกระเพ่ือมล็อบบี้กรรมการบริหารพรรคให้ลาออก หวังเปลี่ยนต าแหน่งหัวหน้า
พรรค นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคพลังประชารัฐ แกนน าจัดตั้งรัฐบาล แม้เริ่มคลี่คลายที่จะมีความชัดเจนเรื่องการ
ประชุมใหญ่ในวันที่ 3 กรกฎาคม เพ่ือเลือกกรรมการคณะกรรมการพรรคชุดใหม่ ที่มีแนวโน้มค่อนข้างแน่นอนว่า 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการยุทศาสตร์พรรคจะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ขณะนี้เลขาธิการ
พรรคช่วงชิงระหว่างนายสันติ พร้อมพัฒน์ และนายอนุชา นาคาศัย แต่ส าหรับ ส.ส.ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ นายพุทธิพงษ์ 
ปุณณกันต์ รักษาการกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ และประธานยุทธศาสตร์ กทม. ดูแลอยู่ อาจมีปัญหาความ
ไม่เป็นเอกภาพเม่ือกลุ่ม ส.ส.กทม.ไปลงพื้นที่กับกลุ่มของ น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค 
 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน นายพุทธิพงษ์กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า ไม่มีปัญหาอะไร ยังท างานร่วมกันอยู่ ที่
มองกันว่าภาพ ส.ส.กทม.แตกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่อยู่กับนายพุทธิพงษ์มี 7 คน และกลุ่มที่อยู่กับ น.ส.วทันยามี 5 คน 
ต้องดูยาวๆ ทุกอย่างเป็นไปได้ 
 เมื่อนักข่าวถามว่าห่วงหรือไม่ว่าจะมีการชวน ส.ส.กทม.ออกไปตั้งกลุ่ม เพ่ือต่อรองทางการเมือง นาย
พุทธิพงษ์กล่าวว่า ไม่แน่ใจเรื่องการไปตั้งกลุ่ม และไม่เชื่อเรื่องการต่อรองต าแหน่ง เพราะไม่ใช่ระบบและวิธีที่ถูกต้อง 
 “ผมเป็นคนทาบทามและเป็นคนชวน ส.ส.และผู้สมัคร กทม.เกือบทุกคนมาเอง แต่ผมไม่สามารถไปเป็น
เจ้าของความคิดและความเห็นของใครได้ วันหนึ่งหากใครคิดจะไปไหนก็ต้องให้เกียรติและสิทธิ แต่ถ้าวันหนึ่งผมนั่งคิด
ได้ก็อาจเสียใจด้วยตัวเองว่า เราเลือกมาเองและสนับสนุนเขาไปถึงฝั่งแล้ว ก็เป็นสิ่งที่เขาจะด าเนินการได้ตามความคิด
ของเขา ส่วนผมก็มีความคิดของผมเอง” นายพุทธิพงษ์กล่าว 
 รายงานข่าวเปิดเผยว่า การแยกตัวของกลุ่ม ส.ส.กทม. มีส่วนมาจากช่วงโควิด-19 ระบาดหนัก ทางแกน
น าพรรคไม่ได้ดูแล ส.ส.ซึ่งต้องลงพ้ืนที่ และมีค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนเกินก าลังของ ส.ส. 
เมื่อสอบถามก็ไม่ได้รับค าตอบว่าจะสนับสนุน 
 
 
อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2226155 
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ไม่เกี่ยว-ไล่จุรินทร์ มาร์ครีบปัด 
วันที่ 13 มถิุนายน 2563 เวลา 05:25 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปัญหาคลื่นใต้น้ าในพรรคประชาธิปัตย์ มีบางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่ม ส.ส.และสมาชิกที่สนับสนุนนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรค พยายามผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือจะให้นาย
อภิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง โดยนายอภิสิทธิ์ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ความอ่อนแอของพรรค
การเมืองต่างๆในขณะนี้เป็นเพราะผลพวงของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 
 
“อภิสิทธิ์” โต้ไม่เกี่ยวลูกพรรคไล่ “จุรินทร์” 
 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้
สัมภาษณ์ถึงปัญหาภายในพรรคประชาธิปัตย์ที่มีข่าวการรวบรวมรายชื่อกรรมการบริหาร อกก.บห.  พรรคเกินครึ่งหนึ่ง
เพ่ือให้มีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคว่า ได้รับทราบข่าวนี้จากสื่อมวลชน แต่ไม่ทราบข้อเท็จจริงว่า มีการเคลื่ อนไหว
อย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่พูดได้เต็มปากเต็มค าคือ ตนไม่ได้เกี่ยวข้อง และถ้าใครบอกก าลังจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยสื่อบาง
ส านักลากตนกลับไปก็ยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอน ส าหรับสภาวะการเมืองในปัจจุบันเห็นว่า น่าเป็นห่วงถึงอนาคตอันใกล้นี้
เพราะดูจากผลส ารวจความเชื่อถือที่มีต่อการเมืองลดน้อยถอยลงไปมาก อีกทั้งความเข้มแข็งของสถาบันการเมือง
โดยเฉพาะในระบบรัฐสภา พรรคการเมืองต้องเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง ก็ดูเหมือนมีแต่ความวุ่นวายและความ
อ่อนแออยู่ในเกือบจะทุกพรรคการเมือง 
 
ซัด รธน.ต้นเหตุพรรคการเมืองอ่อนแอ 
 “แม้ว่าการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะหวังให้ราบรื่นตลอดไปไม่ได้ จะมีการช่วงชิงกันบ้าง การเห็น
ต่างกันบ้างเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย แต่ในปัจจุบันมีปัจจัยอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น รัฐธรรมนูญที่ท าให้
คนที่อยู่ในการเมืองหลายคนคิดว่า ฉันมีพรรคเล็กๆสัก 10-20 คน น่าจะดีกว่า เลยท าให้การถอยห่าง ออกจากรูปแบบ
การเมืองที่พยายามพัฒนากันมาก่อนหน้านี้ ซึ่งก็ถูกมองว่าท าให้เกิดการแบ่งขั้ว แต่ในขณะนี้สร้างระบบอีกแบบหนึ่ง
ความขัดแย้งก็ไม่ได้ลดลง ส่วนปัญหาในพรรคพลังประชารัฐนั้น ให้ไปย้อนดูเทปค าปราศรัยที่ผมเคยพูดในช่วงหาเสียง
จะพบว่า ปัญหาไม่ได้แตกต่างจากท่ีผมเคยกล่าวไว้” นายอภิสิทธิ์กล่าว 
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“นิพิฏฐ์” รับประสาน ส.ส.ชงแก้อึดอัด 
 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีมี ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์บางคน
ระบุว่าเหตุที่มีการเคลื่อนไหวรวบรวมรายชื่อกรรมการบริหารพรรค เพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงหั วหน้าพรรคและคณะ
กรรมการบริหารพรรค เพราะบางคนต้องการเป็นรัฐมนตรีในการปรับ ครม.ว่าเคยบอกแล้วว่ารับเป็นคนกลางเพ่ือ
ประสานให้ ส.ส.และสมาชิกพรรคที่อัดอึด มองเห็นปัญหา เพ่ือให้ผู้บริหารพรรคแก้ไขปัญหา ได้บอกไปแล้วว่าเขารับ
ขบวนขันหมากแล้ว แต่ยังไม่ก าหนดวันแต่งเท่านั้นเอง เพราะได้ประสานไปที่นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย 
ในฐานะรองหัวหน้าพรรคด้านภารกิจ รับปากว่าจะนัดผู้บริหารพรรคพูดคุยกัน แต่ยังไม่ได้ก าหนดวันเท่านั้น แต่ถ้ามี
การคว่ าขันหมากก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่อยว่ากัน เพราะยังไม่เกิดขึ้น 
 
ปัดเดินเกมเขย่าหวังคั่วเก้าอี้ รมต. 
 นายนิพิฏฐ์กล่าวอีกว่า ส่วนที่มีคนบอกว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เพ่ือต้องการต าแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาล 
ขอบอกว่าเป็นมาหมดแล้วทั้งรัฐบาล ฝ่ายค้านและอ่ืนๆ ยกเว้นเป็นโควิด ถ้าตีเจตนาอย่างนี้ขอบอกให้คนที่คิด ขอให้ไป
นุ่งขาวห่มขาวบวชชีพราหมณ์ไถ่บาป เพราะตนไม่มีความคิดนี้ ยืนยันว่าไม่หวังรับต าแหน่งใดๆในการปรับ ครม. ส่วน
คนอ่ืนตนไม่ทราบ และเหตุที่รับเป็นคนกลาง เพ่ือหารือแก้ไขปัญหาในพรรค เพราะต้องการรักษาสมาชิกพรรคทั้ง ส.ส.
และอดีต ส.ส.ให้อยู่กับพรรคต่อไป เพราะทุกคนมีศักยภาพ ที่ตนท าไปเพื่อรักษาพรรคเช่นกัน 
 เมื่อถามว่าแสดงว่ามีการรวบรวมรายชื่อ กก.บห.พรรคตามที่เป็นข่าวจริง นายนิพิฏฐ์กล่าวว่าไม่ทราบ 
เพียงแต่รับประสานที่จะให้มีการคุยกัน เมื่อถามย้ าว่าหรือจะรอให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีตามกฎหมายพรรค
การเมืองก าหนด แล้วจะหารือถึงการเปลี่ยนแปลง กก.บห.พรรค นายนิพิฏฐ์กล่าวว่า ตามหลักการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาประจ าอยู่แล้ว การจะคุยเรื่องส าคัญอย่างนี้คุยภายในได้ 
 
“พีระพันธุ์ ” ชิ่งออกมาแล้วไม่คิดกลับ ปชป. 
 เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี
มีกระแสข่าวจะกลับไปพรรคประชาธิปัตย์ว่าไม่เป็นความจริง ตนออกมาแล้วไม่เคยคิดกลับ และไม่มีใครมาทาบทาม 
งงกับข่าวที่เกิดขึ้น สัปดาห์ก่อนก็มีข่าวว่าตนจะไปเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มาสัปดาห์นี้บอกว่าจะกลับไปพรรค
ประชาธิปัตย์เพ่ือเป็นหัวหน้าพรรค และตอนนี้ไม่มีความคิดที่จะสังกัดพรรคการเมืองไหน เพราะยังไม่ถึงเวลา อีกทั้ง
ตอนนี้มีความสุขมากที่ท างานอยู่ตรงนี้ อยู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว. กลาโหม ท่านไม่
เคยคุยกันเรื่องการเมืองเลย คุยกันแต่เรื่องงานอย่างเดียว ตรงกับสิ่งที่ตนอยากท ามาตลอด 
 
“จุรินทร์” มุ่งงานลงพ้ืนที่มัดใจคนใต้ 
 เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ 
และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางลงพื้นท่ี จ.สงขลา และ จ.สตูล ติดตามโครงการพาณิชย์
ลดราคาช่วยประชาชน และนโยบายประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางและชาวสวนปาล์ม รวมทั้งมอบถุงยังชีพช่วย
ชาว จ.สงขลาและสตูล มีนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย นายสุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.สงขลา กรรมการบริหาร
พรรค สมาชิกพรรค ชาวสงขลาและสตูลมารอต้อนรับมอบดอกกุหลาบและชูป้ายให้ก าลังใจราว 200 คน ระหว่างนั้น
เกิดเหตุไฟฟ้าในอาคารผู้โดยสารดับกะทันหัน ท าให้มืดสนิทไปชั่วขณะ ขณะที่ด้านนอกอาคารจากปกติก่อนเครื่องลง
แดดออกท้องฟ้าแจ่มใส แต่เกิดฝนตกลงมาจนนายจุรินทร์ต้องเดินฝ่าสายฝนไปข้ึนรถ 
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ย้ าต้องเป็นเอกภาพโกยคะแนนกลับ 
 นายจุรินทร์กล่าวถึงกระแสขัดแย้งในพรรคประชาธิปัตย์ ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกดดันให้มีการ
เลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ว่า เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. พูดคุยกันไปชัดเจนแล้ว ทุกคนในพรรค
ตระหนักดีว่าความเป็นเอกภาพจะเป็นหัวใจส าคัญที่จะช่วยให้พรรคได้รับการยอมรับจากประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในภาคใต้การเลือกตั้งที่ผ่านมาคะแนนเสียงลดลงมาเหลือ 22 เสียงจาก 50 เสียง เป็นหน้าที่ที่ทุกคนในพรรคต้อง
ช่วยกันท าให้คะแนนนิยมในภาคใต้เพ่ิมขึ้น ตนท างานในฐานะรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคลงพ้ืนที่พบปะสมาชิกพรรค
เป็นประจ าทุกภาคอยู่แล้ว จากนั้นนายจุรินทร์เดินทางไปที่วิทยาลัยเทคนิคสตูล อ.เมืองสตูล มอบถุงยังชีพตาม
โครงการต่อลมหายใจซาเล้ง มีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล และนายชัยยุทธิ์ พลเสน นายกสมาคมซาเล้งแห่ง
ประเทศไทย พร้อมด้วยประชาชนอาชีพขับรถซาเล้งเก็บของเก่าขาย 350 คนมารอต้อนรับ 
 
พท.จี้นายกฯเร่งแก้ รธน.ขับเคลื่อน ปท. 
 นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ขณะนี้นักการเมืองและพรรคการเมืองใน
ภาพรวมอ่อนแอ ขาดความเป็นเอกภาพ ปัจจัยหลักมาจากรัฐธรรมนูญฉบับ คสช.ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าก่อให้เกิดปัญหามิติ
ต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่พรรคพลังประชารัฐ ที่เคยมีสมาชิกกล่าวว่ารัฐธรรมนูญออกแบบมาเพ่ือพวกเรา เพ่ือให้ประเทศชาติ
พ้นจากกับดักรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ านาจ จึงเห็นว่าผู้น ารัฐบาลและสภาฯควรเร่งให้เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญใน
ประเด็นที่เป็นปัญหาโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขวิธีการแก้รัฐธรรมนูญในมาตรา 256 ให้มีสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ อส.ส.ร.  ขึ้นมายกร่างใหม่ เพ่ือให้ประเทศเดินต่อไปได้ ให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยตามที่ควรจะ
เป็น และเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศกลับคืนมา ก่อนที่ประเทศไทยจะ
ตกขบวนเวทีการแข่งขันโลกทุกด้าน 
 
“บิ๊กป้อม” ร้อง “ฮู้ว” หลังถูกถามนั่งนายกฯ 
 เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
กรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงความพร้อมการจัดประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐ เพ่ือเลือก
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ในวันที่ 3 ก.ค. พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า โอ้ว...ไม่รู้ๆ ถามแต่เรื่องพรรคนั่นแหละ เมื่อถาม
ว่า หากถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้ว จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปในอนาคตหรือไม่ พล.อ.ประวิตร 
ท าเสียงสูงและลากยาวใส่ผู้สื่อข่าวว่า “ฮู้ววววว...” ก่อนจะข้ึนรถออกไปทันที 
 
“บี” เหน็บไม่ใช่เจ้าชีวิต ส.ส. กทม.แยกก๊ก 
 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะรักษาการคณะกรรมการบริหาร 
พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า มีการตั้งข้อสังเกตถึงความไม่เป็นเอกภาพหลัง ส.ส. กทม.บางส่วนไปลงพ้ืนที่กับ น.ส.ว
ทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ว่าการลงพ้ืนที่เป็นนโยบายที่เราสนับสนุน ตนส่ง ส.ส.ลงพ้ืนที่ทุกเขต ส่วนใครจะ
ชวนใครลงพ้ืนที่ไม่เป็นปัญหา เป็นหน้าที่ ส.ส.ต้องลงไปดูแลความเดือดร้อนประชาชน เมื่อถามว่า มีการมองว่า 12 
ส.ส.กทม.พลังประชารัฐแตกเป็น 2 กลุ่ม มี 5 คนไปอยู่กับ น.ส.วทันยา นายพุทธิพงษ์ตอบว่า เราไม่ปิดกั้นความคิดใคร
ว่าต้องสนับสนุนใคร ไม่เคยคุยกับน้องๆหากมีกรรมการบริหารพรรคต้องสนับสนุนใคร เป็น ส.ส.กันแล้วมีความคิดเป็น 
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ของตัวเอง เราไม่ใช่เจ้าชีวิตเขา ไม่ใช่ เจ้าของความคิดเขา อาจดูเหมือนเราไม่ได้พูดคุยกันแต่ความสัมพันธ์ยังดีอยู่ เมื่อ
ถามว่าน้อยใจหรือไม่ที่สนับสนุนมาตั้งแต่ต้น แต่ตอนนี้กลับย้ายกลุ่มนายพุทธิพงษ์ตอบว่า ยอมรับตนเป็นคนทาบทาม
มาเกือบทุกคนเอง วันหนึ่งหากใครคิดจะไปไหนต้องให้เกียรติและสิทธิ์เขา ส่วนตัวไม่ได้เสียใจแต่วันหนึ่งอาจมานั่งคิด
แล้วรู้สึกเสียใจก็ได้ว่าเลือกมาเองและสนับสนุนเขาไปถึงฝั่ง 
 
เชื่อตั้งกลุ่มมาต่อรอง “บิ๊กตู”่ ไม่ได้ 
 นายพุทธิพงษ์กล่าวอีกว่า การตั้งกลุ่มต่อรองตนไม่ท า และไม่เชื่อว่าการต่อรองต าแหน่ง ถ้าจะมีการ
เปลี่ยนหรือปรับอะไรต่างๆแล้ว นายกฯจะใช้เป็นเหตุผลดูจากการจับกลุ่มในพรรค มันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง ระบบนี้
อาจใช้ได้ก่อนเลือกตั้งว่ามีใครสนับสนุนผู้สมัครคนไหน เพ่ือช่วยให้ได้เป็น ส.ส. แต่หลังเลือกตั้งนานแล้ว มารวบรวม 
ส.ส.เพ่ือใช้เป็น พลังต่อรองต าแหน่ง ไม่คิดว่าระบบนี้จะเกิดข้ึน ถ้ามีคงเป็นปัญหาใหญ่ เพราะทุกคนคงไปรวบรวม ส.ส.
เพ่ือมาต่อรอง จึงไม่ใช่คิดว่าเป็นระบบที่นายกฯใช้และคิดว่าถ้าใช้ระบบนี้จะยุ่งไปกันใหญ่ทั้งภาคและทุกโซน 
 
ลั่นถึงเวลาต้องเปลี่ยน กก.บห. 
 “ส่วนเรื่องในพรรคเมื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคเสร็จ ผู้บริหารใหม่จะท าให้ทุกอย่างมีเอกภาพมากข้ึน 
ต้องยอมรับว่า 1 ปีที่ผ่านมาพรรคยังมี อีกหลายอย่างต้องท า ไม่ได้ เป็นความผิดใคร ต่างคนต่างมีภารกิจ 
กรรมการบริหารพรรคชุดแรกมีตั้งแต่ก่อตั้งพรรคและก่อนการเลือกตั้ง แต่ปัจจุบันเรามี ส.ส.ร้อยกว่าคน มีสาขาและ
สมาชิกอีกจ านวนมาก จึงควรมีองค์ ประกอบของ ส.ส.แต่ละภาคเป็นกรรมการบริหารพรรค เพ่ือมีส่วนร่วมสะท้อน
ปัญหาประชาชน จึงถึงเวลาปรับเปลี่ยน” นายพุทธิพงษ์กล่าว 
 
 
อ้างอิง: https://www.thairath.co.th/news/politic/1867901 
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"โพล"ชี้เวลาเหมาะสมยุบสภาฯ "บิ๊กตู่" คนดีที่สังคมต้องการ! 
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 11:17 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผ.อ.ส านักวิจัยซูเปอร์โพล อSUPER POLL)
เสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง คนดีการเมือง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยด าเนินการ
เก็บข้อมูลแบบผสมผสาน อMixed Method)ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพ้ืนที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซ
เชียล ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ อQuantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ อQualitative Research) จ านวน 
1,790 ตัวอย่าง ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 9 – 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา พบว่า 
 เมื่อถามถึงลักษณะคนดีของรัฐมนตรีที่ต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีไว้ใกล้ตัว พบว่า ส่วน
ใหญ่หรือร้อยละ 75.5 ระบุ ซื่อสัตย์ สุจริต ตามศาสตร์พระราชา ไม่ถอนทุนคืน ไม่มีประวัติด่ างพร้อย รองลงมาคือ 
ร้อยละ 10.9 ระบุ ท าเพ่ือประชาชนในเฉพาะฐานเสียงของตนเอง ร้อยละ 10.4 ระบุ เป็นคนเก่ง การศึกษาดี มีผลงาน
ส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ และร้อยละ 3.2 ระบุ อื่น ๆ เช่น ร่ ารวย มีบารมี เป็นต้น ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึง กลุ่มคนที่
จะกระโดดหนีห่างจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นกลุ่มแรกถ้าเกิดปัญหาวิกฤตขึ้นในบ้านเมือง พบว่า ส่วนใหญ่
หรือร้อยละ 61.0 ระบุเป็นกลุ่ม ส.ส. ที่ปากบอกว่า รักบิ๊กตู่ หนุนบิ๊กตู่ ตอนนี้ที่บิ๊กตู่ ก าลังมีอ านาจ รองลงมาคือ ร้อย
ละ 21.6 ระบุ เป็น กลุ่ม ส.ส. ที่ก าลังแย่งชามข้าว แย่งต าแหน่งรัฐมนตรีกันตอนนี้ และร้อยละ 17.4 ระบุ เป็นกลุ่ม
ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.7 ระบุ การแย่งต าแหน่งรัฐมนตรีเป็น น้ าผึ้ง
หยดเดียวท ารัฐบาลแตกแยก บ้านเมืองวุ่นวาย บนความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 21.3 ระบุ
ไมเ่ป็น 
 อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.5 ระบุ การยุบสภา คืนอ านาจประชาชน เลือกตั้งใหม่คือค าตอบ 
ในขณะที่ร้อยละ 17.8 ระบุ ปรับคณะรัฐมนตรี คือค าตอบ และร้อยละ 11.7 ระบุ อ่ืน ๆ เช่น ท างานต่อไปคือค าตอบ 
 ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ชัดว่า ลักษณะคนดีของรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการที่มากที่สุดคือ 
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีประวัติด่างพร้อย แต่ลักษณะของรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการน้อยที่สุดคือ รัฐมนตรีที่มีบารมี จึง
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าในคณะรัฐมนตรีไม่ควรมีคนมากบารมีมากกว่า นายกรัฐมนตรีตามค าโบราณที่ว่าเสือสองตัวอยู่ใน
ถ้ าเดียวกันไม่ได้ 
 “แต่ที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งคือ การแย่งต าแหน่งรัฐมนตรีกันของ ส.ส.ในพรรคการเมืองตอนนี้ก าลัง
กลายเป็นน้ าผึ้งหยดเดียว ที่ท าให้รัฐบาลแกว่งตัวสั่นคลอนบ้านเมืองวุ่นวายบนความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน 
และผลจากการประเมินขั้นสุทธิ อNet Assessment) พบว่าการยุบสภาช่วงนี้จะเหมาะมากต่อจังหวะลงจากหลังเสือ 
อExit Strategy) ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาและจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบา หรืออาจท าให้ปัญหาวุ่นวายใน 
บ้านเมืองช่วงปลายปีนี้ไม่เกิด แต่ถ้าจะยื้อกันต่อไปก็คอยรอดูกันต่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นช่วงปลายปีนี้ 
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 โดยรัฐบาลต้องไม่ท าอะไรฝืนกระแสอารมณ์ของสาธารณชน เพ่ิมเติมขึ้นมาอีกนับจากเวลานี้เป็นต้นไป 
รัฐบาลต้องนิ่ง ๆ ก้มหน้าก้มตาท างานแก้ปัญหาเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนต่อไป ขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใน
รัฐบาลอย่าเป็นต้นตอของความวุ่นวายเสียเอง” ดร.นพดล กล่าว...  
 
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/779690 
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'มาดามเดียร์' ปัดขัดแย้ง 'บี' ขอเวลาพิสูจน์เจตนารมณ์ท าเพื่อ ปชช. ไร้การต่อรองต าแหน่ง 
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 12:10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 13 มิ.ย. ที่บริเวณหน้ากระทรวงการคลัง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ น าโดย น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี 
ส.ส.บัญชีรายชื่อน.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.เขตคลองเตย-วัฒนา น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.เขตดุสิต-บาง
ซื่อ น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.เขตราชเทวี พญาไท จตุจักร น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.เขตบางกะปิ-วัง
ทองหลาง และนายศิริพงษ์ รัสมีส.ส.เขตหนองจอก กทม. ลงพ้ืนที่รับเรื่องร้องเรียนการก่อสร้างตึกกระทรวงการคลัง 
และตึก ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อสผ.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างในเรื่องของเสียงรบกวน และสิ่งของจากการก่อสร้าง
ตกลงมาด้านล่าง  
 ทั้งนี้ ภายหลังรับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชน น.ส.วทันยาให้สัมภาษณ์ว่า การประชุมพรรคใน
วันที่ 19 มิ.ย.นี้ เป็นการเลือกกรรมการบริหารของพรรคชุดรักษาการก่อนถึงวันประชุมใหญ่ ซึ่งเป็นตามหลักการของ
ข้อบังคับพรรค เพ่ือเตรียมการเลือกกรรมการบริหารพรรคในวันประชุมใหญ่วันที่ 3 ก.ค.นี้ โดยถือเป็นเรื่องของทาง
ผู้ใหญ่ที่จะพิจารณาการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ  
 เมื่อถามว่าในกลุ่ม 6 ส.ส.จะเสนอบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือไม่ น.ส.วทันยา กล่าวว่า 
ส.ส.ในพรรคทุกคนก็มีความตั้งใจที่ดีที่อยากเข้าไปท างาน เป็นเสียงสะท้อนให้กับประชาชน จึงขึ้นอยู่กับ ส.ส.ในพรรค
ที่จะพิจารณาเลือกเข้าไป ซึ่งการท างานทุกอย่างมีกฎระเบียบขั้นตอน แต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ในพรรคว่าจะมีแนว
ทางการบริหารอย่างไร เป็นตามหลักการของข้อบังคับพรรค เพ่ือเตรียมการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในวัน
ประชุมใหญ่วันที่ 3 ก.ค.โดยถือเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่ที่จะพิจารณาการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ  
 เมื่อถามถึงความขัดแย้งกับนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม น.ส.วทันยากล่าวว่า เวลาพบกับนายพุทธิพงษ์ในสภา เราก็พูดคุยกันตามปกติ ไม่ได้รู้สึกว่ามิตรภาพเปลี่ยนแปลง
ไป กลุ่ม 6 ส.ส.เป็นเพียงกลุ่มก้อนที่เริ่มต้นมาจากความเป็นเพ่ือน ที่มีความคาดหวังจะเป็น ส.ส.ที่ดี ท าเพ่ือประชาชน 
โดยไม่ได้มีความคาดหวังที่จะต่อรองต าแหน่ง ทั้งนี้ เราเป็นเพียง ส.ส.สมัยแรก ที่มีความตั้งใจเข้ามาท างานเพ่ือ
ประชาชน เพราะช่วงที่ผ่านมาเกิดวิกฤติโควิด-19 ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เราก็เล็งเห็นปัญหานี้ 
ซึ่งไม่ได้เพ่ิงจะมาตั้งกลุ่มในตอนนี้ แต่ท างานร่วมกันมาตลอดในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนมาสักระยะใหญ่แล้ว  
 "เชื่อว่าทางพรรคไม่ได้ว่าอะไรในการรวมกลุ่มครั้งนี้ เพราะ ทุกคนจะเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการเข้ามา
ขับเคลื่อนเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ที่พวกเขามีความมุ่งหวังที่จะให้ ส.ส.พลังประชารัฐ เข้ามาช่วยแก้ปัญหา ซึ่ง
เรื่องนี้ขอให้ดูในอนาคตว่าเราตั้งใจท างานมากแค่ไหน"น.ส.วทันยา กล่าว 
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 ขณะที่ น.ส.ภาดาท์ กล่าวว่า ไม่อยากให้คิดว่ามาตั้งกลุ่ม เพราะกลุ่มเราคือเพ่ือนมาท ากิจกรรมเพ่ือ
ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งนายพุทธิพงษ์ยังป็นพ่ีที่น้องๆ เคารพรัก ยืนยันว่า พวกเราไม่ต้องการต่อรองต าแหน่ง แต่อยาก
ขับเคลื่อนการท างานในพ้ืนที่อย่างจริงจัง  
 
 
อ้างอิง: https://www.nationweekend.com/content/politics/12270 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000061239 
                      https://www.thaipost.net/main/detail/68575 
                      https://www.innnews.co.th/politics/news_698445/ 
                      https://www.matichon.co.th/politics/news_2226467 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/12270
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“เสรีพิศุทธ์” วอนชาวล าปาง เขต 4 เป็นต้นแบบ ปชต.ไม่เอาเผด็จการ 
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 12:25 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“เสรีพิศุทธ์” วอนพี่น้องชาวล าปาง เขต 4 เป็นต้นแบบ ปชต.ไม่เอาเผด็จการ เลือกพรรคเสรีรวมไทย แม้เป็นฝ่าย
ค้าน แต่เป็นฝ่ายค้านที่ทรงพลังในการตรวจสอบรัฐบาล 
 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ลงพ้ืนที่ จ.ล าปาง ช่วย ร.ต.ท.
สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4  
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  กล่าวถึงความดุเดือดของการหาเสียงเลือกตั้งที่มีคู่แข่งอ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย
เหมือนกันว่า ตนคิดว่าพ่ีน้องประชาชนชาวล าปาง เขต4 ฉลาด ย่อมรู้ดีว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายเผด็จ
การ เพราะฉะนั้นพ่ีน้องประชาชนตัดสินได้ ส่วนที่บอกว่าเลือกพรรคเสรีรวมไทยที่เป็นฝ่ายค้าน ก็แก้ไขปัญหา
ประชาชนไม่ได้นั้น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า คิดว่าแก้ได้ อยากให้พ่ีน้องประชาชนชาวล าปาง เขต4 เป็นต้นแบบ
ประชาธิปไตย ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ไม่เอาเผด็จการ ส่วนการท างาน ถึงแม้ตนจะเป็นฝ่ายค้าน แต่เป็นฝ่าย
ค้านที่มีพลัง มีการตรวจสอบรัฐบาล 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวต่อว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ ถ้ามีการแจกเงิน ซื้อเสียง ประชาชนมีกล้องมือถือ ถ่าย
ส่งมาให้ตน แล้วตนจะให้รางวัลที่จับผู้ที่ท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามพ่ีน้องประชาชนไม่จ าเป็นต้องมีทางเลือก
อ่ืน ในเมื่อสนับสนุนประชาธิปไตยมาตลอดและเห็นปัญหาจากการบริหารงานของฝ่ายเผด็จการ เพราะฉะนั้นให้เลือก
พรรคเสรีรวมไทย เบอร์ 2 ฝ่ายประชาธิปไตย 
 
อ้างอิง: https://www.newtv.co.th/news/58068  
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อุบัติแห่ง CARE คิดเคลื่อนไทย พัฒนาการ ต่อยอด “ไทยรักไทย” 
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 08:27 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 CARE คือ พัฒนาการ</strong>อย่างส าคัญในทางการเมือง ไม่เพียงแต่พัฒนาการจาก คิดใหม่ ท าใหม่ 
ไม่เพียงแต่พัฒนาการจาก คิดนอกกรอบ อันเป็นพื้นฐานแห่ง “ไทยรักไทย”  
 หากที่ส าคัญเป็นอย่างมากคือ ประกาศเจตจ านงอย่างหนัก แน่นในการ คิด เคลื่อน ไทย 
 ยืนยันบทบาทในทาง “ความคิด” ยืนยันการประสานระหว่าง การคิดกับการลงมือปฏิบัติว่า สามารถ 
“เคลื่อน” ก่อให้เกิดการ 
 MOVEMENT ได้ในทางเป็นจริง 
 เมื่อทั้งหมดนี้กลั่นมาจากสมองก้อนโตระดับ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช  
นพ.สุรพงษ์ สืบวงษ์ลี นายภูมิธรรม เวชยชัย 
 ก็ย่อมมิได้ด ารงอยู่ภายใน “ห้วงลึก” ภายใต้กระบวนท่าแห่งความเพ้อฝันอย่างแน่นอน ตรงกันข้ามเป็น
ความฝัน เป็นการต่อยอดจากความส าเร็จแห่งพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน 
 ยังรวมถึงพรรคเพื่อไทย พรรคไทยรักษาชาติ เต็มพิกัด 
 ถูกต้องแล้วที่ CARE คิด เคลื่อนไทย ยังเสมอเป็นเพียง “กลุ่ม” ไม่เพียงเพราะสภาพการณ์ทางการเมือง
ยังอยู่ในจังหวะก้าวแห่งการสะสมพลังในทาง “ความคิด” 
 หากแต่บทเรียนจาก “พรรคอนาคตใหม”่ ก็เด่นชัดเป็นอย่าง ยิ่งว่า “เคลื่อน” อย่างไรจึงจะเหมาะสม 
 สิ่งที่ต้องประเมินเอาไว้ล่วงหน้าก็คือ พลันที่ “เคลื่อน”ก็จะต้องประสบกับแรงเสียดทานเหมือนกับที่
พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน พรรคเพื่อไทย พรรคไทยรักษาชาติ ประสบ 
 เหมือนกับที่พรรคอนาคตใหม่ เหมือนกับที่พรรคก้าวไกล ประสบ และเหมือนกับที่ “คณะก้าวไกล” 
ประสบ 
 ประสบทั้งปัจจัย “ภายนอก” ทั้งปัจจัย “ภายใน” 
 ผู้จัดเจนระดับ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล นพ.พรหมมินทร์ เลิศสุริย์ เดช นพ.สุรพงษ์ สืบวงษ์ลี  
นายภูมิธรรม เวชยชัย ย่อมมองออกแทงทะลุอย่างแน่นอน 
 มิเช่นนั้นคงไม่ตกผลึกออกมาเป็น CARE คิด เคลื่อน ไทยในลักษณะแห่ง  
  ก้าวแห่งแรก CARE ก้าวแรกแห่ง คิด เคลื่อนไทย สัมผัสได้จากกิจกรรมในวันที่ 17 มิถุนายน 
 แตะเข้าไปยัง 150 วันในทางเศรษฐกิจหลังโควิด-19 
 สอดรับกับสภาพความเป็นจริง สอดรับกับสภาพแห่งความห่วงหาอาทรต่อผลสะเทือนในทางเศรษฐกิจ 
 เป็นการเคลื่อนภายใต้สถานการณ์ “ฉุกเฉิน” 
 
อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2226148 
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