
 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

1 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 17 มถิุนายน 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ “บิ๊กป้อม” มั่นใจเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ล ำปำง 6 
2 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ “วิษณุ” ยันมีงบประมำณจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 7 
3 ไทยรัฐออนไลน์ "วิษณุ" กลับล ำ แจงมีงบประมำณจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 8 
4 MGR ออนไลน์ "ประวิตร" ยัน พปชร. พร้อมส่งตัวแทนลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น 9 
5 ไทยรัฐออนไลน์ "อนุสรณ์" จี้ "บิ๊กตู่" พูดให้ชัด จัดเลือกตั้งท้องถิ่นได้เมื่อไร 10 
6 มติชนออนไลน์ ‘ปิยบุตร’ ประกำศ “คณะก้ำวหน้ำ”ลุยศึกกำรเมืองท้องถิ่น ส่งผู้สมัคร 

ชิงเก้ำอ้ี นำยกฯ อบจ. 
11 

7 มติชนออนไลน์ ‘ก้ำวไกล’ ขอท ำงำนในสภำ ยกสนำมท้องถิ่นให้ ‘ก้ำวหน้ำ’ สู้ลงชิงแบบ
อิสระ 

13 

8 มติชนออนไลน์ ณัฐวุฒิชี้ เลือกตั้งท้องถิ่นท ำได้ทันที ถ้ำรัฐบำลไม่อยำกจัด ก็หยุด
ปฏิบัติหน้ำที่เสีย 

14 

9 MGR ออนไลน์ "องอำจ" ซัดข้ออ้ำงไม่มีงบจัดเลือกตั้งท้องถิ่นฟังไม่ขึ้น 15 
10 BRIGHT TODAY จำตุรนต์ ฉะ “นำยกฯ-มท.1-กกต.” จงใจฝ่ำฝืน รธน.ไม่ยอม เลือกตั้งท้องถิ่น 16 
11 NEW 18 ออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" จ่อร้อง กกต. ส่งสัญญำณ ครม. จัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 17 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ มติ รปช. ฟัน 'หม่อมเต่ำ' ไม่ผ่ำนโปรฯ เจ้ำตัวยื่นลำออกหัวหน้ำพรรคแล้ว! 19 
13 มติชนออนไลน์ ด่วน! “หม่อมเต่ำ”ยื่นลำออก หน.รปช. ลั่น จำกนี้ไปพรรคไม่ต้องมำ

สั่งให้ท ำอะไร 
20 

14 คมชัดลึกออนไลน์ "หม่อมเต่ำ" ยื่นลำออก จำกนี้ไปพรรคไม่ต้องมำสั่งให้ท ำอะไร 21 
15 แนวหน้ำออนไลน์ 'พรรคลุงก ำนัน' ระส่ ำ! 'หม่อมเต่ำ' ยื่นลำออกหัวหน้ำพรรค' รวมพลังประชำชำติไทย' 22 
16 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ “หม่อมเต่ำ” ยื่นลำออกจำกหัวหน้ำพรรค รปช. แล้ว 23 
17 ไทยรัฐออนไลน์ ด่วน! คนสนิท เผย "หม่อมเต่ำ" ไขก๊อก หัวหน้ำพรรค รปช. แล้ว 24 
18 แนวหน้ำออนไลน์ เปิดเบื้องหลัง'หม่อมเต่ำ'ไขก๊อกหน.พรรค'รปช.' เจอพิษโควิด-ติดโผปรับ ครม. 25 
19 มติชนออนไลน์ หึ่ง! “หมอวรงค”์ นั่งเก้ำอ้ีหัวหน้ำพรรค รปช. 27 
20 เดลินิวส์ออนไลน์ 'สนธิรัตน์' แย้ม 19 มิ.ย. นัดวำงกรอบ ประชุมใหญ่คัดเลือก กก.บห. พรรค 28 
21 แนวหน้ำออนไลน์ ยึด 'พปชร.' ส ำเร็จ! 'บิ๊กป้อม' แบเบอร์นั่ง หน.คนใหม่ 29 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
22 ข่ำวสดออนไลน์ บูรพำไม่พ่ำย! 'บิ๊กป้อม' นอนมำฉำยเดี่ยว หวัหนำ้พลังประชำรฐั ไร้คู่แข่ง 30 
23 ไทยโพสต์ออนไลน์ สนธิรัตน์ ไม่ตอบหนุน 'บิ๊กป้อม' นั่งหัวหน้ำพรรค พปชร. หรือไม่ 31 
24 คมชัดลึกออนไลน์ "บิ๊กป้อม" นอนมำหัวหน้ำ พปชร. 32 
25 ไทยรัฐออนไลน์ ลุ้น “อนุชำ-สันติ” ชิงด ำเลขำพลังประชำรัฐ 34 
26 มติชนออนไลน์ ส.ส. ภำคเหนือ เพ่ือไทย จี้ รบ. เร่งท ำฝนเทียม-ใช้งบฯ แก้ภัยแล้งให้ ปชช. 40 
27 กรมประชำสัมพันธ์ 

เขต 2 เชียงใหม่ 
กกต. เข้มมำตรกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 แนะผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งแบบ New Normal 

41 

28 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. จี้รัฐบำลจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ต.ค. นี้   42 
29 คมชัดลึกออนไลน์ ศรีสุวรรณจี้ กกต. ชงควำมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นให้ ครม. เลิกยื้อเวลำ 43 
30 ไทยโพสต์ออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ยื่นแล้วจี้ กกต. เดินเครื่องเลือกตั้งท้องถิ่น 45 
31 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” จี้ กกต. ยืนยันรัฐบำลพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น 46 
32 INN ออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” บุก กกต. จี้เร่งจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 47 
33 MGR ออนไลน์ “องอำจ” ชงเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นวำระส ำคัญของรัฐบำล ชี้ กกต. พร้อมช่วยเต็มที่ 48 
34 เดลินิวส์ออนไลน์ เลิกถ่วงเวลำ!' องอำจ'ชงเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นวำระส ำคัญ 50 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เนชั่นออนไลน์  'กุญแจ' ดอกสุดท้ำย ปลดล็อค 'เลือกตั้งท้องถิ่น' 51 
2 ข่ำวสดออนไลน์ สัญญำณจำกพลังประชำรัฐ สัญญำณเตือน ‘ปรับครม.’ 53 
3 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ จุดดี-จุดด้อย คู่ชิง “แม่บ้ำน พปชร.” 54 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ save ม.112 55 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้ำ 4 56 
6 ไทยรัฐออนไลน์ กำรเมืองเก่ำในขวดใหม่ 58 
7 ไทยรัฐออนไลน์ อย่ำรังเกียจเลือกตั้ง 59 
8 ไทยรัฐออนไลน์ เชื่อมือลุง 60 
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กิจกรรมรอบรั้ว  
     

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 17 มิถุนำยน 2563 นายเมธา ศิลาพันธ์ และนายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมและสังเกตกำรณ์กำรอบรมเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้งประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ในกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอเถิน 
จังหวัดล ำปำง  
 
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ตรวจเยีย่มและสงัเกตการณก์ารอบรมเจา้พนกังานผูด้ าเนนิการเลอืกตัง้ประจ าหนว่ยเลอืกตัง้  
ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัล าปาง เขตเลอืกตัง้ที ่4 แทนต าแหนง่ทีว่า่ง 
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พรุ่งนี้มีอะไร     
รู้

วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 18 มิถุนายน 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

18  มิถุนำยน 2563 
  

09.00 น. 
 
 

09.30 น. 
 
 

13.00 น. 
 
 

14.00 น. 
 
 

จังหวัดแพร่ 
 
 

จังหวัดล ำปำง 
 
 

จังหวัดล ำปำง 
 
 

จังหวัดน่ำน 
 

นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลื อกตั้ ง  
ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดแพร่ 
ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมกำรอบรมเจ้ำพนักงำนผู้ด ำ เนินกำร
เลือกตั้งประจ ำหน่วยเลือกตั้งของอ ำเภอเกำะคำ 

ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมและสังเกตกำรณ์กำรจัดวัสดุอุปกรณ์    
กำรเลือกตั้งของอ ำเภอเกำะคำ 

นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำร เลื อกตั้ ง  
ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดน่ำน 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 18 มิถนุายน 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

18 มิถุนำยน 2563 08.30 น. 
 
 
 
 
- 

จังหวัดล ำปำง 
 
 
 
 

จังหวัดล ำปำง 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมกำรอบรมเจ้ำพนักงำน
ผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้งประจ ำหน่วยเลือกตั้ง และ 
กำรอบรมผู้ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยเลือกตั้ง 
นำยเมธำ ศิลำพันธ์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้ง ปฏิบัติภำรกิจในกำรจัดกำรเลือกตั้ง 

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 

แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
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ข่าวอ้างอิง 
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16 มิ.ย. 2563 11:15    

“บิ๊กป้อม” มั่นใจเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ล าปาง 

 
 
รองนายกฯ ประวิตร วงษ์สุวรรณ เผยม่ันใจการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จังหวัดล าปาง แต่ผลเป็น 

อย่างไร ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชน 
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ได้เดินทำงมำถึงตึกบัญชำกำร ท ำเนียบรัฐบำล เพ่ือ 

เข้ำร่วมประชุม ครม.โดย พลเอก ประวิตร ในฐำนะประธำนยุทธศำสตร์ พรรคพลังประชำรัฐ หรือ พปชร. ได้กล่ำวถึง
ควำมมั่นใจในกำรเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จังหวัดล ำปำง ว่ำ ตนเป็นคนส่ง ตนก็ต้องมั่นใจ จะแพ้ชนะตนไม่รู้ ทุกอย่ำงขึ้นอยู่
กับประชำชน 

ส่วนกำรเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น ตนไม่รู้ ยังไม่ได้คุยกับนำยกรัฐมนตรี แต่ในฐำนะประธำนยุทธศำสตร์ 
พรรคฯ มีกำรเตรียมควำมพร้อมอยู่แล้ว แต่พร้อมวำงตัวบุคคลหรือไม่ ยังไม่ขอตอบเมื่อถำมต่อว่ำ ในฐำนะประธำน
ยุทธศำสตร์พรรคฯ จะไปร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย.นี้ หรือไม่ พลเอก ประวิตร กล่ำวว่ำ คงไม่ได้ไปเข้ำร่วมประชุม 
เนื่องจำกไม่ได้เป็นกรรมกำรบริหำรพรรค และไม่จ ำเป็นต้องไปสังเกตกำรณ์ เพรำะสถำนกำรณ์น่ำจะเรียบร้อยดี 
 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/news1/detail/9630000062052 
 
 
  

https://mgronline.com/news1/detail/9630000062052


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

7 

 

 
 
16 มิ.ย. 2020 13:03:31    

 “วิษณ”ุ ยันมีงบประมาณจัดเลือกตั้งทอ้งถิน่ 

 
 
ท ำเนียบรัฐบำล 16 มิ.ย.-“วิษณุ” รองนำยกรัฐมนตรี เผยยังไม่ได้คุยเรื่องจัดเลือกตั้งท้องถิ่นกับ "พล.อ.อนุพงษ์" 

แต่ยันมีงบประมำณจัดเลือกตั้ง   
นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ฝ่ำยกฎหมำย ให้สัมภำษณ์เกี่ยวกับงบประมำณจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 

ว่ำ ไม่ทรำบ แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลอยู่แล้ว และตนยังไม่ได้หำรือเรื่องนี้กับพล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย ส่วนร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2564 มีงบเลือกตั้งท้องถิ่นด้วย  

เมื่อถำมย้ ำว่ำ ยืนยันว่ำมีงบประมำณเลือกตั้งท้องถิ่นใช่หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวยืนยันว่ำ มี. 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ee860b3e3f8e40af9457c9f 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

https://www.mcot.net/viewtna/5ee860b3e3f8e40af9457c9f
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16 มิ.ย. 2563 15:05 น. 

"วิษณุ" กลับล า แจงมงีบประมาณจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 

 
 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กลับล า แจงมีงบประมาณ จัดเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้หารือกับ 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 
เมื่อเวลำ 12.20 น. ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์ถึงงบประมำณใน

กำรจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ว่ำ ตนไม่ทรำบ แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีกำรดูแล้ว และตนยังไม่ได้หำรือกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ 
รมว.มหำดไทย ในเรื่องดังกล่ำวนี้ 

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ ในร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2564 มีเรื่องงบเลือกตั้งท้องถิ่นด้วย
หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ "มีครับ" 

เมื่อถำมว่ำ ยืนยันว่ำ มีงบประมำณจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นใช่หรือไม่ นำยวิษณุ กล่ำวว่ำ “มีครับ” 
 

 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1870121 
ลิงค์ข่ำวที่เก่ียวข้อง : https://thai.ac/news/show/455547  
 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1870121
https://thai.ac/news/show/455547
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16 มิ.ย. 2563 10:27    

"ประวิตร" ยัน พปชร. พร้อมส่งตัวแทนลงสมัครเลอืกตั้งท้องถิ่น 
 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ยืนยันว่ำ ไม่ทรำบรำยละเอียด เกี่ยวกับกำรจัดกำรเลือกตั้ง

ท้องถิ่น และยังไม่ได้มีกำรหำรือเรื่องนี้กับนำยกรัฐมนตรี 
ทั้งนี ้ในฐำนะประธำนยุทธศำสตร์พรรคพลังประชำรัฐ ยืนยันว่ำ พรรคมีควำมพร้อมในกำรส่งตัวแทน 

ลงสมัคร แต่ยังไม่ทรำบควำมชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้ง รวมถึงตัวบุคคลที่จะส่งลงสมัคร เพรำะต้องขึ้นอยู่กับมติของที่
ประชุมพรรค 

ส่วนกำรประชุมพรรคพลังประชำรัฐ ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนำยนนั้น คงจะไม่ไปเข้ำร่วม เพรำะไม่ได้เป็น 
กรรมกำรบริหำรพรรค และไม่จ ำเป็นต้องไปสังเกตกำรณ์ 
 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000062037 
 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000062037
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16 มิ.ย. 2563 11:20 น. 

"อนุสรณ"์ จี้ "บิ๊กตู"่ พดูให้ชัด จดัเลือกตั้งทอ้งถิ่นได้เมื่อไร 

 
 
นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกเพื่อไทย จี้ "บิ๊กตู่" พูดให้ชัด จัดเลือกตั้งท้องถิ่นได้เม่ือไร ตอกรัฐบาล อย่า

พยายามแช่แข็ง ยื้อเลือกตั้งท้องถิ่นออกไป ชี้ ท าประเทศ-ปชช.เสียโอกาส 
วันที่ 16 มิ.ย. นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกรณี นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯ 

ออกมำระบุ กำรจัดเลือกตั้งท้องถิ่นมีปัญหำด้ำนงบประมำณ เพรำะถูกโยกงบฯ มำใช้แก้ปัญหำโควิด -19 ว่ำ ไม่เห็น
ประโยชน์ที่นำยวิษณุจะหำข้ออ้ำงหลบหลังโควิด-19 เพ่ือช่วยรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ 
รมว.กลำโหม บอกว่ำ จะพิจำรณำเอง ขึ้นอยู่กับกฎหมำยและควำมพร้อมของกระทรวง 
มหำดไทย และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) กกต.ยังไม่ไว้หน้ำรัฐบำลเลย ประกำศมีงบ 800 ล้ำนบำท พร้อมจัด
เลือกตั้งท้องถิ่นทันที รัฐธรรมนูญก ำหนดไว้ชัดเจน ถึงหลักกำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครองให้ท้องถิ่นได้บริหำรตนเอง
เพ่ือประโยชน์กับประชำชนอย่ำงแท้จริง กำรที่รัฐบำลยื้อกำรเลือกตั้งท้องถิ่น เท่ำกับแช่แข็งท้องถิ่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ท ำ
ให้ท้องถิ่นอ่อนแอ จงใจใช้ท้องถิ่นให้เป็นเพียงแขน-ขำมหำดไทย เหมือนตอนรัฐประหำร ทั้งที่สถำนกำรณ์โควิด-19 
ท้องถิ่นมีบทบำทสูงในกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ กำรเลือกตั้งท้องถิ่นจะช่วยเปิดรูระบำยทำงกำรเมือง ช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทำงหนึ่ง 

“พล.อ.ประยุทธ์ ควรพูดให้ชัดจะจัดเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไร เพรำะกระทบกำรบริหำรงำน งบประมำณ กำร
กระจำยอ ำนำจ ควำมพยำยำมแช่แข็ง ยื้อเลือกตั้งท้องถิ่น ท ำประเทศชำติและประชำชนเสียโอกำส” นำยอนุสรณ์ 
กล่ำว. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1869952 
ลิงค์ที่เก่ียวข้อง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000062049 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1869952
https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000062049
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วันท่ี 16 มิถุนำยน 2563 - 13:44 น. 

 ‘ปิยบุตร’ ประกาศ “คณะก้าวหน้า”ลุยศึกการเมืองทอ้งถิ่น ส่งผูส้มัคร ชิงเก้าอี้นายกฯอบจ. 

 
 

 
‘ปิยบุตร’ เผย ‘คณะก้าวหน้า’ ชูธงกระจายอ านาจ เดินเกมส่งเลือกตั้งท้องถิ่น เปลี่ยนมายาคติ ท้องถิ่น

เท่ากับมาเฟีย-คอร์รัปชั่น 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน นำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ และอดีตเลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ 

ให้สัมภำษณ์หัวข้อ “ในวันที่ท ำกำรเมืองนอกสภำ” ผ่ำนเฟซบุ๊กเดอะอีสำนเรคคอร์ด ในระหว่ำงลงพ้ืนที่จ.ขอนแก่น เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนำยนที่ผ่ำนมำ โดยตอนหนึ่งนำยปิยบุตร กล่ำวถึงแนวทำงในกำรผลักดันเรื่องกำรกระจำยอ ำนำจหลังพรรค
อนำคตใหม่ถูกยุบ และเปลี่ยนมำเป็นพรรคก้ำวไกล ระบุว่ำ ตนไม่รู้ว่ำพรรคก้ำวไกลจะเดินอย่ำงไรต่อ แต่ที่ได้ฟังก็คือเขำ
บอกว่ำเขำจะสืบสำนปณิธำนของพรรคอนำคตใหม่ ดังนั้นตนพูดในฐำนะที่เคยช่วยกันออกแบบนโยบำยของพรรค
อนำคตใหม่ แต่ในส่วนของตนๆ จะรณรงค์ต่อในนำมของคณะก้ำวหน้ำ ก็คงจะท ำเรื่องกำรกระจำยอ ำนำจต่อ จริงๆ 
วันที่ตนน ำเสนอนโยบำยเรื่องนี้ในวันแถลง 6 นโยบำยของพรรคอนำคตใหม่ ตนจงใจไม่ใช้ค ำว่ำกระจำยอ ำนำจถ้ำย้อน
ไปดู ตนใช้ค ำว่ำยุติรัฐรำชกำรรวมศูนย์ คือกระจำยอ ำนำจนั้นหมำยควำมว่ำอ ำนำจเป็นของส่วนกลำง อ ำนำจเป็นของ
เมืองหลวง แล้วคุณก็กระจำยออกไปให้เขำ แบ่งออกไปให้เขำ แต่ประวัติศำสตร์แผ่นดินขวำนทองของไทยทั้งหมด 
อ ำนำจจริงๆ มันอยู่ที่นี่อยู่แล้ว กำรตัดสินใจอยู่ที่นี่ แต่ว่ำในช่วงบำงยุคบำงสมัยก็ถูกรวมเข้ำไปสู่ส่วนกลำง อันนี้ก็คือเอำ
อ ำนำจกลับมำที่เดิม เรำจึงใช้ค ำว่ำยุติรัฐรำชกำรรวมศูนย์ ทวงคืนอ ำนำจให้ท้องถิ่น 

นำยปิยบุตร กล่ำวว่ำ เรื่องกำรกระจำยอ ำนำจมันถอยหลังตั้งแต่ปี 2549 และถอยหลังๆ มำกขึ้นในปี 2551 มัน
ไม่ใช่แค่เรื่องว่ำเรำไม่มีโอกำสเลือกตั้งท้องถิ่น แต่มันหมำยถึงว่ำวิธีคิดของ คสช. รัฐบำลสืบทอดอ ำนำจที่มององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกของเขำ เขำไม่มององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือกำรตัดสินใจของคนในพ้ืนที่ กำรเลือก
ผู้ปกครองของคนในพ้ืนที่ แต่เขำมองว่ำ อปท.ทั้งหลำยมันคือเครื่องมือของเขำ มือไม้ของเขำในกำรไปจัดกำร เรำมี
กฎหมำยแผนกำรกระจำยอ ำนำจออกมำในปี 2542 บอกว่ำจะต้องเพ่ิมงบเข้ำไปเรื่อยๆ ทุกวันนี้เวลำเอำงบไปให้ท้องถิ่น 
35 % นั้น คุณมองอปท.เป็นเพียงท่อผ่ำนงบ คุณเอำเงินไปให้แต่คุณไปสั่งเขำว่ำต้องเอำไปแจกโน่นแจกนี่ตำมที่คุณบอก 
เขำไม่ได้มีโอกำสเอำงบก้อนนี้ เงินอุดหนุนก้อนนี้ไปตัดสินใจเองว่ำจะท ำโครงกำรอะไร เรำยังมีปัญหำในเรื่องของรำยได้
ของท้องถิ่นซึ่งน้อยมำก ส ำหรับตนต่อไปเรื่องภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีส ำคัญๆ มันต้องเปลี่ยนวิธีคิด คือให้ท้องถิ่นเก็บก่อน 
แล้วส่วนที่เกินค่อยเอำกลับไปที่ส่วนกลำง เป็นต้น เรำต้องเปิดโอกำสให้ท้องถิ่นประกอบกิจกำรต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงรำยได้
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ให้กับตัวเองได้ อำจจะมีควำมไม่เสมอภำคกันระหว่ำงท้องถิ่นต่ำงๆ ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ไม่เท่ำกัน ถ้ำส่วนไหน
ด้อยกว่ำส่วนกลำงก็เอำเงินอุดหนุนเข้ำช่วย อย่ำงนี้เป็นต้น 

“ทั้งหลำยทั้งปวงที่ผมพูดไป มันไม่ใช่แค่มำตรกำรที่จะท ำ มันต้องสู้เรื่องมำยำคติ เรื่องวิธีคิดของคนจ ำนวนมำก
ด้วย คนจ ำนวนมำกมักจะบอกว่ำ ไม่เอำหรอก ให้อ ำนำจไปอยู่ที่ท้องถิ่น เพรำะเรำมีมำยำคติชุดควำมคิดที่ว่ำคอร์รัปชัน 
เลือกตั้งโกง เลือกตั้งท้องถิ่นเท่ำกับมำเฟียท้องถิ่น เลือกตั้งท้องถิ่นได้แต่ตระกูลกำรเมืองท้องถิ่นเข้ำไปท ำ ดังนั้นมันต้อง
เปลี่ยนวิธีคิดตรงนี้ด้วยว่ำกำรเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้หมำยควำมว่ำคอร์รัปชัน กำรเลือกตั้งท้องถิ่นอำจจะหมำยควำมว่ำท ำ
เรื่องสิ่งดีๆ ให้กับพ้ืนที่ที่เขำต้องกำรได้เอง ดังนั้นคณะก้ำวหน้ำก็เลยตั้งใจจะมำรณรงค์เรื่องกำรเลือกตั้งท้องถิ่น เรื่อง
นำยกฯ อบจ.เรำจะส่งแข่งในนำมคณะก้ำวหน้ำ” นำยปิยบุตร กล่ำว 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2230253 
ลิงค์ที่เก่ียวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/780171 
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วันท่ี 16 มิถุนำยน 2563 - 13:59 น. 

 ‘ก้าวไกล’ ขอท างานในสภา ยกสนามท้องถิน่ให้ ‘ก้าวหน้า’ สู้ลงชงิแบบอิสระ 

 
 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน นำยปดิพัทธ์ สันติภำดำ ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้ำวไกล ในฐำนะกรรมกำรบริหำรพรรค 
สัดส่วนภำคเหนือ กล่ำวถึงกรณีนำยปิยบุตร แสงกนกกุล เลขำธิกำรคณะก้ำวหน้ำ ระบุว่ำคณะก้ำวหน้ำจะส่งคนลงชิง
เลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งหำกพรรคก้ำวไกลส่งผู้สมัครเช่นกันจะเป็นกำรแย่งฐำนคะแนนกันหรือไม่ ว่ำ พรรคก้ำวไกลกับคณะ
ก้ำวหน้ำก็คือ อดีตพรรคอนำคตใหม่ด้วยกัน พรรคก้ำวไกลจะเน้นกำรท ำงำนในสภำเป็นหลัก และจะไม่ ส่งผู้สมัคร
เลือกตั้งท้องถิ่น ในส่วนของคณะก้ำวหน้ำก็คงเป็นกำรลงสมัครในนำมอิสระของคณะก้ำวหน้ำ เพรำะกำรเลือกตั้งท้องถิ่น

ไม่ต้องสั งกัดพรรค แต่อำจมีอดีตผู้สมัครที่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งในนำมพรรคอนำคตใหม่ที่ลงสมัครเหมือนกัน 
นำยปดิพัทธ์กล่ำวอีกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม ในเรื่องกำรเลือกตั้งท้องถิ่นก็ไม่รู้ว่ำอะไรจะเกิดขึ้นก่อนระหว่ำงกำร

เลือกตั้งใหญ่กับกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ตนในฐำนะประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมือง กำรสื่อสำรมวลชน และ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน สภำผู้แทนรำษฎร ได้เชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี มำชี้ แจงควำม
คืบหน้ำกรณีกำรจัดเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 17 มิถุนำยนนี้ เพรำะที่ผ่ำนมำได้เชิญทุกหน่วยงำนมำชี้แจงหมดแล้ว ซึ่ง
กฎหมำยให้อ ำนำจคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเรื่องนี้ แต่กำรตอบค ำถำมของคนในรัฐบำลไม่เป็นเอกภำพและเป็นไปคนละ
ทิศคนละทำง ดังนั้นค ำตอบจึงอยู่ที่นำยกรัฐมนตรี ว่ำต้องกำรให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นจริงหรือไม่ 
 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2230351 
ลิงค์ที่เก่ียวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/780187 
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วันท่ี 16 มิถุนำยน 2563 - 15:22 น. 

ณัฐวุฒิชี้ เลือกตั้งท้องถิ่นท าได้ทันที ถ้ารัฐบาลไม่อยากจัด ก็หยุดปฏบิัติหน้าที่เสีย 

 
 

 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน นำยณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีต รมช.พำณิชย์ และ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคเพ่ือไทย โพสต์

ข้อควำมแสดงควำมเห็นกรณีรัฐบำลยังไม่จัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น โดยระบุว่ำ เลือกตั้งไม่ใช่แก้บน  กำรเลือกตั้งท้องถิ่น
เป็นบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเป็นหัวใจส ำคัญของกำรกระจำยอ ำนำจ รัฐบำลออกอำกำรยึกยักแบบ ดร.วิษณุอ้ำง
ว่ำไม่มีงบจัดเลือกตั้ง หรือที่นำยกฯบอกว่ำจะจัดเลือกตั้งแบบใดแบบหนึ่งแน่นอนในปีนี้ไม่ได้ 

ผู้มีอ ำนำจต้องพูดให้ชัดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ ไม่ใช่ตอบส่งๆ ท ำนองว่ำปีนี้จะให้เลือกสักครั้งเหมือนแก้บนให้จบๆ 
กันไป และโดยข้อเท็จจริงในหลำยท้องที่ก็มีกำรเลือกตั้งก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนกันอยู่แล้ว กำรเลือกตั้งท้องถิ่นจึงไม่น่ำมีข้อ
ติดขัดแต่อย่ำงใด ส่วนเรื่องงบประมำณต้องเลิกอ้ำงเด็ดขำด ลองนึกภำพประเทศที่ประกำศว่ำไม่มีแม้งบจัดเลือกตั้งจะ
เหลือควำมเชื่อมั่นในสำยตำชำวโลกได้อย่ำงไร หรือรัฐบำลที่บริหำรประเทศจนเกิดสภำพดังกล่ำวจะยังมีศักยภำพดูแล
ประเทศต่อไปได้หรือไม่ ถ้ำพิจำรณำตำมข้อกฎหมำยและข้อเท็จจริงกำรเลือกตั้งท้องถิ่นด ำเนินกำรได้ทันที แต่หำก
รัฐบำลจงใจท ำให้ล่ำช้ำก็ต้องพูดกันให้ชัดว่ำต้องหยุดด้อยค่ำกำรเลือกตั้ง หยุดยับยั้งพัฒนำกำรเรื่องกำรกระจำยอ ำนำจ 
ไม่เช่นนั้นก็ควรหยุดปฏิบัติหน้ำที่คืนอ ำนำจให้ประชำชน 

 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2230497 
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เผยแพร:่ 16 มิ.ย. 2563 18:00    

"องอาจ" ซดัข้ออ้างไมม่ีงบจัดเลือกตั้งทอ้งถิ่นฟังไม่ขึ้น จี้ก าหนดไทมไ์ลน์ชัดเจน 

 
นำยองอำจ คล้ำมไพบูลย์ รองหัวหน้ำและประธำน ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวว่ำ กำรที่นำยวิษณุ เครืองำม 

รองนำยกรัฐมนตรี อ้ำงว่ำไม่มีงบประมำณจัดเลือกตั้งท้องถิ่นเพรำะได้โยกงบประมำณไปแก้ปัญหำโรคโควิด -19 เป็น
ข้ออ้ำงที่ฟังไม่ขึ้น เนื่องจำกมีพระรำชก ำหนดกู้เงิน 3 ฉบับ เกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำเยียวยำ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ได้รับผลกระทบจำกโรคดังกล่ำวอยู่แล้ว อีกทั้ง คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ได้ยืนยันระเบียบต่ำงๆ ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว และได้จัดสรรงบประมำณดูแลกำรเลือกตั้งท้องถิ่นไว้แล้ว 800 ล้ำนบำท ดังนั้นรัฐบำลควรคืนอ ำนำจให้
ประชำชนได้เลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมเรียกร้องให้รัฐบำลก ำหนดไทม์ไลน์ของกำรเลือกตั้งท้องถิ่นให้ชัดเจน เพ่ือให้ทุกฝ่ำย
เตรียมควำมพร้อมที่จะเดินหน้ำเข้ำสู่กำรเลือกตั้งท้องถิ่นอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000062284 
ลิงค์ที่เก่ียวข้อง : https://thaitabloid.com/archives/68174 
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16 มิ.ย. 2020  

จาตุรนต์ ฉะ “นายกฯ-มท.1-กกต.” จงใจฝ่าฝนื รธน.ไม่ยอม เลือกตัง้ท้องถิ่น 

 
 
เลือกตั้งท้องถิ่น วันที่ 16 มิถุนำยน 2563 นำยจำตุรนต์ ฉำยแสง อดีตแกนน ำพรรคไทยรักษำชำติ โพสต์

ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก “Chaturon Chaisang” ว่ำ..“รัฐธรรมนูญปัจจุบัน บัญญัติให้สมำชิกสภำท้องถิ่นต้องมำจำกกำร
เลือกตั้ง ส่วนผู้บริหำรมำจำกกำรเลือกตั้งหรือมำจำกควำมเห็นชอบของสภำท้องถิ่น จะมียกเว้นได้บ้ำงก็ในกรณีอปท.
รูปแบบพิเศษเท่ำนั้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้มำตั้งแต่ปี 2560 โดยไม่มีบทเฉพำะกำลยกเว้นเรื่องนี้ไว้ กำรไม่ยอมจัดให้มี
กำรเลือกตั้งท้องถิ่น จึงเป็นกำรจงใจฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ  ผู้ที่เข้ำข่ำยจงใจฝ่ำฝืน ไม่ปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ 
เป็นผลเสียหำยต่อประชำชน น่ำจะได้แก่ นำยกรัฐมนตรี ระทรวงมหำดไทยและกกต.ถ้ำเป็นรัฐบำลที่มำจำกกำรเลือกตั้ง 
ฝ่ำฝืนรัฐธรรมนูญแบบนี้ ถูกถอดถอนไปนำนแล้วครับ” 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/local-elections-6 
ลิงค์ที่เก่ียวข้อง :  https://www.thaipost.net/main/detail/68836 
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"ศรีสุวรรณ"จ่อร้อง กกต.ส่งสัญญาณ ครม.จดัการเลอืกตั้งท้องถิ่น 

 
 
"ศรีสุวรรณ"จ่อร้อง กกต.รีบส่งสัญญาณ ครม.ให้ตัดสินใจจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศภายใน ต.ค.63  

 
เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่ำ กรณีกำร

เลือกตั้งระดับท้องถิ่น จำกเดิมที่รัฐบำลประกำศว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในปีนี้ แต่พบว่ำถูกเลื่อนออกไปอย่ำงไม่
มีก ำหนด โดยพยำยำมชักแม่น้ ำทั้งห้ำมำใช้เป็นเหตุอ้ำง ซึ่งเหตุผลประกำรหนึ่ง คือ ควำมไม่พร้อมในเรื่องของกฎระเบียบ 
ควำมไม่พร้อมของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และควำมไม่พร้อมของประชำชน รวมไปถึงงบประมำณที่จะใช้ในกำรจัด
เลือกตั้งถูกใช้ไปกับกำรแก้ไขปัญหำโควิด-19 หมดแล้วนั้น  กรณีดังกล่ำวชี้ให้เห็นว่ำ รัฐบำลที่อ้ำงว่ำเป็นประชำธิปไตย
มำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนและส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นนั้น บัดนี้ก ำลังเป็นข้อพิสูจน์ว่ำ ไม่เป็นควำม
จริงเพรำะมีควำมพยำยำมของรัฐบำลที่จะประวิงเวลำยื้ออ ำนำจของตนเอง ผ่ำนกลไกของท้องถิ่นที่รัฐบำลได้ครอบง ำไว้
เบ็ดเสร็จแล้วออกไปไม่มีก ำหนด ทั้งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ม.252 ระบุไว้ชัดว่ำ สมำชิกสภำท้องถิ่นต้องมำจำกกำร
เลือกตั้ง แต่รัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ที่ชอบอ้ำงว่ำมำจำกกำรเลือกตั้งนั้น ยังคงปล่อยให้ผู้บริหำรท้องถิ่นครอง
อ ำนำจมำเกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนดมำกกว่ำ 7-8 ปี บำงแห่งให้ข้ำรำชกำรประจ ำรักษำกำรในต ำแหน่งผู้บริหำรมำ
มำกกว่ำ 5-6 ปีแล้ว 

นำยศรีสุวรรณ กล่ำวต่อว่ำ ทั้งนี้ตำม พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 2562 ม.142 
ระบุไว้ชัดเจนว่ำ ภำยหลังจำกกฎหมำยนี้ใช้บังคับ ให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่น โดยให้ คสช.แจ้งไปยังคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง(กกต.) หำกไม่มี คสช. ให้เป็นอ ำนำจของ ครม. ดังนั้นกำรเลือกตั้งท้องถิ่นจึงไม่ใช่อ ำนำจของกระทรวงมหำดไทย
ที่จะก ำหนดกรอบเวลำได้ หำกแต่เป็นอ ำนำจของ กกต.โดยตรงและขณะนี้ กกต.ได้ออกระเบียบส ำหรับใช้ในกำรเลือกตั้ง
เสร็จสิ้นมำนำนแล้ว แต่ กกต.กลับเงียบเฉยไม่ส่งสัญญำนใด ๆ ไปยัง ครม.เพื่อแจ้งให้ทรำบถึงควำมพร้อมในกำรควบคุม 
ดูแลกำรเลือกตั้งท้องถิ่น รวมทั้งกำรมีงบประมำณส ำรองไว้กว่ำ 800 ล้ำนบำทแล้วด้วย ดังนั้น สังคมไทยจึงเห็นรอง 
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นำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกฎหมำย ออกมำให้สัมภำษณ์ในท ำนองว่ำ ยังไม่พร้อมในเรื่องของกฎระเบียบ และควำมไ ม่

พร้อมของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  ด้วยเหตุดังกล่ำว สมำคมฯจึงจะน ำค ำร้องไปยื่นให้ กกต.ได้เร่งรีบส่งสัญญำนหรือ
แจ้งไปยัง ครม. เพ่ือให้ตัดสินใจเพ่ือจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศภำยใน ต.ค.63 นี้ และหำกยังร่วมกันประวิงเวลำ
ไว้ สมำคมฯจะน ำหลักฐำนค ำร้องนี้ไปยื่นฟ้องต่อศำลเอำผิด ครม.-กกต.ทั้งคณะต่อไปแน่นอน โดยจะไปยื่นค ำร้องในวัน
พุธที่ 17 มิ.ย.นี้เวลำ 10.00 น.  
 
อ้ำงอิง : https://www.newtv.co.th/news/58235 
ลิงค์ที่เก่ียวข้อง : 
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8
%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93+%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B
8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%AA
%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8
%93+%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%
E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%
B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-6P0YGj 
ลิงค์ที่เก่ียวข้อง : https://www.infoquest.co.th/news/2020-c9c8c0219c6f1a7b2f247281fd8b92ee 
ลิงค์ที่เก่ียวข้อง : https://prachatai.com/journal/2020/06/88169 
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https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93+%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-6P0YGj
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93+%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-6P0YGj
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93+%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-6P0YGj
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93+%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-6P0YGj
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93+%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-6P0YGj
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93+%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-6P0YGj
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93+%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93+%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-6P0YGj
https://www.infoquest.co.th/news/2020-c9c8c0219c6f1a7b2f247281fd8b92ee
https://prachatai.com/journal/2020/06/88169
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อังคำรที่ 16 มิถุนำยน 2563 เวลำ 17.01 น. 

มติ รปช. ฟัน 'หม่อมเต่า' ไม่ผ่านโปรฯ เจ้าตวัย่ืนลาออกหัวหน้าพรรคแล้ว! 

 
 
 
มติรปช.ฟัน"หม่อมเต่า"ไม่ผ่านโปรฯรมว.แรงงาน! ขณะที่'หม่อมเต่า'ยืน่ลาออกจากหัวหน้าพรรครปช. 
เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) 

ที่ประชุมได้มีกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงกว้ำงขวำงถึงบทบำทกำรท ำงำนของ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงำน ใน
ฐำนะหัวหน้ำพรรครปช. โดยที่ประชุมมีมติว่ำกำรท ำงำนของม.ร.ว.จัตุมงคล ไม่ผ่ำนกำรประเมินเนื่องจำกไม่สำมำรถ
แก้ปัญหำผู้ใช้แรงงำนโดยเฉพำะช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ทีม่ีผู้ใช้แรงงำนในระบบตกงำนนับล้ำนคนได้
อย่ำงทันถ่วงที และท ำให้กระทรวงแรงงำนและพรรครปช.ถูกโจมตีโดยเฉพำะส ำนักงำนประกันสังคม ที่ท ำงำนล่ำช้ำไม่
ตอบโจทย์กำรจ่ำยเงินเยียวยำ 62% ให้กับผู้ประกัยตน จ ำนวน 1.3ล้ำนคน ทั้งนี้ม.ร.ว.จัตุมงคล ได้มอบหมำยให้คนสนิท
ยื่นหนังสือลำออกจำกกำรเป็นหัวหน้ำพรรครปช. 

 
 อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/780236 
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วันท่ี 16 มิถุนำยน 2563 - 18:04 น. 

ด่วน! “หม่อมเต่า”ยื่นลาออกหน.รปช. ลั่น จากน้ีไปพรรคไม่ต้องมาสั่งให้ท าอะไร 
 

 
 
 
 
 

 
หม่อมเต่า”ยื่นลาออกจากหน.รปช. ลั่นต่อจากนี้พรรคไม่ต้องมาสั่งให้ท าอะไร หลังมติกก.บห.ฟันท างานไม่ผ่านโปรฯ 
คาด “เอนก” นั่งหน.พรรคคนต่อไป 

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ผู้สื่อข่ำวรำยงำนควำมเคลื่อนไหวพรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) โดยในวันนี้( 16 มิ.ย.) 
มีกำรประชุมกรรมกำรบริหำรพรรค (กก.บห.)อย่ำงพร้อมเพรียง ซึ่งมีกำรประเมินกำรท ำงำน 1 ปี ของม.ร.ว.จัตุมงคล 
โสณกุล รมว.แรงงำน และหัวหน้ำพรรครปช. โดยที่ประชุมมีควำมเห็นไม่ให้ผ่ำน เนื่องจำกในช่วงที่ประเทศไทยประสบ
ปัญหำกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคโควิด-19 มีผู้ว่ำงงำนในระบบนับล้ำนคน แต่กำรด ำเนินงำนของรมว.แรงงำน กับ
แก้ปัญหำไม่ทันต่อควำมเดือดร้อนของประชำชน รวมถึงมีกระแสข่ำวโจมตีกำรท ำงำนของกระทรวงแรงงำนจำ ก
ภำยนอก จึงท ำให้ที่ประชุมกก.บห.มีมติดังกล่ำว 

ทั้งนี้ในวันเดียวกันนี้ม.ร.ว.จัตุมงคล ได้มอบหมำยให้คนสนิทยื่นหนังสือลำออกจำกกำรเป็นหัวหน้ำพรรครปช. 
เพ่ือเปิดทำงให้พรรคหำคนที่เหมำะสมมำท ำหน้ำที่แทน จึงท ำให้ต ำแหน่งหัวหน้ำพรรครปช.ว่ำงลง คำดว่ำหน้ำ
พรรครปช.คนต่อไปอำจจะเป็นนำยเอนก เหล่ำธรรมทัศน์ กรรมกำรบริหำรพรรค แต่ในช่วงที่ต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคว่ำง
ลง พรรคจะแต่งตั้งนำยทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เลขำธิกำรพรรคฯ ท ำหน้ำที่รักษำกำรหัวหน้ำพรรคไปก่อน และในเร็วๆนี้
คำดว่ำม.ร.ว.จัตุมงคลจะยื่นลำออกจำกต ำแหน่งรมว.แรงงำนตำมมำ 
ก่อนหน้ำนี้นำยสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครปช.ได้เข้ำพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯและรมว.
กลำโหม พร้อมยืนยันว่ำพรรครปช.จะดูแลกระทรวงแรงงำนจนจบรัฐบำลชุดนี้ 

แหล่งข่ำวในพรรครปช.เปิดเผยว่ำ สำเหตุน่ำจะเกิดจำกควำมน้อยใจ และก่อนหน้ำนี้ม.ร.ว.จัตุมงคล ระบุว่ำ 
“พรรคมำสั่งให้ท ำอย่ำงนั้น อย่ำงนี้ ให้ผมเป็นหัวหน้ำพรรค แต่ท ำไมไม่ฟังควำมคิดเห็นผม ต่อจำกนี้ไปพรรคไม่ต้องมำสั่ง
ให้ท ำอะไร ผมจะท ำงำนในต ำแหน่งรมว.แรงงำนของผมอย่ำงเดียว” 

ผู้สื่อข่ำว มติชน ติดต่อไปยัง ม.ร.ว.จัตุมงคล เจ้ำตัวยืนยันสั้นๆ ว่ำ ลำออกจริง ทั้งนี้ รำยละเอียดเพ่ิมเติม เหตุผล
กำรทิ้งต ำแหน่งหัวหน้ำพรรค จะมีกำรเปิดเผยต่อไป 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2230967 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2230967
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/57-3.jpg
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16 มิถุนำยน 2563 - 18:27 น. 

"หม่อมเต่า"ยื่นลาออก จากน้ีไปพรรคไม่ต้องมาสั่งให้ท าอะไร 

 
 
"หม่อมเต่า"ยื่นลาออกจากหน.รปช. ลั่นต่อจากนี้พรรคไม่ต้องมาสั่งให้ท าอะไร หลังมติกก.บห.ฟันท างานไม่ผ่านโปร
ฯ คาด "เอนก" นั่งหน.พรรคคนต่อไป 

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนควำมเคลื่อนไหวพรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) มีกำรประชุม
กรรมกำรบริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย (กก.บห.) เพ่ือประเมินกำรท ำงำน 1 ปี ของม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.
แรงงำน และหัวหน้ำพรรครปช. ที่ประชุมมีควำมเห็นไม่ให้ผ่ำน เนื่องจำกช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหำกำรแพร่
ระบำดของโควิด-19 มีผู้ว่ำงงำนในระบบนับล้ำนคน แต่กำรด ำเนินงำนของรมว.แรงงำน กับแก้ปัญหำไม่ทันต่อควำม
เดือดร้อนของประชำชน รวมถึงมีกระแสข่ำวโจมตีกำรท ำงำนของกระทรวงแรงงำนจำกภำยนอก จึงท ำให้ที่ประชุม
กก.บห.มีมติดังกล่ำว 

นำยเขตรัฐ เหล่ำธรรมทัศน์ โฆษกพรรครวมพลังประชำชำติไทย ยอมรับกรณีมีกระแสข่ำว หม่อมรำชวงศ์จัตุ
มงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนและหัวหน้ำพรรค ยื่นหนังสือลำออกจำกกำรเป็นหัวหน้ำพรรค ว่ำ 
หม่อมรำชวงศ์จุตุมงคล ลำออกจำกต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคจริง โดยไม่ได้ลำออกจำกต ำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งทำงแกนน ำ
พรรค ไม่ทรำบสำเหตุกำรตัดสินใจลำออกกะทันหัน และรู้สึกเสียดำย เพรำะเป็นผู้ใหญ่ที่พรรคเคำรพนับถือ พร้อมยืนยัน
ว่ำ ไม่มีปัญหำขัดแย้งกำรท ำงำน แม้ช่วงกำรแพร่ระบำดของสถำนกำรณ์โควิด -19 จนท ำให้พรรคถูกโจมตี ทำงพรรค 
รปช. ก็ได้ลงมำช่วยในกำรท ำงำนด้วยเช่นกัน โดยหลังจำกนี้ พรรคจะเรียกประชุมใหญ่ เพ่ือเลือกกรรมกำรบริหำรพรรค
ชุดใหม่ ในวันที่ 5 กรกฎำคม 2563 และจะต้องแจ้งให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี รับทรำบ ในฐำนะ
หัวหน้ำรัฐบำล เพรำะต ำแหน่งรัฐมนตรีเป็นโควต้ำของพรรค รปช. เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

 
 

อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/434063?adz= 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/434063?adz=
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วันอังคำร ท่ี 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563, 18.45 น. 

'พรรคลุงก านัน'ระส่ า! 'หม่อมเต่า'ยื่นลาออกหวัหน้าพรรค'รวมพลังประชาชาติไทย' 

 
 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2563 มีรำยงำนว่ำ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน และ

หัวหน้ำพรรครวมพลังประชำชำติไทย( รปช.) ได้ยื่นหนังลือลำออกจำกต ำแหน่งหัวหน้ำพรรค รปช.แล้ว เพ่ือเปิดทำง
ให้มีกำรสรรหำหัวหน้ำพรรคคนใหม่ คำดว่ำน่ำจะเป็นนำยเอนก เหล่ำธรรมทัศน์ หรือ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรพรรค รปช. โดยในช่วงนี้  จะให้นำยทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เลขำธิกำรพรรคฯ รักษำกำรหัวหน้ำพรรค
ไปก่อน 

ข่ำวแจ้งว่ำ กำรตัดสินใจลำออกของม.ร.ว.ม.ร.ว.จัตุมงคลครั้งนี้  น่ำจะสืบเนื่องจำกวันเดียวกันนี้ ได้มีกำรประชุม
กรรมกำรบริหำรพรรค (กก.บห.) เพ่ือประเมินกำรท ำงำนในรอบ 1 ปี ของม.ร.ว.จัตุมงคล ปรำกฏว่ำ ที่ประชุมมีมติไม่ให้
ผ่ำน เนื่องจำกเห็นว่ำ กำรท ำงำนแก้ไขปัญหำผลกระทบโควิด-19 ไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ควำมเดือดร้อนของผู้ว่ำงงำน 
และประชำชน ท ำให้กระทรวงแรงงำนและพรรครปช.ถูกโจมตีโดยเฉพำะส ำนักงำนประกันสังคม ที่ท ำงำนล่ำช้ำไม่ตอบ
โจทย์กำรจ่ำยเงินเยียวยำ 62% ให้กับผู้ประกัยตน จ ำนวน 1.3 ล้ำนคน ทั้งนี้ คำดว่ำ ม.ร.ว.จัตุมงคล จะยื่นลำออกจำก
ต ำแหน่งรมว.แรงงำนในเร็วๆนี้ด้วย 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/499661 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/499661
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 16 มิ.ย. 2020 18:58:45    

 “หม่อมเต่า” ยื่นลาออกจากหัวหน้าพรรค รปช.แล้ว 
 

 
 

16 มิ.ย. - “หม่อมเต่า” ลาออก รปช .แล้ว ขณะโฆษก รปช . ยัน กก .บห.พรรคไม่เคยประเมินการ
ท างาน “หม่อมเต่า” ไม่ผ่าน และไม่เคยขัดแย้งภายในพรรค 

นำยเขตรัฐ  เหล่ำธรรมทัศน์  ส .ส .บัญชีรำยชื่อ  พรรครวมพลังประชำชำติไทย  (รปช .) ในฐำนะโฆษก
พรรค รปช. เปิดเผยกับส ำนักข่ำวไทยว่ำ เมื่อช่วงเช้ำที่ผ่ำนมำ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
แรงงำน ได้ส่งหนังสือลำออกจำกกำรเป็นหัวหน้ำพรรคและสมำชิกพรรค รปช. ด้วยเหตุผลส่วนตัว ซึ่งหลังจำกนี้คณะ
กรรมกำรบริหำรพรรคจะหำรือกันแล้วแถลงข่ำวให้ทรำบอีกครั้ง โดยยืนยันว่ำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรค
วันนี้ (16 มิ.ย.) ไม่เคยมีมติว่ำ กำรท ำงำนของ ม.ร.ว.จัตุมงคล ไม่ผ่ำนกำรประเมินตำมที่มีข่ำว และภำยในพรรคก็ไม่เคย
มีควำมขัดแย้งใดๆ กับ ม.ร.ว.จัตุมงคล ทั้งสิ้น  
 
 อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ee8b3f5e3f8e40af9457fdc 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.mcot.net/viewtna/5ee8b3f5e3f8e40af9457fdc
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16 มิ.ย. 2563 19:21 น. 

ด่วน! คนสนิท เผย "หม่อมเต่า" ไขก๊อก หัวหน้าพรรค รปช.แล้ว 

 
 
ด่วน คนสนิท เผย"หม่อมเต่า" ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ตัดสินใจ"ไขก๊อก"หัวหน้าพรรครปช.แล้ว เตรียม

ประสานเลขาธิการพรรคแถลงข่าวพรุ่งนี้ ถึงสาเหตุยื่นใบลาออก ตกลงท างานไม่ทันความเดือดร้อน ปชช.จากโค
วิด-19 จริงหรือไม ่ 

วันที่ 16 มิ.ย. นำยดวงฤทธิ์ เบ็ญจำธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำกระทรวงแรงงำน กล่ำวกับทีมข่ำว
ไทยรัฐออนไลน์ โดยยอมรับว่ำ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงำน และหัวหน้ำพรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) 
ได้ตัดสินใจยื่นใบลำออกจำกต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคแล้ว ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เป็นกำรเสียมำรยำท ผมจะเป็นฝ่ำยประสำนงำน
สอบถำม และนัดเลขำธิกำรพรรค รปช. แถลงข่ำว คำดเป็นวันพรุ่งนี้ ถึงสำเหตุที่แน่ชัดในกำรตัดสินใจยื่นใบลำออกจำก
หัวหน้ำพรรค 

นำยดวงฤทธิ์ กล่ำวต่อว่ำ ทั้งนี้ เชื่อว่ำ ม.ร.ว.จัตุมงคล พรุ่งนี้ท่ำนก็จะยังไปท ำงำนที่กระทรวงแรงงำน ตำมปกติ 
เนื่องจำกท่ำนยังเป็น รมว.แรงงำน อยู่ แม้จะลำออกจำกหัวหน้ำพรรครวมพลังประชำชำติไทย แล้วก็ตำม ขณะยอมรับ
ว่ำ พรรค รปช.ก็ก ำลังจะมีกำรประชุมใหญ่อยู่แล้ว ซึ่งนำยทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เลขำธิกำรพรรค จะเป็นผู้ชี้แจงขั้นตอน 
และรำยละเอียดต่อไป 

อย่ำงไรก็ตำม ก่อนหน้ำนี้ ทีมข่ำวไทยรัฐออนไลน์ ได้โทรศัพท์ไปสอบถำม นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย ซึ่งก็ได้ยอมรับว่ำ ม.ร.ว.จัตุมงคล ได้ลำออกจำกหัวหน้ำพรรคจริง แต่
รำยละเอียดถึงเหตุผลในกำรลำออก ก็คงต้องให้ทำงพรรคเป็นผู้แถลงเอง 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ แหล่งข่ำวระดับสูงภำยในพรรค รปช. ระบุ โดยคำดว่ำ หัวหน้ำพรรคคนต่อไปอำจเป็น นำย
เอนก เหล่ำธรรมทัศน์ กก.บริหำรพรรค ขณะที่พรรครปช.น่ำจะมีกำรแต่งตั้ง นำยทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เลขำธิกำรพรรค 
เป็นรักษำกำรหัวหน้ำพรรคแทนไปก่อนในระหว่ำงนี้ อย่ำงไรก็ดี แหล่งข่ำวในพรรคยังคำดอีกว่ำ ม.ร.ว.จัตุมงคล ก็จะได้
ลำออกจำกต ำแหน่ง รมว.แรงงำน ต่อไป โดยแหล่งข่ำวยอมรับว่ำ สำเหตุที่ท ำให้ม.ร.ว.จตุมงคล ตัดสินใจลำออกจำก
หัวหน้ำพรรค เนื่องจำกที่ผ่ำนมำ กำรแก้ปัญหำแรงงำนที่ตกงำน จำกสถำนกำรณ์โควิด -19 ด ำเนินกำรได้ล่ำช้ำ ไม่ทัน
ควำมเดือดร้อนของพ่ีน้องประชำชน 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1870327 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1870327
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วันอังคำร ท่ี 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563, 20.07 น. 

เปิดเบื้องหลัง'หม่อมเตา่'ไขก๊อกหน.พรรค'รปช.' เจอพิษโควิด-ติดโผปรับ ครม. 

 
 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนควำมเคลื่อนไหวจำกพรรครวมพลังประชำชำติไทย(รปช.)
หลังจำก ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงำน และหัวหน้ำพรรค รปช.ได้ยื่นใบลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกพรรค และ
ต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคในวันนี้อย่ำงกระทันหันว่ำ คงไม่กระทบต่อกำรท ำงำนต ำแหน่งรมว.แรงงำนแต่อย่ำงใด  

 ทั้งนี้ กำรลำออกครั้งนี้ ทั้งสมำชิกพรรคท่ีเป็นส.ส.และไม่ได้เป็นส.ส.ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแกนน ำในกลุ่ม กปปส. ต่ำงไม่
ทรำบสำเหตุของกำรลำออกในครั้งนี้และแสดงควำมตกใจ โดยเฉพำะส.ส.ของพรรครปช.ทั้ง 5 คน ได้มีกำรเรียกประชุม 
ส.ส และ คณะกก.บห.เป็นกำรด่วนโดยเฉพำะ ซึ่งในที่ประชุมต่ำงยืนยันว่ำไม่ทรำบสำเหตุของกำรลำออกจำกพรรคและ
ต ำแหน่งหัวหน้ำพรรค 

 แหล่งข่ำวระบุว่ำ อย่ำงไรก็ตำมเพ่ือป็นกำรให้พรรคสำมำรถขับเคลื่อนต่อไปได้ ที่ประชุมจึงมีมติให้นำยทวีศักดิ์ ณ 
ตะกั่วทุ่ง เลขำธิกำรพรรค ซึ่งเป็นนักกฎหมำยคนสนิทนำยสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธำนมูลนิธิมวลมหำประชำชนเพ่ือ
กำรปฏิรูปประเทศไทย ให้ท ำหน้ำที่รักษำกำรณ์หัวหน้ำพรรครปช.ไปก่อนควบกับกำรท ำหน้ำที่เดิมในต ำแหน่งเลขำธิกำร
พรรค 

ทั้งนี้กำรลำออกจำกต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคส่งผลกระทบท ำให้คณะกรรมกำรบริหำรพรรค รปช.ทั้งคณะต้องพ้น
จำกวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมกฎหมำยพรรคกำรเมือง โดย กก.บห.ชุดปัจจุบันทั้งคณะต้องท ำหน้ำที่รักษษกำรณ์ 
กก.บห.ไปพรำงก่อน โดยที่ประชุมพรรคมีมติให้จัดกำรประชุมใหญ่สำมัญในวันที่ 5 ก.ค.ที่จะถึงนี้ ที่มหำวิทยำลัย
กรุงเทพฯธนบุรี 

 ด้ำนคนใกล้ชิดของ ม.ร.ว.จตุมงคล เปิดเผยว่ำ ตนไม่ทรำบสำเหตุของกำรลำออกกระทันนี้เช่นกัน ส่วนกำรลำออก
ครั้งนี้เป็นเพรำะทรำบว่ำพรรคจะถูกยึดโควต้ำเก้ำอ้ีรัฐมนตรีหรือไม่ ตนคิดว่ำไม่ใช่  เพรำะพรรคที่น่ำเป็นห่วงคือ
พรรคชำติพัฒนำที่มี ส.ส. เพียงแค่ 3 เสียง แต่พรรค รปช.มี 5 เสียง อีกทั้งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
จะต้องน ำพรรคเศรษฐกิจใหม่มำเกลี่ยเก้ำอ้ีใหม่อีกด้วย 

ขณะเดียวกันมีรำยงำนว่ำ สำเหตุของกำรลำออกครั้งนี้ว่ำ ม.ร.ว.จตุมงคล คำดว่ำพรรคเองก็ถูกกระแสสังคม
โจมตีอย่ำงหนักถึงกำรท ำงำนที่ล่ำช้ำในกำรแก้ไขปัญหำกำรเยียวยำในส่วนของกำรประกันสังคมของแรงงำนที่อยู่ใน
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ระบบประกันตนตำมมำตรำ 33 ของพ.ร.บ.ประกันสังคม โดยกระทรวงแรงงำน เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบเยียวยำค่ำจ่้ำง
ของแรงงำนในระบบที่ว่ำงงำนจำกค ำสั่ งของรัฐบำลในช่วงกำรต่อสู้เพ่ือยับยั้งกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 
โดยเฉพำะในภำคอุตสำหกรรมท่องเที่ยวและภำคโรงแรมที่ว่ำงงำนลง 62 เปอร์เซ็น 

แต่ปรำกฏว่ำ กำรช่วยเหลือเยียวยำแรงงำนที่ถูกพักงำนนับล้ำนคนในช่วงที่ผ่ำนมำมีควำมล่ำช้ำมำกจนถูกฝ่ำย
ค้ำนน ำมำดิสเครดิตรัฐบำลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ประกอบกับกำรบริหำรในพรรค แม้จะเป็นหัวหน้ำพรรค แต่
อ ำนำจกำรตัดสินใจต่ำงๆในเรื่องส ำคัญของพรรคส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับนำยสุเทพ ประกอบกับกำรปรับ ครม. ที่จะเกิดขึ้น
ในอนำนคตอันใกล้ในเดือน ก.ค.นี้  ทำงพรรคเองได้รับกำรแจ้งล่วงหน้ำแล้วว่ำ อำจจะต้องมีกำรปรับ ม.ร.ว.จตุมงคลให้
พ้นจำกกำรเป็นรมว.แรงงำน 

"ปัจจัยต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ล้วนเป็นสำเหตุกดดันตัวเองให้แสดงกำรตัดสินใจลำออกในครั้งนี้ รวมทั้งมีควำมขัดแย้ง
ภำยใน ไม่เช่นนั้น ม.ร.ว.จตุมงคล จะไม่พูดต่อสื่อมวลชนที่กระทรวงแรงงำนว่ำ  กำรลำออกไม่มีเหตุผล เหมือนสำมี 
ภรรยำ หย่ำขำดจำกกัน ซึ่งมีผลทันที คนอย่ำงผม ถ้ำขอลำออกแล้วก็คือออกเลย  และถ้ำมีกำรปรับครม.จะเอำผมออกก็
คือ ออกเลย"แหล่งข่ำว ระบุ 

ขณะที่ นำยเขตรัฐ เหล่ำธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรค รปช.ได้ส่งข้อควำมทำงไลน์ในเวลำ 19.00 น. วัน
เดียวกันว่ำ  เรียนพ่ีน้องสื่อมวลชนทุกท่ำนตำมที่ได้มีข่ำวถึงกำรลำออกของหัวหน้ำพรรค รปช. ขอชี้แจงในเบื้องต้นกับ
ทุกคนถึงรำยละเอียดดังนี้  พรรคเพ่ิงรับทรำบกำรลำออกของท่ำนวันนี้ ขอเวลำพูดจำหำรือกับท่ำน และกับคระ
กรรมกำรบริหำรพรรคก่อน จำกนั้นพรรคจะแถลงเป็นทำงกำรอีกครั้ง ขอขอบคุณ 

 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/499694 
 
 
 
 

 

https://www.naewna.com/politic/499694
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วันท่ี 16 มิถุนำยน 2563 - 21:41 น. 

หึ่ง! “หมอวรงค”์ นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรค รปช. 
 

 
 

 
หึ่ง! “หมอวรงค์” นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรค รปช. 
จำกกรณีที่ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน และหัวหน้ำพรรครวมพลังประชำชำติไทย 

(รปช.) ได้ลำออกจำกหัวหน้ำพรรค รปช. หลังจำกท่ีประชุมกรรมกำรบริหำรพรรค ประเมินผลงำนแล้วมีควำมเห็นไม่ให้
ผ่ำน เนื่องจำกช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหำกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 มีผู้ว่ำงงำนในระบบนับล้ำนคน แต่กำร
ด ำเนินงำนของ รมว.แรงงำน กับแก้ปัญหำไม่ทันต่อควำมเดือดร้อนของประชำชน รวมถึงมีกระแสข่ำวโจมตีกำรท ำงำน
ของกระทรวงแรงงำนจำกภำยนอก จึงท ำให้ที่ประชุม กก.บห.มีมติดังกล่ำวออกมำ นั้น 

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำ มีกระแสข่ำวว่ำผู้ที่จะมำเป็นหัวหน้ำพรรค รปช. แทน ม.ร.ว.จัตุมงคล คือ 
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2231176 
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อังคำรที่ 16 มิถุนำยน 2563 เวลำ 12.37 น. 

'สนธิรัตน์' แย้ม 19 มิ.ย. นัดวางกรอบ ประชมุใหญ่คัดเลือก กก.บห.พรรค 

 
 

“สนธิรัตน์” แย้ม 19 มิ.ย. วางกรอบประชุมใหญ่เพื่อเลือกกก.บห. ปัดตอบถอดใจ แค่“เดินทีละก้าว กิน
ข้าวทีละค า” 

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รมว.พลังงำน และรักษำกำรเลขำธิกำรพรรค
พลังประชำรัฐ (พปชร.) ให้สัมภำษณ์ภำยหลังกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกำรประชุมใหญ่เพ่ือเลือกคณะ
กรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ของพรรคพปชร. ว่ำ ในวันศุกร์ที่19 มิ.ย.นี้ หัวหน้ำพรรคจะออกหนังสือเชิญรักษำกำร
คณะกรรมกำรบริกำรพรรคประชุม โดยหลักกำรจะพูดคุยกันถึงกำรประชุมใหญ่เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมกำรบริหำรพรรค
ชุดใหม่ 

ส่วนที่มีข่ำวว่ำจะสนับสนุนพล.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ และประธำนยุทธศำสตร์พรรคพปชร.เป็น
หัวหน้ำพรรคคนใหม่นั้น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมกำรบริหำรพรรคจะพิจำรณำ  

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำกำรเปลี่ยนคณะกรรมกำรบริหำรพรรคครั้งนี้จะมีผลต่อกำรเปลี่ยนต ำแหน่งคณะรัฐมนตรีใน
รัฐบำลด้วยหรือไม่ นำยสนธิรัตน์ กล่ำวว่ำ ไม่ทรำบ อย่ำเพ่ิงถ้ำ หรือสมมติไปก่อน เพรำะตนยังไม่ทรำบจริงๆ 

 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/780173 
ลิงค์มี่เก่ียวข้อง : : https://www.mcot.net/viewtna/5ee87116e3f8e40aef44c1cf 
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/780173
https://www.mcot.net/viewtna/5ee87116e3f8e40aef44c1cf
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วันอังคำร ท่ี 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563, 16.25 น. 

ยึด 'พปชร.' ส าเร็จ! 'บิ๊กป้อม' แบเบอร์นั่ง หน.คนใหม่ ลุ้น 'สันต-ิอนชุา' ชิงด าเลขาฯ 
 
 
 
 
 

 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2563 ที่พรรคพลังประชำรัฐ นำยไพบูลย์ นิติตะวัน รักษำกำรรองหัวหน้ำพรรคพลัง

ประชำรัฐ (พปชร.) กล่ำวถึงกำรประชุมกรรมกำรบริหำร (กก.บห.) พรรคชุดรักษำกำร วันที่ 19 มิ.ย.นี้ ว่ำ จะมีกำร
รำยงำนที่ประชุมว่ำ มี กก.บห.ลำออก และจะเสนอที่ประชุมให้รับรององค์ประชุม กก.บห.ชุดรักษำกำร จ ำนวน 34 
คน นอกจำกนั้น จะพิจำรณำด ำเนินกำรเพ่ือเลือก กก.บห.ชุดใหม่ โดยเบื้องต้นก ำหนดไว้ วันที่ 3 ก.ค.โดยกำรประชุมใน
วันดังกล่ำว องค์ประชุม ต้องไม่น้อยกว่ำ 250 คน ตำมสัดส่วนที่กฎหมำยก ำหนด ได้แก่ สมำชิกที่เป็น กก.บห.กึ่งหนึ่ง
ของเท่ำท่ีมีอยู่ สมำชิกจำกสำขำพรรคจ ำนวนกึ่งหนึ่ง และสมำชิกพรรคประจ ำจังหวัด โดยสมำชิกพรรคไม่ว่ำจะมีสถำนะ
อย่ำงไรก็ตำม ทุกคนมีสิทธิ 1 สิทธิ 1 เสียงเท่ำกัน เบื้องต้นมีรำยชื่อทั้งหมดแล้ว คงจะไม่เกิดกำรขนคนมำร่วมโหวต 
เนื่องจำกอยู่ในช่วงโควิด-19 ที่ต้องมีมำตรกำรเว้นระยะห่ำง  

นำยวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรำยชื่อ รักษำกำรนำยทะเบียนสมำชิกพรรค กล่ำวว่ำ ในกำรประชุมวันที่ 19 มิ.ย.นี้ 
รักษำ กก.บห.จะเข้ำประชุมในวันดังกล่ำวด้วย เมื่อถำมว่ำ หำกมีกำรเสนอชื่อให้มำเป็น กก.บห.ชุดใหม่ จะตัดสินใจ
อย่ำงไร นำยวิเชียร กล่ำวว่ำ ไม่เป็นแล้ว ขอท ำหน้ำที่ ส.ส. 

รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำ ในกำรประชุมวันที่ 19 มิ.ย.ที่ประชุมจะพิจำรณำวำระแก้ไขข้อบังคับพรรคใหม่ ก่อนจะ
น ำไปสู่กำรประชุมใหญ่ ในวันที่ 3 ก.ค.นี้ และเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ำ จะมีกำรเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นำยกรัฐมนตรี ในฐำนะประธำนยุทธศำสตร์พรรค เป็นหัวหน้ำพรรคเพียงคนเดียว   ขณะที่ต ำแหน่งเลขำธิกำรพรรค 
ล่ำสุดแคนดิเดตยังมี 2 คนตำมเดิม คือ นำยสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง แกนน ำกลุ่มเพชรบูรณ์ ที่ในช่วงหลังมีควำม
ใกล้ชิดกับ พล.อ.ประวิตร 

นอกจำกนี้ ยังมี ส.ส.ในพรรคจ ำนวนหนึ่งให้กำรสนับสนุน อำทิ กลุ่ม นำยวิรัช  รัตนเศรษฐ ประธำนวิปรัฐบำล , 
นำยสุชำติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี และประธำน ส.ส.พรรค ส่วน นำยอนุชำ นำคำศัย ส.ส.ชัยนำท รองหัวหน้ำพรรค แกนน ำ
กลุ่มสำมมิตร ที่ช่วงหลังก็มีควำมสนิทสนมเป็นเหมือนมือขวำ ตั้งแต่ พล.อ.ประวิตร ก้ำวเข้ำมำเป็นประธำนยุทธศำสตร์ 
โดยนำยอนุชำ เป็นรองประธำนยุทธศำสตร์ ซึ่งทั้งคู่ยังมีจุดเด่นที่แตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับว่ำ พล.อ.ประวิตร จะตัด สินใจ
เลือกใคร ด้วยเหตุผลใด และเข้ำมำท ำภำรกิจใด 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/499598 
  

https://www.naewna.com/politic/499598
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16 มิ.ย. 2563-16:37 น. 

บูรพาไม่พ่าย! 'บิ๊กป้อม' นอนมาฉายเดี่ยว หัวหน้าพลังประชารัฐ ไรคู้่แข่ง 

 
เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่ศูนย์ประชุมพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) อำคำรวัน ถนนรัชดำ นำยไพบูลย์ นิติ

ตะวัน รักษำกำรรองหัวหน้ำพรรค กล่ำวว่ำ กำรประชุมรักษำกำรกรรมกำรบริหำร ในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ ในที่
ประชุมจะมีกำรรำยงำนเรื่องกำรลำออกของกรรมกำรบริหำรพรรค (กก.บห.) และจะเสนอที่ ประชุมให้รับรอง
องค์ประชุมกก.บห.ชุดรักษำกำร จ ำนวน 34 คน นอกจำกนั้น จะพิจำรณำด ำเนินกำรเพ่ือเลือก กก.บห.ชุดใหม่  

โดยเบื้องต้นก ำหนดไว้ วันที่ 3 ก.ค. โดยกำรประชุมในวันดังกล่ำว องค์ประชุม ต้องไม่น้อยกว่ำ 250 คน 
ตำมสัดส่วน ที่กฎหมำยก ำหนด ได้แก่ สมำชิกที่เป็นกก.บห.กึ่งหนึ่งเท่ำจ ำนวนที่มีอยู่ สมำชิกจำกสำขำพรรคกึ่ง
หนึ่ง และสมำชิกพรรคประจ ำจังหวัด ซึ่งสมำชิกพรรคไม่ว่ำจะมีสถำนะอย่ำงไรก็ตำม ทุกคนมีสิทธิ 1 สิทธิ 1 เวสี
ยงเท่ำกัน โดยเบื้องต้นมีรำยชื่อทั้งหมดแล้ว คงจะไม่เกิดกำรำขนคนมำร่วมโหวต เนื่องจำกอยู่ในช่วงโควิด -19 ที่
ต้องมีมำตรกำรเว้นระยะห่ำง 

ด้ำนนำยวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรำยชื่อ รักษำกำรนำยทะเบียนสมำชิกพรรค กล่ำวว่ำ ในกำรประชุม
วันที่ 19 มิ.ย.นี้ รักษำกก.บห. จะเข้ำประชุมในวันดังกล่ำวด้วย เมื่อถำมว่ำหำกมีกำรเสนอชื่อให้มำเป็นกก.บห.
ชุดใหม่ จะตัดสินใจอย่ำงไร นำยวิเชียร กล่ำวว่ำ ไม่เป็นแล้ว ขอท ำหน้ำที่ ส.ส.รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำ ในกำรประชุม
วันที่ 19 มิ.ย.ที่ประชุมจะพิจำรณำวำระแก้ไขข้อบังคับพรรคใหม่ ก่อนจะน ำไปสู่กำรประชุมใหญ่ ในวันที่ 3 ก.ค.
นั้น ทั้งนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่ำ จะมีกำรเสนอรำยชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธำนยุทธศำสตร์พ รรค เป็น
หัวหน้ำพรรค เพียงคนเดียว ขณะที่ต ำแหน่งเลขำธิกำรพรรค ล่ำสุดแคนดิเดตยังมี2 คนตำมเดิม คือนำยสันติ 
พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง แกนน ำกลุ่มเพชรบูรณ์ ที่ในช่วงหลังมีควำมใกล้ชิดกับ พล.อ.ประวิตร  

นอกจำกนี้ยังมี ส.ส.ในพรรคจ ำนวนหนึ่งให้กำรสนับสนุน อำทิ กลุ่มนำยวิรัช รั ตนเศรษฐ ประธำนวิป
รัฐบำล นำยสุชำติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ประธำนส.ส. ส่วนนำยอนุชำ นำคำศัย ส.ส.ชัยนำท รองหัวหน้ำพรรค 
แกนน ำกลุ่มสำมมิตร ที่ช่วงหลังก็มีควำมสนิทสนมเป็นเหมือนมือขวำ  
ตั้งแต่ พล.อ.ประวิตร ก้ำวเข้ำมำเป็นประธำนยุทธศำสตร์ โดยนำยอนุชำ เป็นรองประธำนยุทธศำสตร์ ซึ่งทั้งคู่ยัง
มีจุดเด่นที่แตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับว่ำ พล.อ.ประวิตร จะตัดสินใจ เลือกใคร ด้วยเหตุผลใด และเลือกเข้ำมำท ำ
ภำรกิจในเรื่องใด 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4328269 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4328269
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%86.jpg
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'16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 16:39 น.       

สนธิรัตน์ ไม่ตอบหนุน 'บิ๊กป้อม'นั่งหัวหน้าพรรค พปชร. หรือไม ่
   

 
 
 
16 มิ.ย.63- นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงำนและรักษำเลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.)  ตอบ

ค ำถำมกรณีจะสนับสนุน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรีและประธำนคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรค 
พปชร. เป็นหัวหน้ำพรรคคนใหม่หรือไม่ ว่ำ แล้วแต่ที่ประชุม ส่วนต ำแหน่งเลขำธิกำรพรรคก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมและ
หัวหน้ำคนใหม่เหมือนกัน รวมทั้งเรื่องสัดส่วนกรรมกำรบริหำรพรรคก็เป็นเรื่องต้องหำรือกันอีกเช่นกัน 

เมื่อถำมว่ำมีกำรวำงตัวกรรมกำรบริหำรพรรคไว้แล้วหรือไม่ นำยสนธิรัตน์ ตอบกลับว่ำ “เนี่ย ชอบคำดเดำกัน
ไปล่วงหน้ำ” 
 ถำมว่ำรู้สึกถอดใจจำกกำรเมืองหรือจะมีกำรไปตั้งกลุ่มใหม่หรือไม่ หำกไม่ได้เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคแล้ว 
นำยสนธิรัตน์ ตอบว่ำ อย่ำเพ่ิงคำดเดำหรือคิดไปล่วงหน้ำ “ขอให้เดินทีละก้ำว กินข้ำวทีละค ำ” ส่วนประเด็นที่มีกำรล่ำ
รำยชื่อเพ่ือถอดถอนตนออกจำกต ำแหน่งเลขำธิกำรพรรค ตนยังไม่ได้คุยกับใคร และไม่ได้คุยว่ำจะมีชื่อตนเองอยู่ใน
กรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ด้วยหรือไม่ 
ซักว่ำกำรปรับกรรมกำรบริหำรพรรคจะส่งผลต่อกำรปรับ ครม. หรือไม่ นำยสนธิรัตน์ บอกว่ำเป็นเรื่องของ
นำยกรัฐมนตรี และอย่ำเพิ่งไปคำดเดำล่วงหน้ำ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68861 
 
 
 
 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/68861
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16 มิถุนำยน 2563 - 17:10 น. 

"บิ๊กป้อม" นอนมาหัวหน้า พปชร.  

 
 
เหมือนจะจบแล้ว..ประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ 3 ก.ค. นี้ ชง"บิ๊กป้อม" นั่งหัวหน้า

พรรคคนเดียว ไร้คู่แข่ง 
เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.63 ที่พรรคพลังประชำรัฐ นำยไพบูลย์ นิติตะวัน รักษำกำรรองหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ 

(พปชร.) กล่ำวถึงกำรประชุมกรรมกำรบริหำร(กก.บห.) พรรคชุดรักษำกำร วันที่ 19 มิ.ย.นี้ ว่ำ จะมีกำรรำยงำนที่ประชุม
ว่ำ มี กก.บห.ลำออก และจะเสนอที่ประชุมให้รับรององค์ประชุม กก.บห.ชุดรักษำกำร จ ำนวน 34 คน 
  นอกจำกนั้นจะพิจำรณำด ำเนินกำรเพ่ือเลือก กก.บห.ชุดใหม่โดยเบื้องต้นก ำหนดไว้วันที่ 3 ก.ค.โดยกำรประชุม
ในวันดังกล่ำวองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ำ 250 คน ตำมสัดส่วนที่กฎหมำยก ำหนด ได้แก่ สมำชิกที่เป็น กก.บห.กึ่งหนึ่ง
ของเท่ำท่ีมีอยู่ สมำชิกจำกสำขำพรรคจ ำนวนกึ่งหนึ่ง และสมำชิกพรรคประจ ำจังหวัด โดยสมำชิกพรรคไม่ว่ำจะมีสถำนะ
อย่ำงไรก็ตำม ทุกคนมีสิทธิ 1 สิทธิ 1 เสียงเท่ำกัน เบื้องต้นมีรำยชื่อทั้งหมดแล้ว คงจะไม่เกิดกำรขนคนมำร่วมโหวต 
เนื่องจำกอยู่ในช่วงโควิด-19 ที่ต้องมีมำตรกำรเว้นระยะห่ำง     

นำยวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรำยชื่อ รักษำกำรนำยทะเบียนสมำชิกพรรค กล่ำวว่ำ ในกำรประชุมวันที่ 19 มิ.ย.นี้ 
รักษำ กก.บห.จะเข้ำประชุมในวันดังกล่ำวด้วย 
  เมื่อถำมว่ำ หำกมีกำรเสนอชื่อให้มำเป็น กก.บห.ชุดใหม่ จะตัดสินใจอย่ำงไร นำยวิเชียร กล่ำวว่ำ ไม่เป็นแล้ว 
ขอท ำหน้ำที่ ส.ส. 

รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำ ในกำรประชุมวันที่ 19 มิ.ย.ที่ประชุมจะพิจำรณำวำระแก้ไขข้อบังคับพรรคใหม่ ก่อนจะ
น ำไปสู่กำรประชุมใหญ่ ในวันที่ 3 ก.ค.นี้ และเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ำ จะมีกำรเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ในฐำนะประธำนยุทธศำสตร์พรรค เป็นหัวหน้ำพรรคเพียงคนเดียว   
ขณะที่ต ำแหน่งเลขำธิกำรพรรค ล่ำสุดแคนดิเดตยังมี 2 คนตำมเดิมคือ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง แกนน ากลุ่ม
เพชรบูรณ์และนายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท รองหัวหน้าพรรค แกนน ากลุ่มสามมิตร   

วันเดียวกัน ม.ร.ว.จัตุมงคล มอบหมำยให้คนสนิทยื่นหนังสือลำออกจำกกำรเป็นหัวหน้ำพรรครปช. เพ่ือเปิดทำง
ให้พรรคหำคนที่เหมำะสมมำท ำหน้ำที่แทน จึงท ำให้ต ำแหน่งหัวหน้ำพรรครปช.ว่ำงลง คำดว่ำหัวหน้ำพรรครปช.คน
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ต่อไปอำจเป็นนำยเอนก เหล่ำธรรมทัศน์ กรรมกำรบริหำรพรรค แต่ในช่วงที่ต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคว่ำงลง พรรคจะ
แต่งตั้งนำยทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เลขำธิกำรพรรคฯ ท ำหน้ำที่รักษำกำรหัวหน้ำพรรคไปก่อน และในเร็วๆ นี้คำดว่ำม.ร.ว.
จัตุมงคลจะยื่นลำออกจำกรมว.แรงงำน ก่อนหน้ำนี้นำยสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครปช. เข้ำพบพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ และรมว.กลำโหม พร้อมยืนยันว่ำพรรครปช.จะดูแลกระทรวงแรงงำนจนจบรัฐบำลชุดนี้ 

แหล่งข่ำวในพรรครปช.เผยว่ำ สำเหตุน่ำจะเกิดจำกควำมน้อยใจ และก่อนหน้ำนี้ม.ร.ว.จัตุมงคล ระบุว่ำ “พรรค
มำสั่งให้ท ำอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ ให้ผมเป็นหัวหน้ำพรรค แต่ท ำไมไม่ฟังควำมคิดเห็นผม ต่อจำกนี้ไปพรรคไม่ต้องมำสั่งให้ท ำ
อะไร ผมจะท ำงำนในต ำแหน่งรมว.แรงงำนของผมอย่ำงเดียว” 
  
 
 อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/434056?adz= 
 
 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/434056?adz=
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17 มิ.ย. 2563 05:25 น. 

ลุ้น “อนุชา-สันติ” ชิงด าเลขาพลังประชารัฐ 
 
 
 
 

 
 
 
ให้สิทธิ ‘ลุงป้อม’ เป็นคนเลือกเอง สิระ-ไผ่ด่ากันเละ 
“วิษณุ” กลับล ำมีงบฯจัดเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว “บิ๊กป้อม” พร้อมลุยสนำมท้องถิ่น “องอำจ” ตอก “วิษณุ” อ้ำง

มั่วซั่วไม่มีงบฯ แค่อยำกกุมอ ำนำจเบ็ดเสร็จไว้ในมือ อย่ำยึดอ ำนำจประชำชนเป็นของตัวเอง “รัชฎำภรณ์” เหน็บ 
“วิษณุ” มียำงอำยหรือไม่ หรือแค่อยำกสืบทอดอ ำนำจรวมศูนย์เท่ำนั้น พท.ให้รีบเปิดสนำมพร้อมเต็มที่แล้ว “ศรีฯ” ขู่ 
ครม.-กกต.ขืนประวิงเวลำเจอสอยทั้งคณะ คณะก้ำวหน้ำพร้อมส่งคนชิงเก้ำอ้ีท้องถิ่น แต่พรรคก้ำวไกลมุ่งเน้นงำนในสภำ 
ศึกใน พปชร.เดือดอีก “ไผ่” ระเบิดใส่ “สิระ” “บ้ำหรือเปล่ำ” แย้ม “ลุงป้อม” นอนมำใสๆ แถมให้สิทธิจิ้มแม่บ้ำนคน
ใหม่ ชื่อ “เสี่ยแฮงค-์สันติ” ตีคู่สุดสูสี 

“บิ๊กป้อม” เชื่อถก กก.บห.พลังประชารัฐ ไร้ปัญหา ปัดตอบพร้อมนั่งหัวหน้าพรรค 
ตำมท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯและ รมว.กลำโหม ยืนยันว่ำจะพยำยำมจัดกำรเลือกตั้งระดับท้องถิ่น

ให้ได้สักอย่ำงในปีนี้ หลังเกิดปัญหำด้ำนงบประมำณที่น ำไปใช้แก้ปัญหำโควิดนั้น ท ำให้ถูกวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงหนักจำก
ทั้งพรรคประชำธิปัตย์ และพรรคฝ่ำยค้ำน กดดันให้รัฐบำลเร่งคืนอ ำนำจแก่ประชำชน 

“บิ๊กป้อม” พร้อมลุยสนามท้องถิ่น 
เมื่อเวลำ 08.50 น. วันที่ 16 มิ.ย. ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี และ

ประธำนยุทธศำสตร์พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) กล่ำวถึงกรณีนำยกรัฐมนตรีระบุว่ำปลำยปี 2563 อำจมีแนวโน้ม
เลือกตั้งท้องถิ่นบำงประเภทก่อนว่ำ ยังไม่รู้ ยังไม่ได้คุยกับนำยกฯ ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ พรรคพปชร.มีควำมพร้อมมำกแค่ไหน
หำกมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้น พล.อ.ประวิตรตอบว่ำ ถ้ำถำมตนส่วนตัวพร้อม ส่วนของพรรคพร้อมหรือไม่ต้องไปถำม
พรรค เมื่อถำมย้ ำว่ำ พรรคเตรียมบุคคลที่จะลงเลือกตั้งท้องถิ่นไว้พร้อมหรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่ำ ต้องประชุมพรรค
ก่อน ส่วนกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล ำปำง เขต 4 ถ้ำส่งเรำก็ต้องมั่นใจ จะชนะหรือไม่อยู่ที่ประชำชน 
ไม่ไปประชุมเลือก กก.บห.ชุดใหม ่

เมื่อถำมว่ำ วันที่ 19 มิ.ย. ที่จะมีกำรประชุมกรรมกำรบริหำร พปชร.ชุดรักษำกำร เพ่ือก ำหนดวันประชุมใหญ่
สำมัญเพื่อเลือกกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่ำ ไม่ได้เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคจะไปท ำไม และไม่
ต้องไปสังเกตกำรณ์หรอก เขำเรียบร้อยดี เมื่อถำมอีกว่ำ ซ้อมรับต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคหรือยัง พล.อ.ประวิตรตอบว่ำ 
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“ยังไม่รู้เลย จะไปรู้ได้ยังไง ก็ต้องแล้วแต่สมำชิกพรรคเขำ” เมื่อถำมย้ ำว่ำ สมำชิกพรรคส่วนใหญ่ออกมำให้สัมภำษณ์
สนับสนุน พล.อ.ประวิตร พล.อ.ประวิตรตอบว่ำ แล้วคนที่ไม่ให้สัมภำษณ์ก็ไม่สนับสนุนไง 

“วิษณุ” กลับล ามีงบประมาณแล้ว 
ต่อมำนำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ให้สัมภำษณ์หลังกำรประชุม ครม. ถึงปมปัญหำงบ ประมำณ

จัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นว่ำ ตนไม่ทรำบ แต่ผู้ที่เก่ียวข้องได้ดูแล้ว ยังไม่ได้หำรือกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย 
ในเรื่องนี้ เมื่อถำมว่ำ ในร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564 มีเรื่องงบเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยหรือไม่ นำยวิษณุ
ตอบว่ำ “มีครับ” เมื่อถำมย้ ำว่ำ ยืนยันว่ำมีงบจัดเลือกตั้งท้องถิ่น นำยวิษณุตอบว่ำ “มีครับ” 

“บิ๊กตู”่ งดจ้อนักข่าวหลัง ครม. 
ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ รมว.กลำโหม เดินทำงมำเป็นประธำนกำร

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตำมปกติ แต่หลังกำรประชุมนำยกฯได้แจ้งผ่ำนคนใกล้ชิดงดกำรแถลงข่ำวกับสื่อมวลชน 
พร้อมระบุว่ำเรื่องที่จะชี้แจงได้ตอบค ำถำมสื่อมวลชนไปหมดแล้ว ขณะที่ค ำถำมของผู้สื่อข่ำวที่ส่งไปล่วงหน้ำ อำทิ 
กระแสข่ำวกำรทำบทำมบุคคลภำยนอกมำเสริมทีมเศรษฐกิจของรัฐบำล ข้อเท็จจริงเป็นอย่ำงไร กระแสข่ำวกำรปรับ 
ครม.ในช่วงเดือน ก.ค. รวมทั้งกำรสวมแหวนพญำครุฑแก้เคล็ด และกำรเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นต้น 

“องอาจ” ตอกอ้างม่ัวซั่วไม่มีเงิน 
นำยองอำจ คล้ำมไพบูลย์ รองหัวหน้ำพรรค และประธำน ส.ส. พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกรณีนำยวิษณุ 

เครืองำม รองนำยกฯ ยอมรับว่ำกำรจัดเลือกตั้งท้องถิ่นมีปัญหำเรื่องงบประมำณ เพรำะถูกโยกมำใช้แก้ปัญหำโควิด -19 
ว่ำ กำรอ้ำงไม่มีงบประมำณเป็นข้ออ้ำงที่ฟังไม่ขึ้น ที่อ้ำงว่ำต้องเอำงบประมำณไปแก้ปัญหำโควิด -19 ยิ่งตลกเข้ำไปใหญ่ 
เพรำะมี พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ มีงบประมำณมำใช้จ่ำยในเรื่องดังกล่ำวอยู่แล้ว และยังมี พ.ร.บ.โอนงบประมำณอีกส่วน
หนึ่งมำใช้จ่ำยด้วย กำรอ้ำงว่ำไม่มีงบประมำณน่ำจะเกิดจำกทัศนคติของผู้มีอ ำนำจที่คุมท้องถิ่นไว้ในมือมำนำนหลำยปี
จนไม่อยำกให้อ ำนำจที่มีอยู่หลุดลอยไป รัฐบำลควรคืนอ ำนำจให้ประชำชนเลือกตั้งท้องถิ่นได้แล้ว ไม่ควรมีข้ออ้ำงใดๆมำ
ถ่วงเวลำไม่ให้ประชำชนใช้สิทธิใช้เสียงของตนเองตำมระบอบประชำธิปไตยในกำรก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นด้วย
มือของตนเอง 

ยึดอ านาจ ปชช.เป็นของตัวเอง 
นำยองอำจกล่ำวต่อว่ำ มำถึงวันนี้ กกต.ยืนยันชัดเจนว่ำพร้อม ระเบียบต่ำงๆด ำเนินกำรเสร็จแล้ว กกต.ได้รับ

กำรจัดสรรงบที่ใช้ในกำรก ำกับดูแลกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 800 ล้ำนบำท เมื่อ กกต.ประกำศชัดเจน รัฐบำลจึงไม่ควรหวง
อ ำนำจของประชำชนไว้เป็นอ ำนำจของตนเอง ขอเรียกร้องให้รัฐบำลก ำหนดไทม์ไลน์ของกำรเลือกตั้งท้องถิ่นให้ชัดเจนว่ำ
จะเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบต่ำงๆเมื่อไหร่ อย่ำงไร เพ่ือให้ทุกฝ่ำยเตรียมควำมพร้อมเดินหน้ำเข้ำสู่กำรเลือกตั้งท้องถิ่นอย่ำง
เป็นรูปธรรม อันเป็นกำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองใน
ระดับฐำนรำกอย่ำงแท้จริงต่อไป 

เหน็บ “วิษณุ” มียางอายหรือไม่ 
นำงรัชฎำภรณ์ แก้วสนิท อดีต ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงเรื่องดังกล่ำวว่ำ สิ่งที่ กกต.ยืนยัน

ควำมพร้อมนี้สวนทำงกับที่ นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯ อ้ำงว่ำไม่มีงบประมำณ ถำมว่ำนำยวิษณุอำย กกต.หรือไม่ 
หรืออยำกสืบทอดอ ำนำจโดยกำรรวมศูนย์อ ำนำจไว้ที่ส่วนกลำง สวนกระแสโลกจนลืมหลักกำรกระจำยอ ำนำจตำม
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ระบอบประชำธิปไตย แค่อำศัยช่วงวิกฤติกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรเลือกตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือเลือกผู้น ำท้องถิ่นกันใหม่ น่ำละอำยเมื่อหลักกำรกระจำยอ ำนำจถูกบิดเบือนด้วยนักกฎหมำยชั้นครู จน 
กกต.ต้องออกมำยืนยันบอกว่ำมีงบประมำณพอ ไม่มีปัญหำ รอแค่ให้รัฐบำลประกำศเท่ำนั้น ถำมว่ำเมื่อทรำบเช่นนี้แล้ว
รัฐบำลกล้ำประกำศให้จัดเลือกตั้งในส่วนท้องถิ่นหรือไม่ และหำกติดขัดเรื่องงบสำมำรถทยอยประกำศให้มีกำรเลือกใน
แต่ละระดับได้ เช่น แยกให้พื้นที่ปกครองลักษณะพิเศษ อำทิ กทม. เมืองพัทยำ หรือในระดับ อบจ. เทศบำล และ อบต. 
ไล่เรียงตำมควำมส ำคัญก็ได้ แต่ไม่ใช่กำรประกำศเหมำปิดทำงเช่นนี้ 

พท.ให้รีบเปิดสนามพร้อมเต็มที่ 
ขณะที่ น.อ.อนุดิษฐ์ นำครทรรพ เลขำธิกำรพรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ ตำมที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ 

ประกำศว่ำจะพยำยำมจัดเลือกตั้งระดับท้องถิ่นให้ได้สักอย่ำงภำยในปีนี้นั้น ในส่วนของพรรคเพ่ือไทยมีควำมพร้อมเข้ำสู่
กำรเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ เพรำะเป็นพรรคกำรเมืองที่มี ส.ส.เขต และผู้ปฏิบัติงำนทำงกำรเมืองท ำงำนรับใช้ประชำชน
ในทุกจังหวัดมำกที่สุด ดังนั้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือกตั้งระดับใดเมื่อไหร่เรำก็พร้อม เพรำะทุกคนท ำงำนในพ้ืนที่ต่อเนื่อง
อยู่แล้ว และมองว่ำกำรเลือกตั้งท้องถิ่นควรจัดมำนำนแล้ว หลังมีเสียงสะท้อนปัญหำจำกประชำชน พบว่ำ รัฐบำลไม่
สำมำรถแก้ไขปัญหำในท้องถิ่นได้ตรงจุด เพรำะน ำโครงสร้ำงกำรบริหำรแบบรัฐรำชกำรมำใช้ ขำด ควำมเข้ำใจรำกเง้ำ
ของปัญหำที่แท้จริง ตั้งแต่หลังกำรรัฐประหำรมำกำรพัฒนำท้องถิ่นทั่วประเทศต้องหยุดชะงัก ชำวบ้ำนเดือดร้อนไม่มีใคร
แก้ปัญหำให้ จึงอยำกเรียกร้องให้รัฐบำลรีบจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็ว 

จี้นายกฯ เคลียร์ให้ชัดวันปล่อยผี 
นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่ำวว่ำ ไม่เห็นประโยชน์ที่นำยวิษณุจะหำข้ออ้ำงหลบหลังโควิด

เพ่ือช่วยรัฐบำล ขนำด กกต.ยังไม่ไว้หน้ำรัฐบำลเลย ยืนยันว่ำมีงบอยู่ 800 ล้ำนบำทพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทันที 
รัฐธรรมนูญก ำหนดไว้ชัดเจนถึงหลักกำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง ให้ท้องถิ่นได้บริหำรตนเองเพ่ือประโยชน์กับ
ประชำชนอย่ำงแท้จริง กำรที่รัฐบำลยื้อเอำไว้เท่ำกับแช่แข็งท้องถิ่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ท ำให้ท้องถิ่นอ่อนแอ จงใจใช้
ท้องถิ่นเป็นเพียงแขนขำมหำดไทย ทั้งท่ีในสถำนกำรณ์โควิดท้องถิ่นถือว่ำมีบทบำทสูงท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ กำร
เลือกตั้งท้องถิ่นจะช่วยเปิดรูระบำยทำงกำรเมือง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทำงหนึ่ง นำยกฯควรพูดให้ชัดว่ำจะจัด
เลือกตั้งได้เมื่อไหร่ อย่ำท ำให้ประเทศชำติและประชำชนเสียโอกำส 

“ศรีฯ” ขู่สอย ครม.-กกต.ประวิงเวลา 
นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่ำวว่ำ กำรที่รัฐบำลพยำยำมประวิง

เวลำเลื่อนกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ชี้ให้เห็นว่ำข้ออ้ำงที่มักน ำมำอ้ำงว่ำมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน และส่งเสริมกำร
กระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นนั้น ไม่จริง เป็นแค่ควำมพยำยำมยื้ออ ำนำจที่ครอบง ำไว้เบ็ดเสร็จโดยไม่มีก ำหนด ทั้งที่ขัด
รัฐธรรมนูญมำตรำ 252 ปล่อยให้ผู้บริหำรท้องถิ่นครองอ ำนำจเกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนดมำกกว่ำ 7 -8 ปี บำงแห่งให้
ข้ำรำชกำรประจ ำมำรักษำกำรต ำแหน่งผู้บริหำรมำกกว่ำ 5-6 ปีแล้ว ขณะนี้ กกต.ออกระเบียบกำรเลือกตั้งเสร็จนำนแล้ว 
แต่ กกต.กลับเงียบเฉยไม่ส่งสัญญำณไปยัง ครม.แจ้งให้ทรำบถึงควำมพร้อมดังกล่ำว รวมทั้งยังมีงบประมำณส ำรองกว่ำ 
800 ล้ำนบำทแล้วด้วยแต่นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯ ออกมำเฉไฉ ดังนั้นในวันที่ 17 มิ.ย. จะไปยื่นค ำร้องต่อ กกต.
ให้เร่งแจ้งไปยัง ครม.ให้ประกำศจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศภำยในเดือน ต.ค.นี้ หำกยังร่วมกันประวิงเวลำ จะน ำ
หลักฐำนไปฟ้องศำลเอำผิด ครม. และ กกต.ทั้งคณะแน่นอน 
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คณะก้าวหน้าส่งคนชิงเก้าอ้ีท้องถิ่น 
นำยปิยบุตร แสงกนกกุล กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ ให้สัมภำษณ์ผ่ำนเพจเฟซบุ๊กเดอะอีสำนเรคคอร์ด ถึง

แนวทำงกำรผลักดันเรื่องกำรกระจำย อ ำนำจ ว่ำ ไม่รู้ว่ำพรรคก้ำวไกลจะเดินอย่ำงไรต่อ แต่เขำบอกว่ำจะสืบสำน
ปณิธำนพรรคอนำคตใหม่ ส ำหรับตนจะรณรงค์ต่อในนำมคณะก้ำวหน้ำท ำเรื่องกำรกระจำยอ ำนำจ คนจ ำนวนมำกมัก
บอกว่ำไม่เอำหรอกให้อ ำนำจไปอยู่ที่ท้องถิ่น เพรำะเรำมีมำยำคติชุดควำมคิดที่ว่ำคอร์รัปชัน เลือกตั้งโกง เลือกตั้งท้องถิ่น
เท่ำกับมำเฟียท้องถิ่น เลือกตั้งท้องถิ่นได้แต่ตระกูลกำรเมืองท้องถิ่น ดังนั้น ต้องเปลี่ยนวิธีคิดตรงนี้ด้วยว่ำกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่นไม่ได้หมำยควำมว่ำคอร์รัปชัน กำรเลือกตั้งท้องถิ่นอำจหมำยควำมว่ำท ำสิ่งดีๆให้กับพ้ืนที่ที่เขำต้อ งกำรได้เอง 
ดังนั้น คณะก้ำวหน้ำตั้งใจจะรณรงค์เรื่องนี้ และพร้อมจะส่งผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในนำมคณะก้ำวหน้ำ อำทิ 
นำยก อบจ. 

แต่พรรคก้าวไกลเน้นงานในสภา 
นำยปดิพัทธ์ สันติภำดำ ส.ส.พิษณุโลก กรรมกำรบริหำรพรรคก้ำวไกล กล่ำวว่ำ พรรคก้ำวไกลกับคณะก้ำวหน้ำ 

คืออดีตพรรคอนำคตใหม่ด้วยกัน งำนในสภำเป็นเรื่องของพรรคก้ำวไกล เรำเน้นกำรท ำงำนในสภำเป็นหลัก พรรคก้ำว
ไกลจะไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น ส่วนคณะก้ำวหน้ำคงเป็นกำรส่งลงสมัครในนำมอิสระ เพรำะกำรเลือกตั้งท้องถิ่นไม่
ต้องสังกัดพรรค แต่อำจมีอดีตผู้สมัครของพรรคอนำคตใหม่ไปลงสมัครด้วย ในฐำนะประธำนคณะกรรมำธิกำรกำร
พัฒนำกำรเมือง กำรสื่อสำรมวลชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ได้เชิญนำยกฯมำชี้แจงควำมคืบหน้ำกรณีกำรจัด
เลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 17 มิ.ย. ที่ผ่ำนมำเชิญทุกหน่วยงำนมำชี้แจงหมดแล้ว กฎหมำยให้อ ำนำจ ครม.ในเรื่องนี้ แต่กำร
ตอบค ำถำมของคนในรัฐบำลไม่เป็นเอกภำพ เป็นไปคนละทิศละทำง ค ำตอบจึงอยู่ที่นำยกฯว่ำต้องกำรให้มีเลือกตั้ง
ท้องถิ่นจริงหรือไม่ 
“สนธิรัตน์” เมินหนุน “ประวิตร” 
ช่วงเช้ำที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงำน และรักษำกำรเลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึง
กำรประชุมรักษำกำรกรรมกำรบริหำรพรรควันที่ 19 มิ.ย. ว่ำ เป็นกำรประชุมเพ่ือเตรียมประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี เช่น 
วำระกำรประชุม สถำนที่ รำยละเอียดต่ำงๆ เมื่อถำมว่ำจะสนับสนุน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ ประธำน
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรค เป็นหัวหน้ำพรรคคนใหม่หรือไม่  นำยสนธิรัตน์ตอบเพียงว่ำ แล้วแต่ที่ประชุม รวมถึง
ต ำแหน่งเลขำธิกำรพรรค และหัวหน้ำพรรคเช่นกัน ขณะที่สัดส่วนกรรมกำรบริหำรพรรคเป็นเรื่องที่ต้องหำรือกันอีกที 
เมื่อถำมว่ำมีกำรวำงตัวกรรมกำรบริหำรพรรคไว้แล้วหรือไม่ นำยสนธิรัตน์ตอบกลับว่ำ “เนี่ย ชอบคำดเดำกันไป
ล่วงหน้ำ” 

“เดินทีละก้าว กินข้าวทีละค า” 
เมื่อถำมว่ำหำกไม่ได้เป็น กก.บห.พปชร.ต่อ จะไปตั้งกลุ่มใหม่หรือไม่ นำยสนธิรัตน์ตอบว่ำ อย่ำเพิ่งคำดเดำหรือ

คิดไปล่วงหน้ำ “ขอให้เดินทีละก้ำว กินข้ำวทีละค ำ” เมื่อถำมถึงประเด็นมีกำรล่ำรำยชื่อถอดถอนนำยสนธิรัตน์ ออกจำก
ต ำแหน่งเลขำธิกำรพรรค นำยสนธิรัตน์ตอบว่ำ ยังไม่ได้คุยกับใคร และไม่ได้คุยว่ำจะมีชื่อตนเองอยู่ใน กก.บห.ชุดใหม่
ด้วยหรือไม่ เมื่อถำมว่ำกำรปรับเปลี่ยน กก.บห.จะส่งผลต่อกำรปรับ ครม.หรือไม่ นำยสนธิรัตน์ตอบว่ำ เป็นเรื่องของ
นำยกฯ อย่ำเพิ่งไปคำดเดำล่วงหน้ำ 
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“ไผ”่ เดือดใส่ “สิระ” บ้าหรือเปล่า 
ต่อมำช่วงบ่ำยที่ศูนย์ประชุมพรรคพลังประชำรัฐ มีกำรประชุม ส.ส.พรรคประจ ำสัปดำห์ มีนำยวิรัช รัตนเศรษฐ 

ประธำนวิปรัฐบำล นำยอนุชำ นำคำศัย รักษำกำรรองหัวหน้ำพรรค นำยไพบูลย์ นิติตะวัน รักษำกำรรองหัวหน้ำพรรค 
และนำยสุชำติ ชมกลิ่น ประธำน ส.ส. ร่วมเป็นประธำนกำรประชุม ขณะที่นำยอุตตม สำวนำยน รมว.คลัง รักษำกำร
หัวหน้ำพรรค และนำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงำน รักษำกำรเลขำธิกำรพรรค ยังคงไม่เข้ำร่วมประชุมเหมือนเดิม 
ทั้งนี้ กำรประชุมได้เกิดควำมวุ่นวำยขึ้นเล็กน้อย ระหว่ำงที่รอสื่อมวลชนเก็บภำพบรรยำกำศกำรประชุม นำยสิ ระ เจน
จำคะ ส.ส.กทม. ได้ลุกขึ้น 

หารือพร้อมเสนอว่า ให้เพิ่มคุณสมบัติ 
ผู้สมัคร กก.บห.ชุดใหม่ อย่ำให้ผู้ที่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยำเสพติดเข้ำมำด ำรงต ำแหน่ง ท ำให้นำยไผ่ ลิกค์ 

ส.ส.ก ำแพงเพชร ที่นั่งอยู่ในห้องประชุมด้วย ตะโกนสวนขึ้นมำอย่ำงไม่พอใจว่ำ “บ้ำหรือเปล่ำ” ถึง 3 ครั้งติดต่อกัน ท ำ
ให้ ส.ส.ในห้องประชุมเกิดอำกำรงงกับเหตุกำรณ์ จนนำยไพบูลย์ต้องรีบตัดบทว่ำสิ่งที่นำยสิระเสนอไม่ได้อยู่ในวำระ
ประชุม และเชิญสื่อออกจำกห้องประชุม 

รอ “ลุงป้อม” จิ้มแม่บ้านคนใหม่ 
ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กำรประชุมรักษำกำร กก.บห.พปชร.วันที่ 19 มิ.ย. จะพิจำรณำวำระแก้ไขข้อบังคับพรรค

ใหม่ ก่อนน ำไปสู่กำรประชุมใหญ่สำมัญในวันที่ 3 ก.ค. ทั้งนี้ เป็นที่ชัดเจนแล้วว่ำจะมีกำรเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ ประธำนยุทธศำสตร์พรรค เป็นหัวหน้ำพรรคเพียงคนเดียว ส่วนต ำแหน่งเลขำธิกำรพรรค ล่ำสุดแคนดิเดตยังมี 2 
คน คือ นำยอนุชำ นำคำศัย ส.ส.ชัยนำท แกนน ำกลุ่มสำมมิตร ที่ช่วงหลังมีควำมสนิทสนมเป็นเหมือนมือขวำ พล.อ.
ประวิตร ตั้งแต่ก้ำวเข้ำมำเป็นประธำนยุทธศำสตร์ มีนำยอนุชำเป็นรองประธำนยุทธศำสตร์ อีกคนคือนำยสันติ พร้อม
พัฒน์ รมช.คลัง ที่ช่วงหลังเริ่มใกล้ชิดกับ พล.อ.ประวิตร มีกลุ่มนำยวิรัช และนำยสุชำติ สนับสนุน โดยทั้งคู่ถือว่ำมีจุดเด่น
ที่แตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับ พล.อ.ประวิตรจะตัดสินใจเลือกใครด้วยเหตุผลใด เข้ำมำท ำภำรกิจใด 

“อู๊ดด้า” ไม่ติดใจลูกพรรคปันใจ 
ที่พรรคประชำธิปัตย์ มีกำรประชุม ส.ส.พรรค มีนำยประกอบ รัตนพันธ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช เป็นประธำนกำร

ประชุม โดยมี ส.ส. รวมถึงผู้ช่วยรัฐมนตรี ที่ปรึกษำและเลขำนุกำรรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเข้ำร่วม ทั้งนี้ ก่อนกำร
ประชุม นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกฯและ รมว.พำณิชย์ หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวว่ำ เป็นกำรประชุม 
ส.ส.ปกติ ที่นัดผู้ช่วยฯ ที่ปรึกษำฯ และเลขำนุกำรรัฐมนตรี เข้ำร่วมเพ่ือให้ทุกคนตระหนักภำรกิจนอกจำกดูแลงำนใน
กระทรวงแล้ว ต้องดูแลเรื่องที่ประชำชนฝำกผ่ำน ส.ส.มำให้บรรลุผลด้วย เมื่อถำมถึงกรณีมี ส.ส.พรรคไปรับประทำน
อำหำรกับนำยพีระพันธุ์ สำลีรัฐวิภำค ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี นำยจุรินทร์ตอบว่ำ คงไม่สอบถำมอะไร ไม่มีอะไรติดใจ 
ส.ส.เขำมีเพ่ือนข้ำมพรรคได้ ทุกคนมีสิทธิพบปะหำรือทำนข้ำวด้วยกันเป็นเรื่องธรรมดำ ไม่คิดว่ำเป็นประเด็นขึ้นมำโดย
ไม่จ ำเป็น 

ย้ าโมเดล พปชร.ใช้กับ ปชป.ไม่ได้ 
นำยจุรินทร์กล่ำวอีกว่ำ ส่วนกระแสข่ำวมีกำรล่ำรำยชื่อกรรมกำรบริหำร (กก.บห.) พรรคให้ ได้เกินครึ่ง เพ่ือ

เปิดทำงให้มีกำรเลือกหัวหน้ำพรรคและกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ เช่นเดียวกับพรรคพลังประชำรัฐนั้น เป็นคนละ
พรรคกัน จะใช้โมเดลเดียวกันคงไม่ได้ แต่ละพรรคมีที่มำที่ไป มีฐำนรำก มีควำมแตกต่ำงกัน เรำยังเป็นประชำธิปัตย์ 
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ไม่ได้แปลว่ำถ้ำพรรคหนึ่งมีปรำกฏกำรณ์อย่ำงหนึ่ง พรรคเรำต้องเป็นอย่ำงนั้นด้วย มองว่ำเป็นเพียงกระแสข่ำว 
ข้อเท็จจริงยังไม่มีอะไร และกำรแลกเปลี่ยนควำมเห็นระหว่ำงเลขำธิกำรพรรค รองหัวหน้ำพรรค กับสมำชิกพรรคยังมี
อยู่ เพียงแต่อำจขำดช่วงไปบ้ำงในช่วงโควิด-19 แต่เปิดสมัยประชุมสภำฯมำคงเจอกันมำกขึ้น และตนลงมำพบปะสมำชิก
พรรคสม่ ำเสมอ บริหำรจัดกำรพรรค ดูแลลูกพรรคทุกหนทุกแห่ง เตรียมนัดประชุม กก.บห.พรรค วันที่ 29 มิ.ย. และ
วันที่ 6 ก.ค. นัดประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์พรรค ขอย้ ำว่ำในที่ประชุมสมำชิกพรรคสำมำรถแสดงควำมเห็นได้ ทุก
คนมีสิทธิแสดงควำมเห็น 

“อันวาร์” ปัดลา่ชื่อ กก.บห.กดดัน 
นำยอันวำร์ สำและ ส.ส.ปัตตำนี รองเลขำธิกำรพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวปฏิเสธข่ำวมีกำรรวบรวมรำยชื่อ 

กก.บห. เพ่ือให้มีกำรเปลี่ยนคณะผู้บริหำรพรรคชุดปัจจุบันว่ำ ยังไม่ถึงขั้นนั้น แต่ยังอยำกให้มีกำรประชุมใหญ่รับฟัง
ควำมเห็นสมำชิกพรรค แต่เชื่อว่ำน่ำจะได้รับค ำตอบเดิมว่ำยังติดสถำนกำรณ์โควิด-19 

เบรกนายกฯหยุดข่มขู่นิสิต-นศ. 
น.ส.เยำวลักษณ์ วงษ์ประภำรัตน์ กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ กล่ำวว่ำ กำรออกมำเตือนนิสิต นักศึกษำ ต่อ

กำรเคลื่อนไหวต่ำงๆ อำจท ำให้หมดอนำคตได้นั้น เป็นวิธีคิดที่ค่อนข้ำงเป็นปัญหำ และแย่มำกๆ ชัดเจนว่ำเป็นกำรข่มขู่
นิสิต นักศึกษำ รวมถึงคนรุ่นใหม่มำกกว่ำตักเตือนด้วยควำมเป็นห่วง ประเด็นนี้หำกเป็นประชำชนทั่วไปพูดว่ำไปอย่ำง 
แต่นี่ผู้พูดเป็นถึงผู้น ำประเทศ แต่กลับสร้ำงบรรยำกำศกีดกันเยำวชนคนรุ่นใหม่ ผลักให้สังคมมองแบบเหมำรวมว่ำผู้ที่ไม่
เห็นด้วยกับรัฐบำลเป็นคนไม่ดี และยังดูแคลนควำมคิดคนรุ่นใหม่ว่ำถูกชักจูงง่ำย ทั้งที่นิสิต นักศึกษำคือกลุ่มคนที่มี
ควำมคิดเป็นของตนเอง มีคุณค่ำในตัวเอง พิจำรณำเองได้ว่ำอะไรผิดอะไรถูก พล.อ.ประยุทธ์ต้องหยุดส่งสัญญำณข่มขู่
นิสิต นักศึกษำ แต่ควรเปิดใจรับฟังดีกว่ำ 

ครม.ตั้งงบฯ ปี 64 วงเงิน 3.3 ลล. 
ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี แถลงว่ำ ครม.มีมติเห็นชอบร่ำง 

พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564 วงเงิน 3,300,000 ล้ำนบำท เตรียมเสนอสภำผู้แทน รำษฎรพิจำรณำ จ ำแนก
ตำมกลุ่มงบฯกลำง 614,616.2 ล้ำนบำท งบฯหน่วยงำน 1,135,182 ล้ำนบำท งบฯบูรณำกำร 257,877.9 ล้ำนบำท งบ
ฯบุคลำกร 776,887.7 ล้ำนบำท งบฯทุนหมุนเวียน 221,981.9 ล้ำนบำท และงบฯช ำระหนี้ภำครัฐ 293,454.3 ล้ำนบำท 
และเห็นชอบตั้งคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) วิสำมัญพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบฯ จ ำนวน 64 คน โดยให้นำยอุตตม สำวนำยน 
รมว.คลัง นำยสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง และนำยประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงกำรคลัง รวมสัดส่วนของ ครม.ไม่
เกิน 16 คน กมธ.สัดส่วนพรรคกำรเมือง 48 คน แบ่งเป็น ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำล 27 คน และ ส.ส.ฝ่ำยค้ำน 21 คน 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ถือเป็นกำรจัดงบฯขำดดุลต่อเนื่องของรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ และงบฯปี 64 จ ำนวน 3.3 
ล้ำนล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกงบฯปี 63 ที่ตั้งไว้ 3.2 ล้ำนล้ำนบำท อยู่ 1 แสนล้ำนบำท และเป็นที่น่ำสังเกตว่ำมีกำรจัดงบฯ
กลำงไว้สูงถึง 6.14 แสนล้ำนบำท 

 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1870447 
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วันท่ี 16 มิถุนำยน 2563 - 16:13 น. 

ส.ส. ภาคเหนือ เพื่อไทย จี้ รบ. เร่งท าฝนเทียม-ใช้งบฯ แก้ภัยแล้งให ้ปชช. 
 

 
 

เมื่อเวลำ 15.00 น. วันที่ 16 มิถุนำยน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) ส.ส.ภำคเหนือพรรค พท. น ำโดย นพ.ชลน่ำน ศรี
แก้ว ส.ส.น่ำน พรรค พท. แถลงถึงสถำนกำรณ์ภัยแล้งว่ำ จำกกำรลงพ้ืนที่พบประชำชน ได้รับข้อร้องเรียนจ ำนวนมำก 
โดยเฉพำะปัญหำภัยแล้งหนัก ขณะที่ภำคเหนือมีระบบชลประทำนที่ค่อนข้ำงจ ำกัด ต้องอำศัยล ำน้ ำตำมธรรมชำติ 
หลักฐำนเชิงประจักษ์ คือสถำนภำพน้ ำใน 8 เขื่อน ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ประมำณ 32% ส่วนน้ ำต้นที่จะใช้ในกำรเกษตรก็มีน้อย 
จึงอยำกรียกร้องไปยังรัฐบำลให้เข้ำมำแก้ไขปัญหำดังกล่ำว โดยเฉพำะกำรท ำฝนเทียม 

นำยวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.พะเยำ และประธำนส.ส.ภำคเหนือ พรรคพท. กล่ำวว่ำ อยำกให้รัฐบำลเร่งท ำฝนเทียม 
ทั้งนี้ ข้ำวในแปลงของบำงอ ำเภอต้องไถทิ้ง เพรำะข้ำวแห้งตำย ชำวบ้ำนต่ำงถำมว่ำไม่เห็นรัฐบำลพูดถึงกำรแก้ปัญหำภัย
แล้ง รวมถึงกำรแก้ไขให้ชำวบ้ำน ชำวบ้ำนประสบทุกข์จำกภัยโควิด-19 ก็มำกพอแล้ว ยังต้องมำทุกข์จำกกำรไม่มีน้ ำกิน
น้ ำใช้อีก ดังนั้นถึงเวลำต้องท ำฝนเทียม ไม่ใช่มำอ้ำงว่ำต้องรอควำมชื้นสัมพัทธ์ และปฏิเสธว่ำท ำไม่ได้ 

นำยวิสำร เตชะธีรำวัฒน์ ส.ส.เชียงรำย ในฐำนะกรรมำธิกำรป้องกันและบรรเทำผลกระทบจำกภัยธรรมชำติฯ 
กล่ำวว่ำ ในวันที่ 17 มิถุนำยนนี้ กรรมำธิกำรฯ ได้เชิญ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยมำชี้แจง แต่มีกำรแจ้งว่ำนำย
นิพนธ์ บุญญำมณี รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จะเข้ำมำชี้แจง
แทน โดยจะได้สอบถำมถึงเงินเยียวยำโดยเฉพำะที่ จ.อุดรธำนีซึ่งยังไม่ได้รับเงินส่วนนี้ ในส่วนของกำรแก้ปัญหำภัยแล้ง 
ขณะที่เครื่องมือของ ปภ.ทั้งรถน้ ำ รถเจำะ รถขุดจอดทิ้งไว้เฉยๆ อ้ำงว่ำไม่มีงบประมำณซื้อน้ ำมัน แต่กลับเอำงบไปซื้อ ฮ.
ให้กับวีไอพีใช้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2230694 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2230694
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/43-5.jpg
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เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2563 

กกต. เข้มมาตรการเลอืกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขตเลือกตั้งที ่4 แนะผูม้ีสิทธลิงคะแนนเลือกตั้ง
แบบ New Normal 

 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ในวันเสำร์ที่ 20 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลำ 08.00-17.00 น. โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้มีกำรปรับรูปแบบ
แนวทำงกำรเลือกตั้งในสถำนกำรณ์โรคระบำดติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยได้ก ำหนดขั้นตอนกำรลงคะแนนเลือกตั้ง 
ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีกำรเตรียมตัวมำจำกบ้ำน สวมหน้ำกำกอนำมัยและเตรียมเอกสำรแสดงตนเพ่ือใช้สิทธิ  

เมื่อถึงหน่วยเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรำยชื่อ วัดอุณหภูมิร่ำงกำย หำกอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศำ
เซลเซียส ล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์ ยื่นหลักฐำนแสดงตนพร้อมทั้งถอดหน้ำกำกอนำมัยและสวมหน้ำกำกกลับคืน ล้ำงมือ
ด้วยแอลกอฮอล์ ลงลำยมือชื่อในบัญชีรำยชื่อและบัตรต้นขั้ว ล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์ รับบัตรเลือกตั้ง เข้ำคูหำ
ลงคะแนน ใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตร และล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์ ส ำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิร่ำงกำยเกิน 37.5 
องศำเซลเซียส จะถูกแยกให้ไปลงคะแนนพิเศษ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและลดควำมเสี่ยงของกำร
แพร่เชื้อโรค ณ หน่วยเลือกตั้ง 

อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินกำรเลือกตั้งทุกขั้นตอน จะต้องมีกำรสวมหน้ำกำกอนำมัยและกำรรักษำระยะห่ำง 
ตำมมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด 
 

อ้ำงอิง : https://region3.prd.go.th/topic/news/10801 

https://region3.prd.go.th/topic/news/10801
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17 มิ.ย. 2020 11:37:17    

“ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต.จี้รัฐบาลจดัเลือกตั้งท้องถิ่น ต.ค.นี ้  
 

 
 
 
 
 
นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือต่อกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

(กกต.) ขอให้กกต.ส่งหนังสือไปยังรัฐบำลเพ่ือยืนยันควำมพร้อมจัดกำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น โดยนำย
ศรีสุวรรณระบุว่ำตำมกฎหมำยก ำหนดให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) เป็นผู้ก ำหนดว่ำจะเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อใด ซึ่งที่ผ่ำนมำทำง
สมำคมติดตำมกำรออกระเบียบและประกำศต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นของกกต.แล้ว พบว่ำระเบียบแล้ว
เสร็จตั้งแต่ต้นปี 2563 และเลขำธิกำรกกต.ระบุว่ำพร้อมจัดกำรเลือกตั้งและมีงบประมำณเตรียมไว้อยู่แล้ว 

นำยศรีสุวรรณ กล่ำวงว่ำ กำรที่นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ฝ่ำยกฎหมำยระบุว่ำระเบียบต่ำง ๆ ยัง
ไม่พร้อม เงินไม่มี จึงไม่เป็นควำมจริง และนับตั้งแต่คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ(คสช.) ยึดอ ำนำจตั้ งแต่ปี 2557 
ท้องถิ่นหลำยแห่ง ผู้บริหำรท้องถิ่นบำงแห่งหมดวำระ แต่ยังอยู่ปฎิบัติหน้ำที่มำเป็นเวลำ 6-7 ปี ขณะที่บำงแห่งไม่มี
ผู้บริหำร ปลัดท้องถิ่นท ำหน้ำที่รักษำกำรก็ตั้งคนใกล้ชิดขึ้นมำช่วยท ำหน้ำที่ ท ำให้ประชำชนไม่สำมำรถตรวจสอบได้  

นำยศรีสุวรรณ กล่ำวว่ำ กำรที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม
อ้ำงว่ำมำจำกกำรเลือกตั้ง และในระบอบประชำธิปไตยถือว่ำกำรเลือกตั้งเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญของกำรได้ตัวแทนประชำชน
มำใช้อ ำนำจ จึงควรให้ท้องถิ่นเลือกตั้งได้แล้ว กำรประวิงเวลำไม่มีประโยชน์ ข้ออ้ำงว่ำไม่มี งบฯ ถ้ำมีปัญหำก็สำมำรถใช้
งบฯกลำงจัดกำรเลือกตั้งได้ หรือถ้ำบอกว่ำกลัวกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ก็ไม่มีน้ ำหนัก เพรำะกกต.ยังจัดกำรเลือกตั้ง
ซ่อมที่ล ำปำงได้ เพรำะฉะนั้นกกต.จึงต้องแอคชั่นให้มำกกว่ำนี้ โดยท ำหนังสือไปถึงรัฐบำลว่ำกกต.พร้อมจัดกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่นและมงีบประมำณเพียงพอ 
“ถ้ำรัฐบำลเพิกเฉย ประวิงเวลำ หนังสือที่ผมน ำมำยื่นจะเป็นหลักฐำนส ำคัญที่จะเอำผิดทั้งกกต.และครม.ฐำนละเว้นกำร
ปฎิบัติหน้ำที่ ดังนั้นกำรเลือกตั้งควรจะมีขึ้นภำยในปีนี้ ถ้ำจะดีควรจะมีตั้งแต่เดือนตุลำคม เพรำะมีช่วงเวลำให้ผู้สมัครได้
หำเสียง และถ้ำเลือกตั้งท้องถิ่นก็ควรจะเลือกพร้อมกันทุกระดับ ไม่ใช่จะมำแบ่งว่ำต้องระดับไหนก่อน เพรำะกำรจัด
พร้อมกันจะท ำให้เกิดกำรตื่นตัวของประชำชน ท ำให้เศรษฐกิจของประเทศเคลื่อนไหว เพรำะผู้สมัครและพรรคกำรเมือง
จะใช้เงินหำเสียง จัดท ำป้ำย ซึ่งคิดว่ำจะมีเงินหมุนเวียน 7-8 หมื่นล้ำนบำท ดีกว่ำรัฐบำลแจกเงินให้คนไปเที่ยว กระตุ้น
เศรษฐกิจทำงอ้อมอย่ำงมหำศำล” นำยศรีสุวรรณ กล่ำว.-ส ำนักข่ำวไทย   
อ้ำงอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ee99dfde3f8e40af8453b8c  

https://www.mcot.net/viewtna/5ee99dfde3f8e40af8453b8c


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

43 

 

 
17 มิถุนำยน 2563 - 11:57 น. 

ศรีสุวรรณจี้ กกต.ชงความพร้อมเลือกตั้งทอ้งถิ่นให้ ครม.เลิกยื้อเวลา 

 
ศรีสุวรรณ จี้ กกต.ส่งสัญญาณ รัฐบาล เดินหน้าเลือกตั้งท้องถิ่น ขู่ฟ้องศาล หากยังยื้อเวลา 
17 มิ .ย .63 เมื่ อ เวลำ 10.00 น.ที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร เลื อกตั้ ง  (กกต. )   นายศรีสุ วรรณ 

จรรยา เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทำงมำยื่นค ำร้องต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) 
กรณีกำรเลือกตั้งระดับท้องถิ่น จำกเดิมท่ีรัฐบำลประกำศว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในปีนี้ แต่พบว่ำถูกเลื่อนออกไป
อย่ำงไม่มีก ำหนด โดยพยำยำมชักแม่น้ ำทั้งห้ำมำใช้ เป็นเหตุอ้ำง ซึ่งเหตุผลประกำรหนึ่ง คือ ควำมไม่พร้อมในเรื่องของ
กฎระเบียบ ควำมไม่พร้อมของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และควำมไม่พร้อมของประชำชน รวมไปถึงงบประมำณที่จะ
ใช้ในกำรจัดเลือกตั้งถูกใช้ไปกับกำรแก้ไขปัญหำโควิด-19 หมดแล้วนั้น 

กรณีดังกล่ำวชี้ให้เห็นว่ำ รัฐบำลที่อ้ำงว่ำเป็นประชำธิปไตยมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนและส่งเสริมกำร
กระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นนั้น บัดนี้ก ำลังเป็นข้อพิสูจน์ว่ำ ไม่เป็นควำมจริงเพรำะมีควำมพยำยำมของรัฐบำลที่จะประวิง
เวลำยื้ออ ำนำจของตนเอง ผ่ำนกลไกของท้องถิ่นที่รัฐบำลได้ครอบง ำไว้เบ็ดเสร็จแล้วออกไปไม่ มีก ำหนด ทั้งๆที่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ 2560 ม.252 ระบุไว้ชัดว่ำ “สมำชิกสภำท้องถิ่นต้องมำจำกกำรเลือกตั้ง” แต่รัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ ที่ชอบอ้ำงว่ำมำจำกกำรเลือกตั้งนั้น ยังคงปล่อยให้ผู้บริหำรท้องถิ่นครองอ ำนำจมำเกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด
มำกกว่ำ 7-8 ปี บำงแห่งให้ข้ำรำชกำรประจ ำรักษำกำรในต ำแหน่งผู้บริหำรมำมำกกว่ำ 5-6 ปีแล้ว 

ทั้งนี้ตำม พรบ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 2562 ม.142 ระบุไว้ชัดเจนว่ำ ภำยหลัง
จำกกฎหมำยนี้ใช้บังคับ ให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่น โดยให้ คสช.แจ้งไปยังคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) หำกไม่มี คสช. 
ให้เป็นอ ำนำจของคณะรัฐมนตรี ดังนั้นกำรเลือกตั้งท้องถิ่นจึงไม่ใช่อ ำนำจของกระทรวงมหำดไทยที่จะก ำหนดกรอบเวลำ
ได้ หำกแต่เป็นอ ำนำจของ กกต.โดยตรงและขณะนี้ กกต.ได้ออกระเบียบส ำหรับใช้ในกำรเลือกตั้งเสร็จสิ้นมำนำนแล้ว 
แต่ กกต.กลับเงียบเฉยไม่ส่งสัญญำนใด ๆ ไปยังคณะรัฐมนตรี เพ่ือแจ้งให้ทรำบถึงควำมพร้อมในกำรควบคุม ดูแลกำร
เลือกตั้งท้องถิ่น รวมทั้งกำรมีงบประมำณส ำรองไว้กว่ำ 800 ล้ำนบำทแล้วด้วย ดังนั้น สังคมไทยจึงเห็นรองนำยกรัฐมนตรี
ฝ่ำยกฎหมำย ออกมำเฉไฉในกำรให้สัมภำษณ์ในท ำนองว่ำ ยังไม่พร้อมในเรื่องของกฎระเบียบ และควำมไม่พร้อมของ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
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ด้วยเหตุดังกล่ำว สมำคมฯจึงจะน ำค ำร้องไปยื่นให้ กกต.ได้เร่งรีบส่งสัญญำนหรือแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้
ตัดสินใจเพ่ือจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศภำยใน ต.ค.63 นี้ และหำกยังมีกำรใช้เล่ห์ฉลร่วมกันประวิงเวลำไว้ 
สมำคมฯจะน ำหลักฐำนค ำร้องนี้ไปยื่นฟ้องต่อศำลเอำผิด ครม.-กกต.ทั้งคณะต่อไปแน่นอน  นำยศรีสุวรรณกล่ำวในที่สุด 

 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/434120 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง :  

https://www.komchadluek.net/news/politic/434120?utm_source=homepage&utm_medium=internal

_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7

%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/434120
https://www.komchadluek.net/news/politic/434120?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
https://www.komchadluek.net/news/politic/434120?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
https://www.komchadluek.net/news/politic/434120?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
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17 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 12:27 น.      

 “ศรีสุวรรณ” ยื่นแล้วจี ้กกต. เดินเครื่องเลอืกตั้งท้องถิ่น 
 
 
 
 

 
17 มิ.ย. 2563 - นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นหนังสือต่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ กกต.ส่งหนังสือเพื่อหนังสือไปยังรัฐบาลเพื่อยืนยันความพร้อมในการ
จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น   

โดยนำยศรีสุวรรณ ระบุว่ำตำมกฎหมำยก ำหนดให้ ครม.เป็นผู้ก ำหนดว่ำจะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อใด ซึ่งที่
ผ่ำนมำทำงสมำคมได้ติดตำมกำรออกระเบียบและประกำศต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นของ กกต. แล้วพบว่ำ
ระเบียบแล้วเสร็จตั้งแต่ต้นปี 2563 และเลขำธิกำร กกต.ก็ได้ออกมำระบุว่ำพร้อมจัดกำรเลือกตั้งและมีงบประมำณ
เตรียมไว้อยู่แล้ว  ดังนั้นกำรที่นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ออกมำระบุว่ำ ระเบียบต่ำงๆยังไม่พร้อม เงินไม่มี 
จึงเป็นเรื่องที่ไม่เป็นควำมจริง นอกจำกนี้ตนเห็นว่ำนับตั้งแต่ คสช.ยึดอ ำนำจตั้งแต่ 2557 ท้องถิ่นหลำยแห่ง ผู้บริหำร
ท้องถิ่นบำงแห่งหมดวำระ  แต่ยังอยู่ปฏิบัติหน้ำที่  ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่มำแล้ว 6-7 ปี ขณะที่บำงแห่งไม่มีผู้บริหำร  ปลัด
ท้องถิ่นท ำหน้ำที่รักษำกำรณ์ ก็มีกำรตั้งคนใกล้ชิดขึ้นมำช่วยท ำหน้ำที่ ท ำให้ประชำชนไม่สำมำรถที่จะไปตรวจสอบ
ได้  กำรที่นำยกรัฐมนตรียังอ้ำงว่ำตนเองมำจำกกำรเลือกตั้ง และในระบอบประชำธิปไตยถือว่ำกำรเลือกตั้งถือเป็น
พ้ืนฐำนส ำคัญ ในกำรได้ตัวแทนประชำชน มำใช้อ ำนำจ  ดังนั้นก็ควรที่จะให้ท้องถิ่นมีกำรเลือกตั้งได้แล้ว กำรประวิงเวลำ
ไม่มีประโยชน์ข้ออ้ำงว่ำไม่มีงบ ถ้ำมีปัญหำก็สำมำรถใช้งบกลำงจัดกำรเลือกตั้งได้ หรือถ้ำบอกว่ำกลัวกำรแพร่ระบำดของ
โควิด-19 ก็ไม่มีน้ ำหนัก  เพรำะ กกต.ยังสำมำรถจัดกำรเลือกตั้งซ่อมที่ล ำปำงได้ เพรำะฉะนั้น กกต.จึงต้องแอคชั่นให้
มำกกว่ำนี้  โดยท ำหนังสือไปถึงรัฐบำลว่ำ กกต.พร้อมจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีงบประมำณเพียงพอ 

“ถ้ำรัฐบำลเพิกเฉย ประวิงเวลำ  หนังสือที่ผมน ำมำยื่นจะเป็นหลักฐำนส ำคัญที่จะเอำผิดทั้ง กกต. และ ครม. 
ฐำนละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่  ดังนั้นกำรเลือกตั้งควรจะมีขึ้นภำยในปี 2563  ถ้ำจะดีควรจะมีกำรเลือกตั้งตั้งแต่เดือนต.ค.
เพรำะมีช่วงเวลำให้ผู้สมัครได้หำเสียง” นำยศรีสุวรรณกล่ำว 

นำยศรีสุวรรณ ยังเห็นว่ำหำกมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นก็ควรจะมีกำรเลือกพร้อมกันในทุกระดับ  ไม่ใช่จะมำแบ่งว่ำ
ต้องระดับไหนก่อน เพรำะกำรจัดพร้อมกันจะท ำให้เกิดกำรตื่นตัวของประชำชน ท ำให้เศรษฐกิจของประเทศ
เคลื่อนไหว  เพรำะผู้สมัคร และพรรคกำรเมืองจะใช้เงินในกำรหำเสียง  จัดท ำป้ำย  ซึ่งคิดว่ำจะมีเงินหมุนเวียน 7-8 หมื่น
ล้ำนบำท ดีว่ำรัฐบำลแจกเงินให้คนไปเที่ยว เป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจทำงอ้อมอย่ำงมหำศำล  
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68946 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/68946
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17 Jun 2020 12:23 น. 

“ศรีสุวรรณ” จี ้กกต. ยืนยันรัฐบาลพร้อมเลอืกตั้งท้องถิ่น  
 

 
  “ศรีสุวรรณ” จี้กกต.ส่งหนังสือถึงรัฐบาลยืนยันความพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น  อัดอย่าประวิงเวลา หนุน
เลือกพร้อมกันทุกระดับ เชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจดีกว่าแจกเงิน 

วันนี้ (17 มิ.ย.63) นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ำยื่นหนังสือต่อ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ขอให้ส่งหนังสือไปยังรัฐบำลเพื่อยืนยันควำมพร้อมในกำรควบคุม จัดกำรเลือกตั้ง
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น  

นำยศรีสุวรรณ ระบุว่ำ ตำมกฎหมำยก ำหนดให้รัฐบำลเป็นผู้ก ำหนดว่ำจะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อใด ที่ผ่ำนมำ
สมำคมฯได้ติดตำมกำรออกระเบียบและประกำศต่ำงๆที่เก่ียวข้องกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นของ กกต. ก็พบว่ำระเบียบแล้ว
เสร็จตั้งแต่ต้นปี 2563 ล่ำสุดเลขำธิกำร กกต.ก็ออกมำยืนยันควำมพร้อมจัดกำรเลือกตั้งโดยมีงบประมำณอยู่แล้ว 800
ล้ำนบำท  ดังนั้น กำรที่นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ออกมำระบุว่ำ ระเบียบต่ำงยังไม่พร้อม เงินไม่มี จึงไม่
เป็นควำมจริง 
นอกจำกนี้ตนเห็นว่ำนับตั้งแต่ คสช.ยึดอ ำนำจตั้งแต่ 2557 องค์กรปกครองท้องถิ่นหลำยแห่ง ผู้บริหำรท้องถิ่นหมดวำระ 
แต่ยังอยู่ปฎิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่งคสช. ซึ่งปฎิบัติหน้ำที่มำแล้ว 6-7 ปี ขณะที่บำงแห่งไม่มีผู้บริหำร  ปลัดท้องถิ่นท ำหน้ำที่
รักษำกำร ก็มีกำรตั้งคนใกล้ชิดขึ้นมำช่วยท ำหน้ำที่ท ำให้ประชำชนไม่สำมำรถท่ีจะไปตรวจสอบได้  
  ขนำดนำยกรัฐมนตรียังอ้ำงว้ำ  ตนเองมำจำกกำรเลือกตั้ง ในระบอบประชำธิปไตยถือว่ำกำรเลือกตั้งเป็น
พ้ืนฐำนส ำคัญ ในกำรได้ตัวแทนประชำชน มำใช้อ ำนำจ  ดังนั้นก็ควรที่จะให้ท้องถิ่นมีกำรเลือกตั้งได้แล้ว กำรประวิงเวลำ
ไม่มีประโยชน์ ข้ออ้ำงว่ำไม่มีงบฯ ถ้ำมีปัญหำก็สำมำรถใช้งบฯ กลำงจัดกำรเลือกตั้งได้ หรือถ้ำบอกว่ำกลัวกำรแพร่
ระบำดของโควิด-19 ก็ไม่มีน้ ำหนัก เพรำะ กกต.ยังสำมำรถจัดกำรเลือกตั้งซ่อมที่ล ำปำงได้ เพรำะฉะนั้น กกต.จึงต้อง
แอคชั่นให้มำกกว่ำนี้  โดยท ำหนังสือไปถึงรัฐบำลว่ำ กกต.พร้อมจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีงบประมำณเพียงพอ 
                                                       

 

อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/438716 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000062532 

 

https://www.thansettakij.com/content/438716
https://mgronline.com/politics/detail/9630000062532
https://asia-track.com/click.php?key=jeqaiev6u0nfzbwc1oxx&cost=0.06&c1=1436581&c2=255253
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 17 มิถุนำยน 2020 - 12:43 

 “ศรีสุวรรณ”บุก กกต. จี้เร่งจัดเลือกตั้งท้องถิน่ 

 
"ศรีสุวรรณ" บุก กกต. จี้ส่งสัญญาณให้รัฐบาล เร่งตัดสินใจจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ ขู่ไม่ท าจะฟ้อง

เอาผิดทั้ง กกต.- ครม. 
นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทำงมำยื่นค ำร้องต่อ

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) กรณีกำรเลือกตั้งระดับท้องถิ่น จำกเดิมท่ีรัฐบำลประกำศว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรได้
ภำยในปีนี้ แต่พบว่ำถูกเลื่อนออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนด โดยพยำยำมชักแม่น้ ำทั้งห้ำมำใช้เป็นเหตุอ้ำง ซึ่งเหตุผลประกำร
หนึ่ง คือ ควำมไม่พร้อมในเรื่องของกฎระเบียบ ควำมไม่พร้อมของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และควำมไม่พร้อมของ
ประชำชน รวมไปถึงงบประมำณที่จะใช้ในกำรจัดเลือกตั้ งถูกใช้ไปกับกำรแก้ไขปัญหำโควิด-19 หมดแล้วนั้น กรณี
ดังกล่ำวชี้ให้เห็นว่ำ รัฐบำลที่อ้ำงว่ำเป็นประชำธิปไตยมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนและส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจสู่
ท้องถิ่นนั้น บัดนี้ก ำลังเป็นข้อพิสูจน์ว่ำ ไม่เป็นควำมจริง 
ทั้งนี้ ตำม พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 2562 ม.142 ระบุไว้ชัดเจนว่ำ ภำยหลังจำก
กฎหมำยนี้ใช้บังคับ ให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่น โดยให้ คสช. แจ้งไปยังคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) หำกไม่มี คสช. 
ให้เป็นอ ำนำจของคณะรัฐมนตรี ดังนั้นกำรเลือกตั้งท้องถิ่นจึงไม่ใช่อ ำนำจของ กระทรวงมหำดไทยที่จะก ำหนดกรอบ
เวลำได้ หำกแต่เป็นอ ำนำจของ กกต. โดยตรง และขณะนี้ กกต.ได้ออกระเบียบส ำหรับใช้ในกำรเลือกตั้งเสร็จสิ้นมำนำน
แล้ว แต่ กกต. กลับเงียบเฉยไม่ส่งสัญญำนใด ๆ ไปยังคณะรัฐมนตรี เพ่ือแจ้งให้ทรำบถึงควำมพร้อมในกำรควบคุม ดูแล
กำรเลือกตั้งท้องถิ่น รวมทัง้กำรมีงบประมำณส ำรองไว้กว่ำ 800 ล้ำนบำทแล้วด้วย 

ทั้งนี้นำยศรีสุวรรณ กล่ำวต่อว่ำ ด้วยเหตุดังกล่ำว สมำคมฯจึงจะน ำค ำร้องไปยื่นให้ กกต. ได้เร่งรีบส่งสัญญำน 
หรือแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ตัดสินใจเพ่ือจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศภำยใน ต.ค. 63 นี้ และหำกยังมีกำร
ใช้เล่ห์กลร่วมกันประวิงเวลำไว้ สมำคมฯจะน ำหลักฐำนค ำร้องนี้ไปยื่นฟ้องต่อศำลเอำผิด ครม. -กกต.ทั้งคณะต่อไป
แน่นอน 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_701113/ 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://prachatai.com/journal/2020/06/88169 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_701113/
https://prachatai.com/journal/2020/06/88169
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17 มิ.ย. 2563 11:35    

 “องอาจ” ชงเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นวาระส าคญัของรัฐบาล ชี้ กกต. พร้อมช่วยเต็มที ่
 

 
 
รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ชงเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นวาระส าคัญของรัฐบาล เลิกถ่วง
เวลา-เร่งกระจายอ านาจให้ประชาชน 

วันนี้ (17 มิ.ย.) นำยองอำจ คล้ำมไพบูลย์ รองหัวหน้ำพรรค และประธำน ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์  
กล่ำวถึงกรณีที่ไม่มีงบประมำณจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นเพรำะถูกโยกงบมำใช้แก้ปัญหำโควิด -19 ว่ำ นับเป็นเรื่องดีที่นำย
วิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ออกมำบอกว่ำมีงบประมำณจัดเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่ในร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 2564 แล้ว ไม่ได้มีปัญหำเรื่องงบเลือกตั้งท้องถิ่นแต่อย่ำงใด ต้องขอบคุณรองนำยกฯ วิษณุ ที่ยอมรับควำมจริง 
ยืนยันว่ำมีงบเลือกตั้งท้องถิ่น ถึงแม้เมื่อ 2-3 วันก่อนเคยบอกว่ำไม่มีงบเลือกตั้งท้องถิ่น เพรำะเอำงบไปแก้ปัญหำโควิด-
19 หมดแล้วก็ตำม 

เมื่อไม่มีปัญหำเรื่องงบประมำณเลือกตั้งท้องถิ่น รัฐบำลก็ควรเตรียมกำรเลือกตั้งท้องถิ่นได้แล้ว เพรำะ 
กฎหมำยให้เป็นอ ำนำจของรัฐบำลในกำรประกำศให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นโดยปรึกษำหำรือกับ กกต. เรื่องควำมพร้อม
ต่ำงๆ ซึ่งขณะนี้ กกต.ก็ยืนยันว่ำพร้อม โดยท ำระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเลือกตั้งท้องถิ่นเสร็จแล้ว ก ำลังเตรียมจัดอบรม
เจ้ำหน้ำที่ ส่วนกำรแบ่งเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับเหลือเพียงขั้นตอนกำรตรวจทำน และประกำศลง
รำชกิจจำนุเบกษำ 
  ขณะนี้ปัญหำว่ำจะเลือกตั้งท้องถิ่นเม่ือไหร่ อย่ำงไร จึงอยู่ท่ีรัฐบำลจะตัดสินใจเรื่องนี้แบบไหน รัฐบำล 
ไม่ควรถ่วงเวลำท ำให้กำรเลือกตั้งท้องถิ่นล่ำช้ำออกไปเกินสมควร รัฐบำลควรแสดงควำมจริงใจสนับสนุนเลือกตั้งท้องถิ่น
ด้วยกำรประกำศให้กำรเลือกตั้งท้องถิ่นเป็น “วำระส ำคัญ” ของรัฐบำลที่จะด ำเนินกำร เพ่ือเปิดโอกำสให้ประชำชนใช้
สิทธิใช้เสียง ก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นด้วยตนเอง ไม่ใช่ปล่อยให้กำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นอยู่ในมือของรัฐบำล
ผ่ำนกระทรวงมหำดไทยมำนำนกว่ำ 6 ปี 

ในส่วนของพรรคประชำธิปัตย์ เรำมีนโยบำยสนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจมำโดยตลอด เพรำะเรำเชื่อมั่นใน
แนวทำง “ลดอ ำนำจรัฐ เพ่ิมอ ำนำจประชำชน” เรำจึงถือเป็นนโยบำยหลักผลักดันเสนอกฎหมำยให้มีกำรเลือกตั้ง
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ท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่องตลอดมำ ทั้ง อบจ. เทศบำล อบต. รวมถึงกำรเลือกตั้งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ส.ก. ส.ข. 
ถึงแม้ที่ผ่ำนมำกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นจะมีปัญหำทุจริตคอร์รัปชันอยู่บ้ำง แต่ไม่สำมำรถน ำมำเป็นข้ออ้ำงที่จะไม่ให้มี
กำรเลือกตั้งท้องถิ่นได้ ท้องถิ่นไหนมีกำรทุจริตก็เข้ำไปจัดกำรเอำผิดเป็นรำยๆ ไป แต่ไม่ควรท ำลำยหลักกำรกระจำย
อ ำนำจให้ประชำชน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐำนส ำคัญของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย จึงขอเรียกร้องรัฐบำลกระจำย
อ ำนำจให้ประชำชนเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่ควรมีข้ออ้ำงใดๆ มำท ำลำยขวำงก้ันหลักกำรที่ถูกต้องอีกต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000062499 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/499758 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/68927 
 
 
 
 
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000062499
https://www.naewna.com/politic/499758
https://www.thaipost.net/main/detail/68927
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พุธที่ 17 มิถุนำยน 2563 เวลำ 10.21 น. 

เลิกถ่วงเวลา!'องอาจ'ชงเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นวาระส าคัญ 
 

 
 
 
 
 

เมื่อวันที่  17 มิ .ย.  นำยองอำจ คล้ำมไพบูลย์ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกำรเลือกตั้ ง
ท้องถิ่น  ว่ำ  ต้องขอบคุณนำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ที่ยอมรับควำมจริง และยืนยันว่ำมีงบประมำณจัด
เลือกตั้งท้องถิ่นอยู่ในร่ำงพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564 แล้ว ไม่ได้มีปัญหำเรื่อง
งบประมำณส ำหรับกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น  แม้เคยบอกว่ำไม่มีงบประมำณจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น เพรำะเอำไปใช้ใน
กำรแก้ปัญหำโรคโควิด-19 หมดแล้ว  ดังนั้น เมื่อไม่มีปัญหำเรื่องงบประมำณเลือกตั้งท้องถิ่น รัฐบำลควรเตรียมกำร
เลือกตั้งท้องถิ่นได้แล้ว เพรำะกฎหมำยให้เป็นอ ำนำจของรัฐบำลในกำรประกำศให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นโดยปรึกษำหำรือ
กับคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องควำมพร้อมต่ำงๆ  

ซึ่งขณะนี้ กกต.ยืนยันว่ำพร้อม โดยท ำระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเลือกตั้งท้องถิ่นเสร็จแล้ว และก ำลังเตรียมจัด
อบรมเจ้ำหน้ำที่ ส่วนกำรแบ่งเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับเหลือเพียงขั้นตอนกำรตรวจทำน และ
ประกำศลงรำชกิจจำนุเบกษำ  ขณะนี้จึงมีปัญหำแค่ว่ำจะเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่ อย่ำงไร จึงอยู่ที่รัฐบำลจะตัดสินใจ
เรื่องนี้แบบไหน รัฐบำลไม่ควรถ่วงเวลำท ำให้กำรเลือกตั้งท้องถิ่นล่ำช้ำออกไปเกินสมควร รัฐบำลควรแสดงควำมจริงใจ
สนับสนุนเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยกำรประกำศให้กำรเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นวำระส ำคัญของรั ฐบำลที่จะด ำเนินกำร เพ่ือเปิด
โอกำสให้ประชำชนใช้สิทธิใช้เสียง ก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นด้วยตนเอง ไม่ใช่ปล่อยให้กำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น
อยู่ในมือของรัฐบำลผ่ำนกระทรวงมหำดไทยมำนำนกว่ำ 6 ปี  

นำยองอำจ กล่ำวอีกว่ำ  ส ำหรับพรรคประชำธิปัตย์มีนโยบำยสนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจมำตลอด เพรำะเรำ
เชื่อมั่นในแนวทำง “ลดอ ำนำจรัฐ เพ่ิมอ ำนำจประชำชน” เรำจึงถือเป็นนโยบำยหลักผลักดันเสนอกฎหมำยให้มีกำร
เลือกตั้งท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่องตลอดมำ ทั้ง อบจ. เทศบำล อบต. รวมถึงกำรเลือกตั้งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร (ส.ก.) และสมำชิกสภำเขต (ส.ข.)  แม้ท่ีผ่ำนมำ กำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นจะมีปัญหำทุจริต
คอร์รัปชั่นอยู่บ้ำง แต่ไม่สำมำรถน ำมำเป็นข้ออ้ำงที่จะไม่ให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นได้ ท้องถิ่นไหนมีกำรทุจริตก็ต้องถูกเข้ำ
ไปจัดกำรเอำผิดเป็นรำยๆไป แต่ไม่ควรท ำลำยหลักกำรกระจำยอ ำนำจให้ประชำชน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐำนส ำคัญของกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตย ตนจึงขอเรียกร้องรัฐบำลกระจำยอ ำนำจให้ประชำชนเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่ควรมีข้ออ้ำง
ใดๆ มำท ำลำยขวำงก้ันหลักกำรที่ถูกต้องอีกต่อไป. 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/780308 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/163251 

https://www.dailynews.co.th/politics/780308
https://siamrath.co.th/n/163251
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16 มิถุนำยน 2020 เวลำ 9:00 

'กุญแจ' ดอกสุดท้าย ปลดลอ็ค 'เลือกตั้งทอ้งถิ่น' 
 

ทั้งหมดอยู่ที่ "กุญแจ" ดอกสุดท้ำยส่งสัญญำณควำมพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 7,852 แห่งเมื่อใดเท่ำนั้น 
"ถ้าเป็นไปได้ จะมีการเลือกตั้งสักอย่างในปีนี้ ขอให้รอเวลาก่อน" 
สิ้นเสียง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม กล่ำวถึงควำมชัดเจน

ของกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ประเด็นส ำคัญที่องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น(อปท.) ก ำลังรอค ำตอบจำกผู้มีอ ำนำจว่ำที่สุดแล้วจะจัด
ขึ้นเมื่อใด เป็นควำมต่อเนื่องจำกบทสัมภำษณ์ท่ีมำจำก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ำยกฎหมำย ออกมำยอมรับ
ว่ำ งบประมำณที่เตรียมไว้ใช้ในกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ถูกน ำไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำโควิด-19 อำจส่งผลให้ต้องยืดออกไปถึง
ปี 2564 รวมถึงต้องรอกำรจัดสรรงบประมำณใหม่ ท ำให้ควำมชัดเจนในกำรจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ยังอยู่ในสถำนกำรณ์ "ฝุ่น
ตลบ" ว่ำกำรจัดเลือกตั้งทั้ง 7,852 แห่งใน 97,940 ต ำแหน่งทั่วประเทศ จะจัดขึ้นภำยในปี 2563 หรือไม่ จำกค ำถำมที่ว่ำ
งบประมำณจัดเลือกตั้งของท้องถิ่นตำมที่นำยวิษณุเปิดเผยจะเป็น "เงื่อนไข" ปลดล็อคให้กระบวนกำรเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้น
โดยเร็วแค่ไหน 

เมื่อพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย แจ้งต่อคณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจการปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ในวงประชุมเมื่อวันที่ 5 ก.พ.2563 ยืนยันมีเพียง
ท้องถิ่น 2 แห่งมีควำมพร้อม "งบประมาณ" จัดเลือกตั้ง ประกอบด้วย กรุงเทพมหำนคร(กทม.) งบเลือกตั้ง  
240 ล้ำน และเมืองพัทยำงบเลือกตั้ง 1.2 ล้ำนบำท  

แต่ใน พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.
2562 เขียนไว้ตำมมำตรำ 14 วรรค 2 ระบุไว้ชัดเจนว่ำ "ในกรณีที่ อปท.ใดมีรายได้ไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตามความ
จ าเป็น" (อ่านประกอบ : ไขกุญแจ "ปลดล็อค" เลือกตั้งท้องถิ่น) หมำยควำมว่ำ หำกท้องถิ่นแห่งใด ขำดงบประมำณจัดกำร
เลือก อ ำนำจจะอยู่ที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ขออนุมติจาก ครม.เพ่ือให้กำรจัดเลือกตั้งท้องถิ่นเดินหน้ำในตำมที่
มำตรำ 14 วรรค 2 ก ำหนดไว้ 

นอกจำกนี้ "เนชั่นสุดสัปดาห์" ยังไปตรวจสอบพบว่ำ เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2563 กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถ.) ท ำหนังสือ "ด่วนที่สุด" ที่ มท.0818.2/ว 1530 ไปถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง "การส ารวจข้อมูลการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"  

 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/3779
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ส ำหรับเนื้อหำในหนังสือฉบับนี้ระบุทจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลต่อการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมาก ซึ่งอำจมีผลกระทบต่องบประมำณใช้ส ำหรับการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่น ดังนั้นเพ่ือเตรียมควำมพร้อมของงบประมำณส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น ขอให้จังหวัด แจ้งไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "รายงานข้อมูล" งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 ที่เป็นค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 กรณีประกอบด้วย 

1.กรณี งบประมาณเพียงพอ  แบ่ งเป็น 1.1 งบประมำณเพียงพอใช้ งบประมำณตำมข้อบัญญัติ /เทศ
บัญญัติ 1.2 งบประมำณเพียงพอใช้งบประมำณตำมข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดยต้องโอนงบประมำณจำกรำยกำรที่เหลือจ่ำย
หรือรำยกำรที่ยังไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำย 

2.กรณีงบประมาณไม่เพียงพอ แบ่งเป็น 2.1 ใช้จ่ำยเงินสะสม 2.2 ใช้จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม 
3.กรณีงบประมาณไม่เพียงพอตามข้อ 1.2 หรือไม่มีงบประมาณ 3.1 จ ำเป็นต้องขอรับเงินอุดหนุนให้ระบุจ ำนวน

งบประมำณ 3.2 แสดงรำยละเอียดขอรับเงินอุดหนุน โดยแสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยแต่ละรำยกำร พร้อมจ ำนวนเงินที่จะใช้
จ่ำย 3.3 ชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรขอรับเงินอุดหนุน 

ตั้งแต่กรม สถ.ท ำหนังสือไปยังจังหวัด พบว่ำท้องถิ่นแต่ละจังหวัดบำงส่วนได้แจ้งกลับมำแล้ว โดยมีบำงท้องถิ่นระบุ
ถึงกำรมีงบประมาณเพียงพอใช้งบประมำณตำมข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ อำทิ อบต.ท่ำช้ำง อบต.ทุ่งอรุณ อบต.โชคชัย จ.
นครรำชสีมำ จนเป็นอีกหนึ่งสัญญำณควำมพร้อมจัดเลือกตั้ง 

โดยเฉพำะเสียงจำก พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ยืนยัน กกต.ได้รับกำรจัดสรรงบที่จะใช้ในกำรก ำกับ
ดูแลกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 จ านวน 800 ล้านบาท ซึ่งงบประมำณดังกล่ำวยังคง
อยู่ โดยกกต.พร้อมที่จะด ำเนินกำรทันทีที่รัฐบำลประกำศให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 

หนึ่ งใน กมธ.กำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำรบริหำรรำชกำรรูปแบบพิเศษ สภำ
ผู้แทนรำษฎร บอกกับ"เนชั่นสุดสัปดาห์" โดยวิเครำะห์ไปที่ตัวชี้วัดกำรจัดเลือกตั้งท้องถิ่น อยู่ที่ควำมพร้อมทำงกำรเมืองของ
รัฐบำล ไม่ใช่ประเด็นในเรื่องงบประมำณ เนื่องจำกขณะนี้ระเบียบกำรจัดเบือกตั้งต่ำงๆ ออกมำพร้อมหมดแล้ว ดังนั้นทุก
อย่างเป็นเรื่องการเมือง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นจะสู้กันเต็มที่ เพราะมีผลไปถึงแต้มต่อทางการเมือง  

ขณะที่อีกด้ำนยังปรำกฎควำมเคลื่อนไหวภำยในพรรคพลังประชำรัฐ แย่งชิงอ ำนำจในต ำแหน่งส ำคัญภำยในพรรค
ตลอด 1 เดือนที่ผ่ำนมำ กลำยเป็นภำพ "ด้านลบ" ที่ถูกสะท้อนออกไปในฐำนะพรรคแกนน ำตั้งรัฐบำล ซึ่งมีผลต่อฐำนเสียง
ควำมนิยมของพรรค มีผลไปถึงผู้สมัครเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น และเครือข่ายทางการเมืองทั้งหมด ที่จะกระทบหำกกำร
เลือกตั้งท้องถิ่นมีข้ึนในช่วงที่แรงกระเพ่ือมในพลังประชำรัฐยังหำข้อยุติไม่ได้  

แต่ไม่ว่ำอย่ำงไรตำม "บทเฉพาะกาล" ใน พรบ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 2562 จะ
เดินหน้าไปสู่การปลดล็อคจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ตำมขั้นตอนในมำตรำ 142 ระบุว่ำทภำยหลังจำกท่้ พรบ.น้้ใช้บังคับให้เป็น
อ านาจของ ครม.เห็นชอบ เมื่อเห็นสมควรให้แจ้ง กกต.ทรำบเพื่อประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง ทั้งหมดอยู่ที่ "กุญแจ" ดอก
สุดท้ายจากกระทรวงมหาดไทย จะส่งสัญญาณความพร้อมการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง 7,852 แห่งเม่ือใด เพื่อเสนอวาระ
ให ้ครม.กางปฏิทิน "คิว" เลือกตั้งท้องถิ่น ส่งไปถึงมือ กกต.ก าหนดวัน-เวลาเลือกตั้งโดยเร็ว. 
อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/12338?line= 
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16 มิ.ย. 2563-11:47 น. 

สัญญาณจากพลังประชารัฐ สัญญาณเตอืน ‘ปรบัครม.’ 

 
 

ไม่ว่ำปัญหำอันก ำลังเกิดขึ้นกับพรรคพลังประชำรัฐ ไม่ว่ำปัญหำอันก ำลังจะเกิดขึ้นกับพรรคประชำธิปัตย์
มีรำกฐำนมำจำกจุดเดียวกัน นั่นก็คือ จุดที่ยังไม่ลงตัวอย่ำงเพียงพอกับกำรบริหำรจัดกำรในเรื่อง "ต ำแหน่ง"ทำง
กำรเมือง จึงพุ่งเป้ำไปยังต ำแหน่ง"กรรมกำรบริหำรพรรค"เพียงแต่พรรคพลังประชำรัฐไม่สำมำรถบริหำรจัดกำร
ได้โดยรำบรื่น เรื่องจึงถล ำลึกลงไปถึงระดับที่จะต้องมีกำรยื่นใบลำออกของ 18 กรรมกำรบริหำรพรรคเพ่ืออำศัย
รูปกำรณ์ประชุมของพรรคน ำไปสู่กำรเปลี่ยนตัวหัวหน้ำพรรค เลขำธิกำรพรรค  

ขณะที่พรรคประชำธิปัตย์มีควำมเขี้ยวมำกกว่ำผู้กุมอ ำนำจพรรคประชำธิปัตย์จึงผ่อนคลำยด้วยกำรเรียก
ประชุมกรรมกำรบริหำรพรรค เรียกประชุม ส.ส.พรรคเพื่อบริหำร จัดกำรกับปัญหำเท่ำกับเป็นกำรตัดไฟตั้งแต่
ต้นลมได้อย่ำงทันท่วงทีปัญหำของพรรคพลังประชำรัฐในขณะนี้ยืนยันอย่ำงเด่นชัดว่ำเหตุ ใด พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ จึงต้องกำรเข้ำไปยึดกุมกำรน ำของ พรรคเอำไว้อย่ำงเบ็ดเสร็จ  
เพรำะแม้จะเคยส่งคนของตนไปแจ้งให้มีกำรปรับเปลี่ยนตัวหัวหน้ำพรรค เลขำธิกำรพรรค แต่ถูกปฏิเสธอย่ำง
แข็งกร้ำว 

ร่องรอยแรกของกำรปฏิเสธไม่เพียงแต่ไม่ยินยอมลำออกเพื่อน ำไปสู ่กำรปรับเปลี ่ยนหัวหน้ำพรรค 
เลขำธิกำรพรรค อย่ำงนุ่มนวล หำกแต่ยังก่อกำรโต้กลับด้วยปฏิบัติกำรข่ำวนั่นก็คือ ต้องกำรให้ดื่มสุรำแต่ไม่ยอม
สุรำ จึงจ ำเป็นต้องรินแล้วบังคับให้ดื่มแบบกรอกปำกเป็นกำรกรอกปำกผ่ำน 18 กรรมกำรบริหำรยื่นใบลำออก 

ค ำปลอบใจที่ว่ำ กลุ่ม 3 ป.ยึดกุมกำรน ำภำยในพรรคพลังประชำรัฐได้อย่ำงเบ็ดเสร็จเด็ดขำดจึงไม่เป็น
ควำมจริง เพรำะเป็น จริงบรรดำ"กลุ ่ม 4 กุมำร"จะกล้ำแข็งขืนและตอบโต้เช่นนี ้หรือนี ่คือจุดที ่แตกต่ำงกัน
ระหว่ำงภำยในพรรคพลังประชำรัฐกับภำยในพรรคประชำธิปัตย์  

จำกภำวะปั่นป่วนภำยในพรรคพลังประชำรัฐ จำกภำวะปั่นป่วนภำยในพรรคประชำธิปัตย์จึงเท่ำกับเป็ น
เสียงระฆังเตือนไปยังภำวะที่จะตำมมำในอนำคตอันใกล้ไม่ว่ำฝ่ำยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ จะมั่นใจใน
อ ำนำจ ที่มีอยู่ในมือมำกเพียงใดแต่หำกปรับครม.เมื่อใดปัญหำก็จะปะทุเมื่อนั้นไม่เพียงแต่ปัญหำจำกภำยใน
พรรคพลังประชำรัฐ หำกแต่ยังเป็นปัญหำในพรรคประชำธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทยทั้งหมดนี้คือ "มรสุม" กำรเมืองที่
รออยู่ในอนำคตอันใกล้ 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4326315 

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4326315
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จุดด-ีจดุดอ้ย คู่ชิง “แม่บ้าน พปชร.” 

 
จุดดี-จุดด้อย คู่ชิง “แม่บ้าน พปชร.” 

  ในวันที่ 19 มิถุนำยนนี้ เวลำ 11.00 น. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จะมีกำรประชุมกรรมกำรบริหำรพรรค
ชุดรักษำกำร เพ่ือนัดก ำหนดวันในกำรประชุมเลือกกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ส่วนกำรประชุมใหญ่พรรคจะเป็นวันที่ 
3 กรกฎำคมนี้หรือไม่  ขึ้นอยู่ กับมติของที่ประชุมในวันที่  19 มิถุนำยนนี้  รวมทั้งจะมีกำรก ำหนดว่ำสัดส่วน
กรรมกำรบริหำรชุดใหม่จะมีเท่ำไรในกำรประชุมใหญ่ของพรรค พปชร. ถึงนำทีนี้ เก้ำอ้ีหัวหน้ำพรรคคงหนีไม่พ้น  บิ๊ก
ป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ และประธำนยุทธศำสตร์พรรค เป็นแม่นมั่น แต่ทีจ่ะเป็นปัญหำให้เกิดขึ้น
ในพรรค พปชร. คือ “เก้ำอ้ีแม่บ้ำนพรรค” เพรำะทั้ง สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง และ อนุชา นาคาศัย ที่แม้จะ
หนุน “บิ๊กป้อม” ให้เป็นหัวหน้ำพรรคด้วยกันทั้งคู่ แต่ต ำแหน่งเลขำฯพรรค ต้องเปิดศึกแย่งชิงกัน 

ส ำหรับ อนุชา คบหำสื่อเยอะ โดยตอนที่ พรทิวำ นำคำศัย ภรรยำ เป็น รมว.พำณิชย์ (ปัจจุบันเลิกกันแล้ว) 
อนุชำ ท ำหน้ำที่ดูแล สื่อ โดยเพำะคอลัมนิสต์ พำไปสถำนบันเทิง ย่ำนรัชดำฯ มีเครือข่ำยสื่อ ติดมำจนบัดนี้ แต่ อนุชำ ก็
มีข้อเสีย คือ ฉุนเฉียว หัวร้อน ไม่ได้ตำมวัตถุประสงค์ ก็ออกมำไล่คนนั้น คนนี้ เหมือนไล่  สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ วันหนึ่ง 
ถ้ำไม่ได้ตำมต้องกำร ก็อำจออกมำไล่ “ลุงป้อม” ก็เป็นได ้
      ด้ำน สันติ เป็นคนกว้ำงขวำง ใจถึง มีคอนเน็คชั่นเยอะ และชื่อชั้นทำงกำรเมือง เหนือกว่ำ อนุชำ  เป็น รมต.
มำแล้วหลำยกระทรวง แต่ข้อเสียคือ เป็นกลุ่มที่มีส.ส.ในสังกัดน้อย แม้ได้ส.ส.เพชรบูรณ์มำ 6 คน ก็มีแค่นั้น คงต้องหำ
คอนเน็คชั่้นเพ่ิม จึงไปเอำ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า มำเสียบ สันติ สนิทใกล้ชิดกับ “คุณหญิงอ้อ” พจมาน ดามา
พงศ์ ข้อดีคือท ำให้พลิกขั้ว 2+1 พลังประชำรัฐ + เพ่ือไทย เป็นรัฐบำลได้ แต่ก็มีข้อเสียคือ ถูกครหำมีสำยสัมพันธ์กับ
กลุ่มอ ำนำจเก่ำ สิ่งที่ต้องระวังคือ ถ้ำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด โดพเฉพำะ อนุชา ไม่ประสบผลดังที่พอใจ อำจจะเปลี่ยนขั้วท ำให้
กำรประชุม พปชร. ไม่รำบรื่น ก็เป็นได้… 
 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/438654?as= 
  

https://www.thansettakij.com/content/columnist/438654?as=
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#save ม.๑๑๒  
   

 
 
 
น่ำเป็นห่วงจริงๆ  แนวคิดของนักกำรเมืองรุ่นใหม่บำงกลุ่ม บำงคน ต่อกำรด ำรงอยู่ของ 

สถำบันพระมหำกษัตริย์ พวกเขำเหล่ำนั้นดูจะไม่ลดละที่จะ "ต่อต้ำน" ภำยหลัง "ลุงตู่" พูดเรื่อง ม.๑๑๒ “ส ำนึกไว้ด้วยว่ำ 
มำตรำ ๑๑๒ ท ำไมถึงไม่มีกำรด ำเนินคดี และท ำไมถึงมีคนฉวยโอกำสตรงนี้ขึ้นมำ ทรงมีพระเมตตำ พระมหำกรุณำธิคุณ
ก ำชับมำกับผมโดยตรง ๒-๓ ปีที่ผ่ำนมำ ไม่มีกำรใช้ ๑๑๒ ท ำไมไม่คิดตรงนี้ ลำมปำมกันไปเรื่อย"ปรำกฏว่ำ กลุ่ม
นักกำรเมืองรุ่นใหม่ และเครือข่ำย น ำไปแปลควำมผิดๆ โดยเฉพำะ ช่อ-พรรณิกำร์ วำนิช แสดงบทบำทที่ถนัดในทันที 
"เมื่อนำยกฯ บอกเองว่ำ ทุกวันนี้ไม่ใช้ ม.๑๑๒ แล้ว และก็เป็นที่รู้กันมำนำนว่ำ กม.นี้มีปัญหำ ถูกใช้ละเมิดเสรีภำพในกำร
แสดงควำมเห็นของประชำชน จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะคง กม.นี้ไว้ รวมถึงควรมีกำรพิจำรณำ กม.อ่ืนที่ถูกใช้ปิดปำกผู้เห็น
ต่ำง เช่น พ.ร.บ.คอมพ์ ม.๑๑๖ ข้อหำยุยงปลุกปั่น #ยกเลิก ๑๑๒" จับข้อเขียน และควำมคิดของ "ช่อ" ให้ดี  

ทุกครั้งที่เครือข่ำยนี้ถูกตั้งค ำถำมว่ำ ต้องกำรให้เลิก ม.๑๑๒ เพรำะต้องกำรวิจำรณ์สถำบัน 
พระมหำกษัตริย์ใช่หรือไม่ ค ำตอบที่ได้รับทุกครั้ง นับตั้งแต่มีกำรลงชื่อแสดงควำมไม่เห็นด้วยกับ ม.๑๑๒ คือ  ขอแก้ไข
เท่ำนั้น ไม่ใช่ยกเลิก และแก้ไขประเด็น ไม่ให้ใครก็ได้เป็นผู้ฟ้อง ผู้ฟ้องควรจะเป็นองค์กรหนึ่งเดียวเท่ำนั้น เพ่ือลดปัญหำ
กำรน ำ ม.๑๑๒ ไปใช้เพื่อเล่นงำนฝ่ำยตรงข้ำมทำงกำรเมือรวมทั้งแก้บทลงโทษให้เท่ำกฎหมำยหมิ่นประมำทปกติ  

 มำวันนี้ "ช่อ" มีควำมชัดเจนในตัวเองแล้ว เสนอให้ "ยกเลิก" ม.๑๑๒ และคงจะกลับไปอ้ำง 
อย่ำงเดิมว่ำ แค่ขอแก้ไขเท่ำนั้น ไม่ได้อีกแล้ว ค ำถำมคือ ต้องมีควำมคิดอย่ำงไร ถึงเสนอให้ยกเลิกควำมผิดต่อองค์
พระมหำกษัตริย์ไทย ยิ่ง "ช่อ" น ำกฎหมำยอ่ืนมำเทียบแล้วระบุว่ำ ล้วนเป็นกฎหมำยที่ใช้ปิดปำกผู้เห็นต่ำง ก็ยิ่งไปกัน
ใหญ่ คนที่มีควำมผิด หรือถูกแจ้งควำมผิดตำม ม.๑๑๒ ก่อนหน้ำนี้ ล้วนมีพฤติกรรมให้ร้ำยสถำบันพระมหำกษัตริย์
ทั้งสิ้น หลำยคนติดคุกไปแล้ว มีหลักฐำนชัดเจนทั้งค ำพูดและพฤติกรรมว่ำจำบจ้วงสถำบัน กลับกัน...ไม่มีใครที่เทิดทูน
สถำบันพระมหำกษัตริย์ ถูกแจ้งข้อหำและต้องติดคุก เพรำะมีควำมผิดตำม ม.๑๑๒ แม้รำยเดียว   

 ฉะนั้นวันนี้จึงชัดเจนขึ้นมำอีกระดับหนึ่งว่ำ "ช่อ" และผู้ร่วมเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง คิดอย่ำงไรต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์กันแน่ #save ม.๑๑๒.  
 
 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68885 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/68885
https://www.thaipost.net/main/detail/68885
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 บันทึกหน้า 4 
   

 
      ไทยโพสต์ อิสรภำพแห่งควำมคิด ภำยหลังเป็นประธำนกำรประชุม ครม . เมื่อวันอังคำร บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม ได้แจ้งงดกำรแถลงข่ำวตำมปกติ โดยแจ้งกับคนใกล้ชิดว่ำเรื่องที่ตอบได้ก็
ได้ตอบสื่อมวลชนไปแล้วทั้งหมด ซึ่งประเด็นร้อนแรงก็คือ กรณีนำยกฯ ให้ทุกฝ่ำยร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของใน
หลวงรัชกำลที่ 10 ที่ทรงมีพระเมตตำไม่ให้ด ำเนินคดีตำม ม.112 กับบุคคลใด แต่กลุ่มที่เคยเรียกร้อง ม.112 เช่น "ช่อ"-
พรรณิกำร์ วำนิช แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ กลับโมเมว่ำ “เป็นที่รู้กันมานานว่า กม.นี้มีปัญหา ถูกใช้ละเมิดเสรีภาพในการ
แสดงความเห็นของประชาชน จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะคง กม.นี้ไว้” ทัง้ที่ประเด็นส ำคัญยังมีกลุ่มคนจำบจ้วงสถำบันและ
บำงคนใช้ม.112 เป็นเครื่องมือทำงกำรเมือง ซึ่งก็ได้มีกำรแก้ปัญหำโดยมีคณะกรรมกำรระดับชำติกลั่นกรองส ำนวนคดี 
ม.112แล้ว จึงไม่มีใครได้รับผลกระทบจำกมำตรำนี้อีก เว้นแต่บำงคนที่มีวำระซ่อนเร้นอย่ำงอ่ืน 
     มูลเหตุที่นำยกฯ ต้องพูดเรื่องนี้คงมำจำกในโลกโซเชียลมีเดีย โดย กลุ่มสุดโต่ง ได้ยกเหตุกรณีอุ้มหำย นำยวัน
เฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ไปเชื่อมโยงในเรื่องที่ไม่บังควรแล้วก็ปลุกระดมกันเอง ส ำหรับกลุ่มสุดโต่งเหล่ำนี้ไม่เคยทบทวนกำร
เคลื่อนไหวของตัวเอง ยิ่งสู้ ยิ่งเจ็บตัว ส่วนที่ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ เปิดเผยว่ำ “ตั้งใจจะมา
รณรงค์เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น เรื่องนายกฯ อบจ.เราจะส่งแข่งในนามคณะก้าวหน้า” น่ำจะเป็นแนวทำงท่ีเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ เพรำะหำกน ำเสนอแนวทำงที่เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน ก็จะมีแนวร่วมในกำรขับเคลื่ อน
ยุทธศำสตร์ใหญ่ได้มำกกว่ำเคลื่อนประเด็นร้อนๆ แรงๆ แล้วก็โดนสวนกลับจนเสียขบวน 
      โดนสวดยับกรณี นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯ อ้ำงว่ำกำรจัดเลือกตั้งมีปัญหำเรื่องงบประมำณ เพรำะงบ
ถูกโยกมำแก้ปัญหำโควิด-19 นำยองอำจ คล้ำมไพบูลย์ รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ตอกกลับว่ำ “เป็นข้ออ้างที่ฟังไม่
ขึ้น เพราะงบที่ใช้เรื่องโควิดรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมก็มี พ.ร.ก. 3 ฉบับที่สามารถมีงบมาใช้จ่ายในเรื่องที่
เกี่ยวกับโควิดอยู่แล้ว กกต.ได้รับการจัดสรรงบที่ใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น 800 ล้านบาท งบส่วนนี้ยังอยู่ ขอเรียกร้องให้
รัฐบาลก าหนดไทม์ไลน์ของการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ชัดเจน” ว่ำกันว่ำก่อนหน้ำนี้รัฐบำลท ำโพลเลือกตั้งท้องถิ่นพบว่ำฝั่ง
ตัวเองแพ้รำบจึงต้องยื้อเวลำออกไปก่อน แต่หลังสถำนกำรณ์โควิดคลี่คลำยคงไม่มีเหตุอะไรให้ยื้ออีกแล้ว ยิ่งยื้อมีแต่จะ
โดนถล่มและเกิดควำมเสียหำยต่อส่วนรวม เพรำะผู้บริหำรท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่หมดวำระแต่นั่งรำกงอกกันมำนำนแล้ว  
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นอนมำแบบไร้คู่แข่งส ำหรับ ลุงป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธำนยุทธศำสตร์พรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.) ใน
กำรประชุมใหญ่วันที่ 3 ก.ค. จะมีกำรเสนอรำยชื่อ พล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้ำพรรค พปชร.เพียงคนเดียว หลังจำกนี้ต้อง
จับตำกำรปรับ ครม.ว่ำ ส.ส.คนใกล้ชิด ลุงป้อม ที่ผลักดันให้มำเป็นหัวหน้ำพรรคจะได้เป็น รมต.กี่คน เพรำะ ลุงตู่ ได้
ประกำศไว้แล้วว่ำไม่ต้องเสนอชื่อมำ งำนนี้ต้องประลองก ำลังกันอีกหลำยยก  
      เครือข่ำยรณรงค์หยุดพนัน และเครือข่ำยเยำวชนรวม 20 คน เข้ำยื่นหนังสือถึงนำยกฯ เรียกร้องให้ปรำบปรำม
กำรพนันที่แพร่ระบำดอย่ำงหนักทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทุกช่องทำง ทั้งทำงเฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ ยูทูบ รวมทั้ง
เว็บไซต์ ที่น่ำตกใจคือ พบกำรโฆษณำเว็บไซต์พนันรำยหนึ่งในเว็บไซต์ของจังหวัดอุบลรำชธำนีเชิญชวนเข้ำเล่นพนัน
กำสิโนออนไลน์อย่ำงชัดแจ้ง และเป็นที่น่ำสังเกตว่ำข่ำวกำรจับกุมกำรเล่นพนันทั้งรำยใหญ่รำยย่อยมีควำมถี่มำกข้ึน ทั้งท่ี 
จ.อุบลฯ กลำงเมืองมำบตำพุด จ.ระยอง ล้วนเป็นผลงำนของชุดปฏิบัติกำรพิเศษกรมกำรปกครอง จึงขอให้ตรวจสอบ
กำรท ำงำนของต ำรวจในทุกระดับว่ำละเลยกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ นำยกฯ ในฐำนะก ำกับดูแลส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
(สตช.) ช่วยตอบค ำถำมด้วย สตช.ในยุค ลุงป้อม ต ำรวจเน่ำเฟะที่สุด มำยุค ลุงตู่ มีทั้งข่ำวจับบ่อนพนัน ต ำรวจยัดข้อหำ
รีดไถชำวบ้ำนแทบทุกวัน อย่ำให้ต้องเปลี่ยนค ำถำมว่ำ มีต ำรวจไว้ท ำไม? เป็น มีนำยกฯ ไว้ท ำไม? 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68884 
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การเมืองเก่าในขวดใหม่ 

 
กำรวิวัฒนำกำรทำงกำรเมืองของประเทศไทย ถ้ำนักกำรเมืองรุ่นเก่ำกับรุ่นใหม่จะปะทะควำมคิดกัน ก็จะต้อง

ยึดหลักกำรรักษำผลประโยชน์ของประเทศและประชำชนเป็นหลักด้วย คนรุ่นใหม่ นักกำรเมืองหน้ำใหม่ๆ เข้ำมำแล้ว
อ้ำงว่ำ มีควำมแตกต่ำงจำก นักกำรเมืองน้ ำเน่ำรุ่นเก่ำโบรำณถ้ำจะดูจำกวัฒนธรรม คุณวุฒิ วัยวุฒิ หรือกำรศึกษำ 
บำงครั้งก็ไม่เป็นธรรม ส ำหรับนักกำรเมือง คนรุ่นเก่ำแต่คิดดี ถึงจะไม่จบจำกเมืองนอกเมืองนำ แต่รู้จักพัฒนำตัวเองให้
เข้ำกับยุคสมัย ไม่โกง มีจริยธรรมของนักกำรเมือง ซื่อสัตย์ต่ออำชีพ รู้จักหน้ำที่ตัวเอง  ก็เป็นนักกำรเมืองที่ดีได้ คนรุ่น
ใหม่มีควำมรู้ดี มีควำมสำมำรถ แต่ยังประพฤติปฏิบัติในวิถีกำรเมืองแบบเก่ำๆ ตีหน้ำเศร้ำเล่ำควำมเท็จยิ่งเรียนเก่ง จบ
สูงๆ ถ้ำคิดจะโกง คิดจะทุจริตคอร์รัปชัน น่ำกลัวกว่ำนักกำรเมืองรุ่นเก่ำเสียอีก ก็เป็นนักกำรเมืองน้ ำเน่ำอยู่ดี จะบอกว่ำ
รวยแล้วไม่โกง หรือเก่งแล้วไม่โกง หรือจะบอกว่ำต้นทุนทำงสังคมสูงแล้วไม่โกง ต่อให้อมพระมำพูดก็ไม่เชื่อ ไม่อย่ำงนั้ น 
คงไม่แย่งกันเป็นรัฐบำล ไม่แย่งกันเป็น รัฐมนตรีให้เมื่อยตุ้ม เรื่องรำวในพลังประชำรัฐ เรื่องรำวในพรรคประชำธิปัตย์ 
และเรื่องรำวในพรรคเพ่ือไทย หรือพรรคกำรเมืองอ่ืนๆก็ท ำนองเดียวกัน ควำมเห็นที่ขัดแย้ง ควำมคิดท่ีไม่ลงรอย กำรชิง
อ ำนำจในพรรค 
เกิดขึ้นเพรำะผลประโยชน์และอ ำนำจ พปชร. น่ำจะตัดเชือกกันเรียบร้อยในเดือน ก.ค. ทั้งต ำแหน่งคณะผู้บริหำรพรรค
และคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรค ที่คำดว่ำจะมี รมต.ปัจจุบัน หลุดจำกต ำแหน่งประมำณ 8-9 คนด้วยกัน พรรค
ร่วมรัฐบำลอื่นมีเปลี่ยนพรรคละคนสองคน โดยเฉพำะ ทีมเศรษฐกิจ น่ำจะมีกำรยกเครื่องกันใหม่ทั้งหมด  

ปชป. ในสถำนกำรณ์ที่อึมครึมอย่ำงนี้ก็น่ำกลัว เพรำะ ปชป. รวบรวมเอำบรรดำเซียนเหยียบเมฆไร้ร่องรอย เต็ม
ไปด้วยประสบกำรณ์ทำงกำรเมืองเอำไว้เยอะ ถึงเวลำยึดพรรค ไม่มีกำรให้ตั้งตัวหรืออำรัมภบทกันนำนๆ  ยกเดียวจอด 
พท.พรรคนี้แตกกันตั้งแต่ในมุ้ง กำรตั้งกลุ่มแคร์ ของอดีตแกนน ำคนส ำคัญของพรรค เป็นกำรเปิดทำงส ำหรับอนำคตทำง
กำรเมืองของคนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทำงประธำนยุทธศำสตร์พรรค คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์  ในที่สุดก็ทำงใครทำง
มัน เพรำะฉะนั้นเสถียรภำพทำงกำรเมืองตั้งแต่นี้ไป จะข้ึนอยู่กับกำรตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ แต่เพียงผู้
เดียว จนกระทั่งสุดซอย พล.อ.ประยุทธ์หลังชนฝำเหลือทำงเลือกเพียงทำงเดียว คือยุบสภำเลือกตั้งกันใหม่ เป็นทำงเดียว
และทำงเดิมของกำรเมืองเก่ำในขวดใหม่. 

หมัดเหล็ก 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1870061 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1870061
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อย่ารังเกียจเลือกตั้ง 
 

 
 
ไม่น่ำแปลกใจ ผลกำรส ำรวจควำมเห็นประชำชน โดยส ำนักวิจัยซูเปอร์โพลครั้งล่ำสุด พบว่ำแนวโน้มจุดยืนทำง

กำรเมืองของประชำชน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2562 ถึงเดือนมิถุนำยน 2563 กลุ่มคนที่ไม่สนับสนุนรัฐบำลเพิ่มมำกขึ้น 
เป็นร้อยละ 54.4 ส่วนกลุ่มผู้สนับสนุนลดลงอยู่ที่ร้อยละ 22.3 เหตุผลส ำคัญน่ำจะเพรำะขำดควำมเชื่อมั่น แม้แต่เรื่องที่
ส ำคัญที่สุดอย่ำงหนึ่ง คือกำรเลือกตั้งท้องถิ่น ที่เชื่อกันว่ำจะต้องมีภำยในปี 2563 แน่นอน แต่นำยวิษณุ เครืองำม รอง
นำยกรัฐมนตรี ก็ก่อให้เกิดควำมไม่แน่นอน ไม่ทรำบว่ำจะมีกำรเลือกตั้งได้ภำยในปีนี้หรือไม่ เนื่องจำกไม่มีงบประมำณ
เลือกตั้ง ก่อนหน้ำนี้มีงบพร้อมแล้ว แต่มีกำรดึงไปใช้เรื่องโควิด-19 และไม่มีงบกลำง มีเสียงตอบโต้ทันควันจำกนำยสุทิน 
คลังแสง ส.ส.พรรคเพื่อไทย และประธำนวิปฝ่ำยค้ำน ระบุว่ำรัฐบำลไม่จริงใจในกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น ไม่อยำกให้
มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่น และมีกำรพูดในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่ำรัฐบำลไม่ต้องกำรให้มี
ประชำธิปไตยแท้จริง ไม่ต้องกำรให้อ ำนำจมำถึงประชำชน จริงหรือไม่จริงขึ้นอยู่กับวิจำรณญำณของแต่ละคน แต่เหตุผล
ที่ว่ำอำจยังไม่เลือกตั้งท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีงบประมำณ เพรำะถูกดึงไปใช้เรื่องโควิดหมดแล้ว และท้องถิ่นไม่มีงบกลำง
เหมือนกับส่วนกลำง เป็นข้ออ้ำงที่ฟังไม่ขึ้น เพรำะว่ำรัฐบำลออก พ.ร.ก.กู้เงินถึง 1 ล้ำนล้ำนบำท ใช้ปรำบโควิดโดยตรง
แค่ 45,000 ล้ำนบำท 

แม้รัฐบำลจะใช้เงินกู้แจกเยียวยำประชำชนกลุ่มต่ำงๆที่ได้รับผลกระทบแต่ก็ยังมีเงินกู้เหลืออยู่อย่ำงน้อย 4 แสน
ล้ำนบำท ที่ถูกรุมท้ึงกันอยู่ มีกำรโอนงบประมำณปี 2563 มำเข้ำงบกลำงอีก 8.8 หมื่นล้ำนบำท และยังจะมีงบประมำณ
ปี 2564 ออกมำอีกกว่ำ 3 ล้ำนล้ำนบำท จะเจียดไปใช้เลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้เชียวหรือ? 
กำรเลือกตั้งท้องถิ่นนับตั้งแต่ผู้ว่ำรำชกำร กทม. จนถึงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั่วประเทศ ใช้งบประมำณแค่ 5 พันล้ำน
บำท ท ำไมรัฐบำลจะจัดสรรจำกงบกลำงให้ไม่ได้ ถ้ำหำกยังเชื่อมั่นในกำรปกครองท้องถิ่น รำกฐำนของกำรป กครอง
ระบอบประชำธิปไตย แต่ว่ำงเว้นกำรเลือกตั้งมำเกือบสิบปี หลังกำรยึดอ ำนำจของ คสช. 
กำรปกครองส่วนท้องถิ่นในขณะนี้ ส่วนใหญ่มำจำกกำรแต่งตั้ง อำจเพรำะ คสช.ไม่เลื่อมใสในกำรเลือกตั้งและระบอบ
ประชำธิปไตย แต่หวังว่ำคงจะไม่ถึงกับติดยึดระบอบอ ำนำจนิยม และหวังว่ำค ำพูดในที่ประชุมคณะกรรมำธิกำรฯ
ที่ว่ำ “รัฐบำลไม่อยำกให้เลือกตั้ง” ไม่ต้องกำรประชำธิปไตยท่ีแท้จะเป็นแค่ข่ำวลวง. 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1870005 
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เชื่อมือลุง 
 

 
แผนสืบทอดอ ำนำจ คสช. ก ำลังจะเชื่อมต่อถึงสถำนีปลำยทำงเมื่อพ่ีใหญ่  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะยึด

ครองเก้ำอ้ีหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐเต็มตัวในกำรประชุมใหญ่วันที่ 3 กรกฎำคม เท่ำกับพ่ีน้อง 3 ป. แยกบทกันคุม 3 
ด้ำน “น้องตู”่ คุมรัฐบำลและคุมกองทัพ “พ่ีป๊อก” คุมพ้ืนที่เลือกตั้งและคุมฝ่ำยปกครอง “พ่ีป้อม” คุมพรรคและคุมเกม
ในสภำฯ เสริมใยเหล็ก 3 ประสำนแข็งโป๊กยิ่งกว่ำเก่ำ 3 เท่ำตัว “แม่ลูกจันทร์” กรำบเรียนว่ำมีผู้สันทัดกรณีหลำยส ำนัก
มองว่ำ กำรเปลี่ยนหัวหน้ำพรรค และเลขำธิกำรพรรคครั้งนี้อำจท ำให้พรรคพลังประชำรัฐแตกกันเละตุ้มเป๊ะยิ่งกว่ำเดิม 
เพรำะพรรคพลังประชำรัฐมีหลำยมุ้ ง  เป็นศูนย์รวมบรรดำ ส.ส. เขี้ยวลำกดินหัวหน้ำพรรคมือใหม่อย่ำง  
 “พล.อ.ประวิตร” จะควบคุมลูกพรรคตัวแสบๆได้หรือไม่?? 

ถ้ำ “พล.อ.ประวิตร” คุม ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐไม่ได้จะส่งผลกระทบเสถียรภำพรัฐบำลนำยกฯลุงตู่เต็มเปำ 
“แม่ลูกจันทร์” มองว่ำ พล.อ.ประวิตร ไม่ใช่มือใหม่ทำงกำรเมืองเห็นตัวป้อมๆแบบนี้เซียนเรียกพ่ีนะโยม 
ถ้ำไม่แน่จริง “ลุงป้อม” ไม่แหกโผขึ้นเป็น ผบ.ทบ.ยุครัฐบำลทักษิณ ถ้ำไม่เจ๋งจริง “ลุงป้อม” ไม่ได้เป็น รมว.กลำโหมยุค
รัฐบำลอภิสิทธิ์ ถ้ำไม่เก๋ำจริง “ลุงป้อม” ไม่อุ้มน้องตู่ฝ่ำดงเสือดงฉลำมเป็น ผบ.ทบ.ยุครัฐบำลยิ่งลักษณ์  ถ้ำไม่แหลม
จริง “ลุงป้อม” ไม่ส่งอดีตลูกน้องหน้ำห้องเป็นประธำน ป.ป.ช.ให้ฮือกันทั้งบำง 
สรุปว่ำกำรผงำดขึ้นเป็นหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐของ “ลุงป้อม” ก็เพ่ือควบคุม ส.ส.ลูกพรรคที่แยกกันหลำยมุ้งให้เข้ำ
มำรวมอยู่ในมุ้งใหญ่ มุ้งเดียว ข้อส ำคัญ “ลุงป้อม” มีคำถำศักดิ์สิทธิ์ สำมำรถสะกดจิต ส.ส.ลูกพรรคไม่ให้หือไม่ให้อือ ลุง
ป้อมคนเดียวเท่ำนั้นที่ควบคุมนักกำรเมืองเขี้ยวยำวให้เชื่องได้จริงๆ ทีนี้เหลียวไปดู “2 กุมำรทอง” ที่ก ำลังโดนไล่บี้ทวง
คืนเก้ำอ้ีหัวหน้ำพรรค และเลขำธิกำรพรรคแบบไม่มีเยื่อใย “แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่ำ ดร.อุตตม สำวนำยน และ นำยสนธิ
รัตน์ สนธิจิรวงศ์ ไม่เสียใจที่โดนตะเพิดออกจำกพรรคกำรเมืองที่ตัวเองบุกเบิกก่อตั้งมำกับมือ แต่ที่ 2 กุมำรต้องคิดหนัก
คือ ต ำแหน่ง รมว.คลัง และ รมว.พลังงำน ซึ่งคำดว่ำคงต้องถูกปรับออกไม่ช้ำก็เร็ว นำทีนี้...มีทำงเลือกเหลือแค่ 2 ทำง 

 1,อยู่เป็นรัฐมนตรีต่อไป รอให้ นำยกฯลุงตู่ปรับออกจำก ครม. 
2,ชิงจังหวะยื่นใบลำออกจำกรัฐมนตรีก่อนโดนลุงตู่ปรับ ครม. 
ถ้ำชิงลำออกจำกรัฐมนตรีตอนนี้ ท ำให้เก้ำอ้ีรัฐมนตรีต้องว่ำงลงก็จะเข้ำล็อกพวกกระสันอยำกเป็นรัฐมนตรีใ ช้

เป็นเงื่อนไขเรียกร้อง “นำยกฯลุงตู่” ให้รีบปรับ ครม.ฉะนั้น จึงต้องแทงกั๊กอยู่เป็นรัฐมนตรีต่อไปก่อนรอวัดใจนำยกฯ ลุง
ตู่อีกสักเดือนสองเดือน. 

“แม่ลูกจันทร์” 
 

อ้ำงอิง  : https://www.thairath.co.th/news/politic/1869967  
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