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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 18 มถิุนายน 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ข่าว กกต. เลขที่ ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 29/2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งอ ำนวยควำมสะดวกผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งเดินทำงข้ำมเขตจังหวัด ใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรจังหวัดล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

11 

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

มติชนออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไทยพีบีเอสออนไลน์ 
บ้ำนเมืองออนไลน์ 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์  
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. 
และนำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำร กกต. พร้อมนำยตนุภัทร รัตนพูลชัย 
ผู้เชี่ยวชำญประจ ำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และคณะผู้บริหำร พนักงำน
ร่วมสังเกตกำรณ์กำรอบรมเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้งประจ ำ
หน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และอำสำสมัครประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ส ำหรับ
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ในวันเสำร์ที่ 20 มิถุนำยน ที่ห้องประชุมกำสะลอง 
และห้องประชุมสภำเทศบำล เทศบำลต ำบลเกำะคำ อ.เกำะคำ        
จ.ล ำปำง เพ่ือให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งและเจ้ำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัย ปฏิบัติงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยถูกกฎหมำย 
ระเบียบ ประกำศ และค ำสั่ง กกต. 
กกต. เพ่ิมหน่วยเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล ำปำง 
กกต.ปทุมธำนี ประดิษฐ์เฟสชิลด์ เตรียมลงพ้ืนที่ติวเข้มเลือกตั้งท้องถิ่น 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ รำชกิจจำฯ เผยแพร่ประกำศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 19 จังหวัด   
15 

2 มติชนออนไลน์ รำชกิจจำฯ เผยแพร่ประกำศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ. 19 จังหวัด 16 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ประกำศแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ. กลุ่มแรก 19 จังหวัด 17 
4 แนวหน้ำออนไลน์ ด่วนที่สุด! กกต. ประกำศแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ. กลุ่มแรก 19 จังหวัด 18 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รำชกิจจำฯ เผยแพร่ประกำศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ. 19 จังหวัด 19 
6 ไทยรัฐออนไลน์ ได้ฤกษ์ กกต.ประกำศแบ่งเขตเลือกตั้ง ประเดิม อบจ.กลุ่มแรก 19 จว. 20 
7 คมชัดลึกออนไลน์ "ปิยบุตร-ช่อ" โดนแล้ว "สนธิญำ" บุกร้อง กกต. จี้ วินิจฉัยกรอบห้ำมยุ่งทำง

กำรเมือง 
21 

8 ไทยรัฐออนไลน์ พปชร. ดักทำง "ปิยบุตร" ระวัง ก้ำวไกล-ก้ำวหน้ำ" เข้ำข่ำยฮ้ัวเลือกตั้ง 22 
9 ประชำชำติธุรกิจ

ออนไลน์ 
‘ธนำธร’ ถำม “ไม่มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นกว่ำ 6 ปี” ประชำชนหรือ
ประยุทธ์กันแน่ที่ไม่พร้อม 

24 

10 มติชนออนไลน์ ส.ส. ก้ำวไกล ยืนไว้อำลัย 30 วินำที ส.ส. งูเห่ำย้ำยไปภูมิใจไทย แล้วไล่
ฟ้องร้อง ปชช. 

26 

11 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สิระ' ยันไม่ได้แขวะใครแค่หวังเรียกศรัทธำพรรค   28 
12 มติชนออนไลน์ ด่วน ! ศำล รธน. รับค ำร้องวินิจฉัย ‘ธรรมนัส’ สิ้นสภำพ ส.ส. หรือไม่  29 
13 Spring News 

ออนไลน์ 
ศำลรัฐธรรมนูญ รบัค ำร้องวินิจฉัยสมำชิกภำพ ส.ส. และรัฐมนตรี ของ
ธรรมนสัแลว้ ไม่ต้องหยุดปฏิบตัิหน้ำที่ 

30 

14 เนชั่น 22ออนไลน์  ศำล รธน. รับค ำร้อง วินิจฉัยสมำชิกภำพ ส.ส."ธรรมนัส" แต่ไม่ต้อง
หยุดปฏิบัติหน้ำที่ 

31 

15 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ประวิตร' ลั่นพรรคไม่แตกเรื่องสิระแค่คิดเอง 32 
16 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’ เคำะ ‘เสี่ยแฮงค์’ นั่งเลขำ พปชร. ‘สันติ’ รับได้ ยอมนั่ง  

ผอ.พรรค 
33 

17 ไทยโพสต์ออนไลน์ ขัดตำทัพ! 'บิ๊กป้อม'  นั่งหัวหน้ำ พปชร. แค่ 6 เดือน   34 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณุ' ชี้อยำกเลือกตั้งท้องถิ่นต้องหลัง 1 ต.ค. งบประมำณจะสะดวกโยธิน 35 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อุตตม' ร่อนหนังสือเรียกประชุมแล้วเสนอชื่อหัวหน้ำพรรคคนเดียวไร้คู่แข่ง 36 
20 ไทยรัฐออนไลน์ "พุทธิพงษ์" เผย ประชุม กก.บห. ศุกร์นี้ ก ำหนดขั้นตอนเลือกผู้บริหำรชุดใหม่ 37 
21 ไทยโพสต์ออนไลน์ รปช. แถลงแจงยิบปม 'หม่อมเต่ำ' ไขก๊อกพ้นหัวหน้ำ  38 
22 มติชนออนไลน์ ‘หมอมิ้ง’ ยันกลุ่มแคร์ยังไม่ใช่พรรคกำรเมือง แค่กำรร่วมกลุ่มคนหวังดี 40 
23 ไทยโพสต์ออนไลน์ กมธ. พัฒนำกำรเมืองฯ เผย มท.1 ยืนยันมีงบจัดเลือกตั้งท้องถิ่น  42 
24 แนวหน้ำออนไลน์ กมธ. กำรเมืองฯ บี ้ครม. รีบเคำะวันหย่อนบัตร ลต. ท้องถิ่น จ่อเรียก 'วิษณุ' แจง 43 
25 ไทยโพสต์ออนไลน์ ครป. แนะรัฐบำลยกเลิก พรก. ฉุกเฉิน-ปรับ ครม. และเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็ว 44 
26 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จุรินทร์' เคลียร์ใจลูกพรรค ลั่น รมต.ปชป. จะไม่ท ำให้พรรคเสียศักดิ์ศรี ปลุก 

52 เสียงสร้ำงเอกภำพ 
46 

27 คมชัดลึกออนไลน์ "ก้ำวไกล" ซัด ส.ส. งูเห่ำ ตระบัดสัตย์! ทรยศอุดมกำรณ์! 48 
28 คมชัดลึกออนไลน์ "หมอมิ้ง" ปัดกลุ่มแคร์เครือข่ำย 'ทักษิณ" ลั่นชูแนวคิดช่วยชำติ 50 
29 ไทยรัฐออนไลน์ "เต่ำ" แตกหัก "เทือก" ชี้ไปด้วยกันไม่ได้ 51 
30 เดลินิวส์ออนไลน์ กลุ่มแคร์'ปัดอยู่ใต้ร่มเงำ'ทักษิณ' ชี้หวังดีหำทำงออกปท. 58 
31 ไทยโพสต์ออนไลน์  'ก ำนันสุเทพ' เคลื่อนไหวแล้ว หลัง 'หม่อมเต่ำ' ตัดสินใจทิ้ง รปช. 59 
32 มติชนออนไลน์ ‘สุเทพ’ เปิดใจครั้งแรก หลัง ‘หม่อมเต่ำ’ ลำออก รปช. ปัดขัดแย้งไม่ลงรอย 60 
33 ข่ำวสดออนไลน์ ‘สุเทพ’ เปิดใจครั้งแรก หลัง ‘หม่อมเต่ำ’ ลำออก รปช. ปัดขัดแย้งไม่ลงรอย 61 
34 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ พปชร. เลื่อนเลือกหัวหน้ำใหม่เร็วขึ้น 62 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ อย่ำว่ำแต่เลือกตั้งท้องถิ่น 63 
2 เนชั่นออนไลน์ เลือกตั้งท้องถิ่น ‘ก้ำวไกล-ก้ำวหน้ำ’ แยกกันเดินไม่ร่วมกันตี 65 
3 คมชัดลึกออนไลน์ "หม่อมเต่ำ" ลำออก..หน.พรรค รปช. พอแล้วหรือ 67 
4 ไทยรัฐออนไลน์ จุดบอดรัฐบำลผสม 69 
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วันที่ 18 มิถุนำยน 2563 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นำยตนุภัทร รัตนพูลชัย 
ผู้เชี่ยวชำญประจ ำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและสังเกตกำรณ์กำรอบรมเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง
ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง และอำสำสมัครประจ ำหมู่บ้ำน โดยมี นำยธนำรัฐ สำยเทพ นำยอ ำเภอเกำะคำ นำยฐิติพล ทศรฐ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำปำง นำยเกรียงไกร พำนดอกไม้ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด พนักงำนส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำปำง ให้กำรต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลเกำะคำ อ ำเภอเกำะคำ 
จังหวัดล ำปำง 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มและสงัเกตการณก์ารอบรมเจา้พนกังานผู้ด าเนนิการเลอืกตัง้ประจ าหนว่ยเลอืกตัง้  
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วันนี้  18 มิถุนำยน 2563 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ ไพบูลย์  กรรมการการเลือกตั้ ง  และนายแสวง บุญมี   
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย นำยตนุภัทร รัตนพูลชัย ผู้เชี่ยวชำญประจ ำกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและสังเกตกำรณ์กำรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประจ ำหน่วยเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
จังหวัดล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง เพ่ือเตรียมส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้ง โดยมี นำยธนำรัฐ 
สำยเทพ นำยอ ำเภอเกำะคำ นำยชนวิท พิมพิลำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำปำง  
และพนักงำนให้กำรต้อนรับ ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอเกำะคำ จังหวัดล ำปำง 

 

 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มและสงัเกตการณก์ารจดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ 
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รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่  18  มิถุนำยน 2563 นายปกรณ์  มหรรณพ กรรมการการ เลือกตั้ ง  พร้ อมด้ วย  นำยประดิษฐ์   
ขันติกำโร ผู้เชี่ยวชำญประจ ำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พล.ต.ต.ชัชชรินทร์ สว่ำงวงศ์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์
นำยวีรพล พุ่มสงวน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรทั่วไป ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
จังหวัดแพร่ โดยมีนำยพิทักษ์ ค ำอุ่น ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแพร่  
และพนักงำนให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดแพร่ 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัแพร ่
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กิจกรรมรอบรั้ว  
     

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
วันที่  17  มิถุนำยน 2563 นายปกรณ์  มหรรณพ กรรมการการ เลือกตั้ ง  พร้ อมด้ วย  นำยประดิษฐ์   
ขันติกำโร ผู้เชี่ยวชำญประจ ำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พล.ต.ต.ชัชชรินทร์ สว่ำงวงศ์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์
นำยวีรพล พุ่มสงวน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรทั่วไป ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นำยนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
และพนักงำนให้กำรต้อนรับ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์  

 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัอตุรดติถ์ 
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กิจกรรมรอบรั้ว  
     

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 18 มิถุนำยน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์  
และนายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมมอบนโยบำยและรับฟังปัญหำอุปสรรค 
ในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดและกรุงเทพมหำนคร และศูนย์ส่งเสริม
กำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองที่  1-8 ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล (GIN Conference) ครั้งที่ 4/2563  
ณ ห้องประชุม 502  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  

 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุมอบนโยบายและรบัฟงัปญัหาอปุสรรคในการปฏบิตังิาน 

ของส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าจงัหวดัและกรงุเทพมหานคร 
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พรุ่งนี้มีอะไร     
รู้

วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 19 มิถุนายน 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

19  มิถุนำยน 2563 
  

09.00 น. 
 
 

13.00 น. 
 
 

14.00 น. 

จังหวัดล ำปำง 
 
 

จังหวัดล ำปำง 
 
 

จังหวัดตำก 

นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำร        
กำรเลือกตั้ง สังเกตกำรณ์กำรหำเสียงเลือกตั้งใน
พ้ืนที่จังหวัดล ำปำง 

นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ ง ตรวจเยี่ยมกำรมอบวัสดุ อุปกรณ์ 
กำรเลือกตั้ง 

นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลื อกตั้ ง  
ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำจังหวัดตำก 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 19 มิถนุายน 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

19 มิถุนำยน 2563 08.30 น. 
 
 
- 

จังหวัดล ำปำง นำยเมธำ ศิลำพันธ์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง ปฏิบัติภำรกิจในกำรจัดกำรเลือกตั้ง 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันท่ี 18 มิถุนำยน 2563 - 13:23 น. 

กกต.ลงพื้นที่เลือกตั้งซ่อมส.ส.ล าปาง ก าชับกรรมการหน่วย ท าตามระเบียบ 
 

 
 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ นำยสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ. 

จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรกกต. และนำยแสวง บุญมี รองเลขำธิกำรกกต. พร้อมนำยตนุภัทร รัตนพูลชัย ผู้เชี่ยวชำญ
ประจ ำกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และคณะผู้บริหำร พนักงำนร่วมสังเกตกำรณ์กำรกำรอบรมเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำร
เลือกตั้งประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และอำสำสมัครประจ ำหมู่บ้ำน(อสม.) ส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรจังหวัดล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ในวันเสำร์ที่ 20 มิถุนำยน ที่ห้องประชุมกำสะลอง และห้อง
ประชุมสภำเทศบำล เทศบำลต ำบลเกำะคำ อ.เกำะคำ จ.ล ำปำง เพ่ือให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งและ
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ปฏิบัติงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยถูกกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ และค ำสั่งกกต. 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนกกต. ประจ ำจังล ำปำง มีกำรจัดอบรมฯตั้งแต่วันที่ 14-18 มิถุนำยน จ ำนวน 5 อ ำเภอ รวม 386 
หน่วย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งและเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ปฏิบัติงำนให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยถูกกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ และค ำสั่งกกต. ส ำหรับอ ำเภอเกำะคำ มีจ ำนวน 115 หน่วย ตั้งเป้ำผู้
เข้ำรับกำรอบรมไว้ จ ำนวน 1150 คน ส ำหรับวันนี้เป็นกำรอบรมวันสุดท้ำยมี 9 หน่วยๆ รวม 63 คน และอำสำสมัคร
ประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.)จ ำนวนอีก 27 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต้องกำรเดินทำงข้ำมเขตจังหวัดเพ่ือไปใช้
สิทธิเลือกตั้งส.ส.ล ำปำง เขตเลือกตั้งที่ 4 ในกำรนี้เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนด กกต.
ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำมำรถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได้จำก www.khonthai.com หรือแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
หำกผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องกำรหนังสือแสดงสิทธิเลือกตั้งให้ยื่นค ำร้องขอออกหนังสือแสดงสิทธิเลือกตั้งต่อผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนกกต.ประจ ำจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนครที่ตนมีถิ่นที่อยู่ โดยแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนให้พนักงำนของ
ส ำนักงำนกกต.ประจ ำจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร ด ำเนินกำรตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งของผู้ยื่นค ำร้อง กรณีตรวจสอบ
แล้วพบว่ำเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกกต. ประจ ำจังหวัดจะด ำเนินกำรออกหนังสือแสดงสิทธิเลือกตั้ง
เพ่ือใช้เดินทำงข้ำมเขตจังหวัดไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2233220 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2233220
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/26-9.jpg
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 12:14  18 มิถุนำยน 2563  

กกต.เพิ่มหน่วยเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง 

 
กกต.ล าปาง เพิ่มหน่วยเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ล าปาง เพื่อลดจ านวนผู้ไปใช้สิทธิ์ไม่เกินหน่วยละ 

600 คน ป้องกันความเสี่ยงโรคระบาด 
วันนี้ (18 มิ.ย.2563) นำยฐิติพล ทศรฐ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ จ.ล ำปำง เปิดเผยว่ำ เตรียมควำม

พร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 เรียบร้อยแล้ว บัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์กำรเลือกตั้ง ได้ส่งมอบให้แต่
ละอ ำเภอ รวมทั้งจัดกำรอบรมบุคลำกรทั้งคณะกรรมกำรประจ ำหน่วย และอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อส
ม.) ที่จะเข้ำมำช่วยคัดกรองผู้ไปใช้สิทธิ์หน่วยเลือกตั้งละ 3 คน 
  ส ำหรับกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งจะต้องสวมหน้ำกำกอนำมัย ใส่เฟซชิลด์ ถุงมือยำง รวมทั้งมีกำรพ่น
แอลกอฮอล์ฆ่ำเชื้ออุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นระยะ จำกเดิมที่มีหน่วยเลือกตั้ง 321 หน่วย ครั้งนี้ได้เพ่ิมอีก 65 หน่วย รวมเป็น 
386 หน่วย เพื่อจ ำกัดจ ำนวนผู้ใช้สิทธิ์แต่ละหน่วยไม่เกิน 600 คน ตำมมำตรกำรสำธำรณสุข 

ส่วนกรณีหัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย โพสต์จดหมำยร้องเรียนนำยนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นำยอ ำเภอเสริมงำม 
กล่ำวหำว่ำวำงตัวไม่เป็นกลำงลงในเฟซบุ๊ก ก่อนที่นำยกเทศมนตรีใน อ.เสริมงำม จะเข้ำลงบันทึกประจ ำกับทำงต ำรวจ 
ยืนยันว่ำถูกแอบอ้ำงชื่อไปท ำจดหมำยร้องเรียน 
  นำยนเรศวร์ฤทธิ์ กล่ำวว่ำ เรื่องนี้ทำงจังหวัดไม่ได้ก ำชับให้ท ำหนังสือชี้แจง แต่จะท ำเรื่องชี้แจงไปตำมขั้นตอน
ของทำงรำชกำร แม้ว่ำหลักฐำนที่ร้องเรียนจะไม่ชัดเจน และไม่ขอให้รำยละเอียด เพรำะเป็นรำยงำนของรำชกำร ขณะนี้
ยังปฏิบัติหน้ำที่นำยอ ำเภอตำมปกติ 
  
อ้ำงอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/293743 

  

https://news.thaipbs.or.th/content/293743
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วันพฤหัสบดี ท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 11.21 น. 

กกต.ปทุมธานี ประดิษฐ์เฟสชิลด์ เตรียมลงพ้ืนที่ติวเข้มเลือกตั้งท้องถิ่น 
  

 
เมื่อเวลำ 09.00 น. วันที่ 18 มิถุนำยน 2563 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดปทุมธำนี 

ต ำบลบ้ำนฉำง อ ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี ดร.สุชัญญำ วิมุกตำยน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจ ำปทุมธำนี พร้อมด้วยพนักงำนและลูกจ้ำง ร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์เฟสชิลด์ สู้ภัยไวรัสโควิด -19 (Face Shield 
D.I.Y.) เพ่ือเตรียมลงพ้ืนที่ให้ควำมรู้กับประชำชนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่น กำรทุจริตกำรเลือกตั้ ง กฎหมำยเลือกตั้ง
ท้องถิ่น กำรซื้อสิทธิขำยเสียง พร้อมส ำรวจควำมคิดเห็นลักษณะผู้น ำที่ประชำชนอยำกได้ 
  ดร.สุชัญญำ วิมุกตำยน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดปทุมธำนี กล่ำวว่ำ 
เนื่องจำก คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดปทุมธำนีต้องลงพ้ืนที่ ให้ควำมรู้กับประชำชน เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่น กำรทุจริตกำรเลือกตั้ง กฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่น และเพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ทำงเจ้ำหน้ำที่ได้เตรียมท ำหน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำและเฟสชิว เพ่ือควำม
สะดวกในกำรเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้กับประชำชนในพื้นที่ต่ำง ๆ ทั้ง 7 อ ำเภอของจังหวัดปทุมธำนี ที่ผ่ำนมำทำง กกต.ได้
แบ่งเขตทั้ง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล (นคร/เมือง/ต ำบล) และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้องมีกำรแบ่งเขต
อย่ำงน้อย 3 รูปแบบ โดยค ำนึงถึงจ ำนวนประชำกร กำรคมนำคมกำรเดินทำงที่สะดวก มีพ้ืนที่ติดต่อกัน ที่ผ่ำนมำได้เปิด
ให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็น ขณะนี้อยู่ระหว่ำงคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งให้พิจำรณำ คัดเลือกเพ่ือแบ่งเขตกำร
เลือกตั้งในอนำคต. 
  ระดับน้ ำโขงที่ข้ึนสูงได้ส่งผลดีต่อระบบน้ ำประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำหนองคำย ที่ท ำให้เครื่องสูบ
น้ ำขนำดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่ในอำคำรสูบน้ ำดิบ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำโขงบริเวณชุมชนวัดมีชัยท่ำ ในเขตเทศบำลเมือง
หนองคำย สำมำรถสูบน้ ำดิบส่งให้กับโรงกรองน้ ำทั้งที่โรงกรองน้ ำภำยในบริเวณกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำหนองคำย 
ในเขตเทศเมืองหนองคำย และที่โรงกรองน้ ำบ้ำนหนองบัว ต ำบลกวนวันได้อย่ำงเต็มที่ จำกเดิมที่ระดับน้ ำโขงต่ ำกว่ำหัว
สูบน้ ำของเครื่องสูบน้ ำที่ติดตั้งอยู่ในอำคำรสูบน้ ำ จนต้องมีกำรขุดร่องน้ ำและต่อท่อหัวสูบน้ ำให้ยำวออกมำนอกอำคำร
สูบน้ ำ อีกทั้งยังได้มีกำรติดตั้งเครื่องสูบน้ ำบนโป๊ะแพ จ ำนวน 2 เครื่องเพ่ือสูบน้ ำดิบเสริม ท ำให้ขณะนี้กำรผลิตประปำ
ของกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำหนองคำย สำมำรถผลิตน้ ำประปำได้เป็นปกติไม่มีปัญหำเรื่องน้ ำดิบไม่พอเพียงในกำร
ผลิตน้ ำประปำแล้ว. 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/196217 

https://www.banmuang.co.th/news/region/196217
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17 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 19:20 น.      

 ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
19 จังหวัด 
   

 
 
17 มิ.ย.63 - เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่องกำรแบ่งเขตกำร

เลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จ ำนวน 19 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ ชัยนำท ชุมพร  ตรัง ตรำด 
นครปฐม ปรำจีนบุรี ปัตตำนี  พระนครศรีอยุธยำ พังงำ พัทลุง ภูเก็ต ยะลำ ระนอง  รำชบุรี สตูล สิงห์บุรี สุพรรณบุรี 
และสุรำษฎร์ธำนี ส ำหรับต ำบล หมู่บ้ำน หรือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่หลังประกำศนี้ให้ถือว่ำมีพ้ืนที่อยู่ใน เขตเลือกตั้ง
เดียวกับต ำบล หมู่บ้ำน หรือชุมชนเดิมที่แยกออกมำ ลงนำมประกำศนำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง 

 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68988 
ขำ่วทีเ่ก่ียวขอ้ง : https://www.thansettakij.com/content/politics/438803?as= 

 
 

 

 

 

 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/68988
https://www.thansettakij.com/content/politics/438803?as
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วันท่ี 17 มิถุนำยน 2563 - 19:40 น. 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ. 19 จังหวัด 
 

 
 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำออกประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
เรื่องกำรแบ่งเขตกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จ ำนวน 19 จังหวัด ประกอบด้วย จ.กระบี่ ชัยนำท 
ชุมพร ตรัง ตรำด นครปฐม ปรำจีนบุรี ปัตตำนี พระนครศรีอยุธยำ พังงำ พัทลุง ภูเก็ต ยะลำ ระนอง   รำชบุรี สตูล 
สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และ จ.สุรำษฎร์ธำนี ส ำหรับต ำบล หมู่บ้ำน หรือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่หลังประกำศนี้ให้ถือว่ำมีพ้ืนที่
อยู่ใน เขตเลือกตั้งเดียวกับต ำบล หมู่บ้ำน หรือชุมชนเดิมที่แยกออกมำ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2232524 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/163456 

ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000062770 

 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2232524
https://siamrath.co.th/n/163456
https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000062770
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2-1024x576-1-728x410-1.jpg
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พุธที่ 17 มิถุนำยน 2563 เวลำ 20.25 น. 

กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.กลุ่มแรก 19 จังหวัด 

 
 

รำชกิจจำนุเบกษำ ได้เผยแพร่ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่องกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดกลุ่มแรก 19 จังหวัด ประกอบไปด้วยจังหวัดกระบี่ ชัยนำท ชุมพร ตรัง ตรำด นครปฐม   ปรำจีนบุรี 
ปัตตำนี พระนครศรีอยุธยำ พังงำ พัทลุง ภูเก็ต ยะลำ ระนอง รำชบุรี สตูล สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุรำษฎร์ธำนี 

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. เว็บไซต์ รำชกิจจำนุเบกษำ ได้เผยแพร่ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่องกำรแบ่งเขต
เลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ที่ลงนำมโดย นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต. อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ 22  แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ.  2560  มำตรำ  19 
และมำตรำ 20 แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง จึงประกำศแบ่งเขตเลือกตั้ง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด อีกท้ังได้มีกำรประกำศแบ่งเขตเลือกตั้ง อบ
จ.กลุ่มแรก 19 จังหวัด ประกอบไปด้วยจังหวัดกระบี่ ชัยนำท ชุมพร ตรัง ตรำด นครปฐม   ปรำจีนบุรี ปัตตำนี 
พระนครศรีอยุธยำ พังงำ พัทลุง ภูเก็ต ยะลำ ระนอง รำชบุรี สตูล สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุรำษฎร์ธำนี 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/780460  
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : 
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4
%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%AF+%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B
9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E
0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%
88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%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%AD%E0%B8%9A%
E0%B8%88+19+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%
B8%94-79DX6k 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/780460
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%AF+%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%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%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88+19+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-79DX6k
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%AF+%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%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%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88+19+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-79DX6k
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วันพุธ ที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2563, 20.38 น. 

ด่วนที่สุด! กกต.ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.กลุ่มแรก 19 จังหวัด 

 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2563 เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ ได้เผยแพร่ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) 

เรื่องกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ที่ลงนำมโดย นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต.
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 22 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ.
2560 มำตรำ 19 และมำตรำ 20 แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จึงประกำศแบ่งเขตเลือกตั้ง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

ทั้งนี้ ได้มีกำรประกำศแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.กลุ่มแรก 19 จังหวัด ประกอบไปด้วย กระบี่ , ชัยนำท , ชุมพร , ตรัง , 
ตรำด , นครปฐม , ปรำจีนบุรี , ปัตตำนี , พระนครศรีอยุธยำ , พังงำ , พัทลุง , ภูเก็ต , ยะลำ , ระนอง , รำชบุรี , สตูล , 
สิงห์บุรี , สุพรรณบุรี และ สุรำษฎร์ธำนี 

 
 

อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/499952 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : 

https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4
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0%B8%94-RWwjve 

ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/89690-news-78.html 
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https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%AF+%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8+%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%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%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88+19+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-RWwjve
https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/89690-news-78.html
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17 มิถุนำยน 2563 

 
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ. 19 จังหวัด 

 

 
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ. 19 จังหวัด 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2563 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ ได้เผยแพร่ประกำศคณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  ที่ลงนำมโดย นำยอิทธิพร บุญ
ประคอง ประธำน กกต.อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 22 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มำตรำ 19 และมำตรำ 20 แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง สมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จึงประกำศแบ่งเขตเลือกตั้ง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด 

ทั้งนี้ ได้มีการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.กลุ่มแรก 19 จังหวัด ประกอบไปด้วย กระบี่ , ชัยนำท , ชุมพร 
, ตรัง , ตรำด , นครปฐม , ปรำจีนบุรี , ปัตตำนี , พระนครศรีอยุธยำ , พังงำ , พัทลุง , ภูเก็ต , ยะลำ , ระนอง , รำชบุรี , 
สตูล , สิงห์บุรี , สุพรรณบุรี และ สุรำษฎร์ธำนี 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/885576 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://news.ch7.com/detail/340712 
 
  

https://www.nissan.co.th/vehicles/new-vehicles/almera.html?cid=nytive_almera_display_always-on_brand-jun2020&utm_source=nytive.com&utm_medium=cpc&utm_campaign=NissanAlmera_CNT&utm_content=ad-1439367&utm_term=nytive_src_257514
https://www.nissan.co.th/vehicles/new-vehicles/almera.html?cid=nytive_almera_display_always-on_brand-jun2020&utm_source=nytive.com&utm_medium=cpc&utm_campaign=NissanAlmera_CNT&utm_content=ad-1439367&utm_term=nytive_src_257514
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/885576
https://news.ch7.com/detail/340712
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18 มิ.ย. 2563 04:59 น. 

ได้ฤกษ์ กกต.ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง ประเดิม อบจ.กลุ่มแรก 19 จว. 

 

 

 

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.แบ่งกลุ่มแรก 19 จังหวัด "กลาง 5 

ตะวันออก 2 ตะวันตก 1 ใต้ 11" จว.  

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.63 เว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ ได้เผยแพร่ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องกำรแบ่งเขต

เลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ลงนำมโดย นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำน กกต.อำศัย

อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 22 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ.2560 

มำตรำ 19 และมำตรำ 20 แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2562 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จึงประกำศแบ่งเขตเลือกตั้ง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กลุ่มแรก 19 จังหวัด 

ประกอบไปด้วย กระบี่, ชัยนำท, ชุมพร, ตรัง, ตรำด, นครปฐม, ปรำจีนบุรี, ปัตตำนี, พระนครศรีอยุธยำ, พังงำ, พัทลุง, 

ภูเก็ต, ยะลำ, ระนอง, รำชบุรี, สตูล, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี และ สุรำษฎร์ธำนี 

 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1871335 

ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://workpointtoday.com/2020/06/17/local-election-2/ 

 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1871335
https://workpointtoday.com/2020/06/17/local-election-2/
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17 มิถุนำยน 2563 - 18:33 น. 

"ปิยบุตร-ช่อ" โดนแล้ว "สนธิญา" บุกร้อง กกต.จี้ วินิจฉัยกรอบห้ามยุ่งทางการเมือ 

 
"ปิยบุตร-ช่อ" โดนแล้ว "สนธิญา" บุกร้องกกต.จี้ วินิจฉัยกรอบห้ามยุ่งทางการเมือง 

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2563 เวลำ 11.30 น. ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยสนธิญำ สวัสดี อดีต
ผู้สมัครส.ส.สมุทรปรำกำร และอดีตผู้สมัครสมำชิกพรรคพลังประชำรัฐ ยื่นหนังสือถึง กกต.ขอให้วินิจฉัย กรณีที่น.ส.
พรรณิกำรณ์ วำนิช อดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ และอดีตกรรมกำรบริหำรพรรค ที่ออกมำแสดงควำมคิดเห็น
และเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง ทั้งที่เป็น 1 ในกรรมกำรบริหำรที่ถูกศำลรัฐธรรมนูญมีค ำสั่งยุบพรรค และถูกตัดสิทธิ
ทำงกำรเมือง ดังนั้นตนจึงอยำกให้ กกต.พิจำรณำเนื่องจำกเคยยื่นเรื่องไว้แล้ว หรือส่งให้ศำลรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้พิจำรณำ
ว่ำกรอบกำรห้ำมยุ่งเก่ียวทำงกำรเมืองอยู่ในระดับใดบ้ำง 

นำยสนธิญำ กล่ำวว่ำเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำนำยปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตกรรมกำรบริหำรพรรคอนำคตใหม่ ได้
ออกมำพูดถึงกำรส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ และกำรที่ น.ส.พรรณิกำร์ ออกมำพูดเรื่อง มำตรำ 112 โดย
ทั้ง 2 เรื่องเป็นสิทธิของปวงชนชำวไทยที่สำมำรถพูดไทยทั้ง 2 เรื่อง หรือแสดงควำมคิดเห็นได้ แต่ในกรณีของคนกลุ่มนี้
เป็นผู้ที่ถูกตัดสิทธิทำงกำรเมือง ไม่ว่ำจะเป็นสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สิทธิในกำรเลือกตั้ง และสิทธิอื่นๆ ซึ่งท ำอย่ำงไรจะให้
เกิดควำมชัดเจนหลังศำลระบุว่ำห้ำมยุ่งเกี่ยวทำงกำรเมือง ว่ำกรอบอยู่ตรงไหน 

“ผมจึงมำร้องอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้กกต.วินิจฉัย หรือส่งให้ศำลรับธรรมนูญวินิจฉัยเพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนก็ได้ ที่
ผ่ำนมำอดีตกรรมกำรบริหำรพรรคชุดนี้ออกมำแสดงควำมคิดเห็นและท ำให้เกิดควำมวุ่นวำยหลำยๆครั้ง จุดประสงค์
จริงๆไม่ได้อยู่ที่ควำมชอบหรือไม่ชอบ แต่เพ่ือเป็นบรรทัดฐำนในกำรปฏิบัติต่อไป เพ่ือควำมเข้ำใจอันเป็นผลรวมของ
ประชำชนคนไทยทั้งประเทศ “ นำยสนธิญำ กล่ำว 

 

อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/434192?adz= 

 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/434192?adz
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17 มิ.ย. 2563 11:56 น. 

พปชร. ดักทาง "ปิยบตุร" ระวัง ก้าวไกล-ก้าวหน้า" เข้าข่ายฮ้ัวเลือกตั้ง 

 

"ทิพานัน" รองโฆษก พปชร. ซัด "ปิยบุตร" โหนเลือกตั้งท้องถิ่น หาพื้นที่การเมืองให้ตนเอง ไม่สนปากท้อง
ประชาชนเดือดร้อน โควิด-19 ดักทาง "ก้าวไกล-ก้าวหน้า" เข้าข่ายฮ้ัวเลือกตั้ง แต่ไก่โห่ 

วันที่ 17 มิ.ย. น.ส.ทิพำนัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี 

กล่ำวถึงกรณีที่ นำยปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน ำคณะก้ำวหน้ำ ให้สัมภำษณ์ในหัวข้อ “ในวันที่ท ำกำรเมืองนอกสภำ” 

ผ่ำนเฟซบุ๊กเดอะอีสำนเรคคอร์ด ในระหว่ำงลงพ้ืนที่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่ำนมำ กล่ำวถึงองค์กำรบริหำร

ส่วนท้องถิ่นว่ำเป็นเพียงท่อผ่ำนงบ ประกอบสร้ำงวำทกรรมว่ำมีมำยำคติในกำรเลือกตั้งแล้ว ได้มำเฟียท้องถิ่น มีวิธีคิดว่ำ 

กำรเลือกตั้งท้องถิ่นหมำยถึงคอร์รัปชั่นนั้นว่ำ สังคมมองว่ำ ควำมคิดเห็นของนำยปิยบุตร เป็นกำรกล่ำวหำผู้บริหำรส่วน

ท้องถิ่นอย่ำง "ไม่เป็นธรรม" ประดิษฐ์วำทกรรมเรื่องมำเฟียท้องถิ่นและคอร์รัปชันเพื่อ "ยกตนข่มท่ำน" นำยปิยบุตรเข้ำใจ

กำรเมืองท้องถิ่นแบบนักวิชำกำรหอคอยงำช้ำงที่หมกมุ่นเพียงต ำรำต่ำงประเทศ ไม่ได้ลงพ้ืนที่ท ำงำนให้ประชำชนอย่ำง

แท้จริง 

  “ควำมเป็นจริงคือ กำรเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นและเป็นหัวใจส ำคัญของระบอบ

ประชำธิปไตยตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่นำยปิยบุตรและพวกจ้องรื้อมำตลอด และจำกควำมส ำเร็จในกำร

ควบคุมกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 ภำยใต้กำรน ำของรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นั้น เห็นได้ชัดว่ำ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกหลัก ที่มีควำมพร้อมในกำรตอบสนองนโยบำยรัฐได้อย่ำงรวดเร็ว และทั่วถึง ไม่ว่ำจะเป็น

กลไกในกำรควบคุมและป้องกันโรค ช่วยเหลือและเยียวยำประชำชน ที่ได้รับควำมเดือดร้อนจนขณะนี้สถำนกำรณ์ดีขึ้น

อย่ำงเป็นล ำดับ และกำรเลือกตั้งท้องถิ่นต้องเกิดขึ้นอย่ำงแน่นอนตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนด แต่ต้องเป็นไปบนควำมพร้อม

ของทุกภำคส่วนและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ประกอบกัน เพรำะหำกมีกำรประกำศให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ออกมำจะท ำให้

ต ำแหน่งผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ำงลง เกิดสุญญำกำศในกำรตัดสินใจและกำรสั่งกำรต่ำงๆ อำจมีควำม
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เสี่ยงที่จะกระทบต่อสวัสดิภำพและควำมปลอดภัยของประชำชน ซึ่งท่ำนนำยกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 

ยืนยันแล้วว่ำจะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นในปีนี้อย่ำงแน่นอนโดยขอเวลำพิจำรณำว่ำที่ไหนจะเลือกตั้งได้ก่อน” รอง

โฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำว... 

 น.ส.ทิพำนัน กล่ำวต่อว่ำ “ที่ผ่ำนมำ เกิดข้อกังขำต่อสังคมว่ำ กำรลงพ้ืนที่ท ำงำนทำงกำรเมืองของอดีตพรรค

อนำคตใหม่ และคณะก้ำวหน้ำเกิดประโยชน์อะไรบ้ำงต่อประชำชน นอกเหนือจำกกำรถูกใช้ประดิษฐ์วำทกรรมโจมตี

แบบไม่รู้จริง ถูกสร้ำงภำพพ้ืนที่ในเชิงลบ ถูกใช้เป็นภำพเซลฟ่ีสร้ำงภำพให้กลุ่มกำรเมืองว่ำได้รับคะแนนนิยม ใน

ระยะเวลำที่พ่ีน้องประชำชนเดือดร้อน โดยเฉพำะจำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดโควิด-19 ไม่เคยเห็น นำยปิยบุตร และคณะ

ก้ำวหน้ำออกจำกพ้ืนที่ปลอดภัยของตนเองมำลงชุมชน ท ำงำนเชิงพ้ืนที่เพ่ือบรรเทำทุกข์ร้อนของประชำชน แต่พอ

สถำนกำรณ์เริ่มคลี่คลำยแต่ยังไม่คืนสู่ภำวะปกติ แทนที่นำยปิยบุตร จะลงพ้ืนที่ชุมชนและช่วยเหลือทุกข์ยำกของพ่ีน้อง

ประชำชน นำยปิยบุตร กลับเดินสำยหำเสียงเพ่ือแสวงหำอ ำนำจทำงกำรเมืองของกลุ่มตน คิดแต่รณรงค์กำรเลือกตั้ง

ท้องถิ่น นำยก อบจ. ที่คณะก้ำวหน้ำจะส่งผู้สมัครลงเท่ำนั้น ดังนั้นนำยปิยบุตร ควรหยุดกดดันรัฐบำล และหยุดเอำชีวิต

และสุขภำพประชำชนมำเสี่ยงเพ่ือประโยชน์ของตัวเอง อย่ำท ำให้ควำมส ำเร็จจำกควำมทุ่มเทของรัฐบำล เจ้ำหน้ำที่รัฐ 

บุคลำกรทำงกำรแพทย์และควำมร่วมมือร่วมใจกันของประชำชนต้องสูญเปล่ำ ขอให้นำยปิยบุตรใจเย็นๆ อย่ำเพ่ิงร้อน

รนกระวนกระวำย หรือต้องกำรหำพื้นที่ทำงกำรเมืองของตนเองและพวก 

 “นอกจำก นำยปิยบุตร จะต้องเพ่ิมเติมในประเด็นควำมจริงใจในกำรช่วยเหลือทุกข์ยำกของพ่ีน้องประชำชน

จำกกำรท ำงำนลงชุมชนพื้นที่แล้ว หำกนำยปิยบุตรที่อดีตเคยเป็นนักกำรเมืองระดับประเทศ และจะมำท ำงำนกำรเมือง

ระดับท้องถิ่นก็ควรศึกษำกฎหมำยให้ถูกฉบับและถูกปี พ.ศ.ด้วย ได้แก่ พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น

หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ.2560 ยิ่งหำกมี

กรณีคณะก้ำวหน้ำจะส่งคนลงชิงเลือกตั้งท้องถิ่น แล้วพรรคก้ำวไกลจะไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น จะเป็นกำร

กระท ำที่ฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือไม่ จะเข้ำข่ำย "ฮ้ัวเลือกตั้ง" โดยยินยอมให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมำชิกกระท ำกำรอันเป็นกำร

ควบคุม ครอบง ำ หรือชี้น ำ กิจกรรมของพรรคกำรเมืองให้ขำดอิสระ โดยทำงอ้อมหรือไม่ ไม่อย่ำงนั้น หำกนำยปิยบุตร

และพรรคก้ำวไกล ท ำผิดฝ่ำฝืนกฎหมำยแล้วถูกลงโทษอีก ก็จะมำสร้ำงวำทกรรมว่ำถูกกลั่นแกล้ง ถูกโบยตีด้วยควำมอ

ยุติธรรมอีกไม่ได้ ฟังไม่ข้ึน” รองโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำว... 

 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1870760 
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วันท่ี 17 มิถุนำยน 2563 - 12:18 น. 

 ‘ธนาธร’ ถาม “ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นกว่า 6 ปี” ประชาชนหรือประยุทธ์กันแน่ที่ไม่พร้อม 
 

 
วันที่ 17 มิถุนำยน 2563 นำยธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน ำกลุ่มก้ำวหน้ำ โพสต์ข้อควำมทำงเฟซบุ๊กถึงเรื่อง กำร

เลือกตั้งท้องถิ่นหลังจำกที่ไร้กำรเลือกตั้งมำกว่ำ 6 ปี พร้อมถำมด้วยว่ำ “ประชาชนไม่พร้อมหรือพล.อ.ประยุทธ์ไม่
พร้อม” 

นำยธนำธรระบุเพ่ิมว่ำ กำรเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับประชำชนมำกที่สุด กำรเลือกตั้งท้องถิ่นคือ
รำกฐำนของประชำธิปไตยที่เข้มแข็งในระดับชำติ รัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์กลัวประชำชน ไม่ไว้วำงใจปร ะชำชน กลัว
ประชำธิปไตยและกำรตรวจสอบ กลัวสูญเสียอ ำนำจ พวกเขำจึงกลัวกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 
ตนขอยกตัวอย่ำงเรื่องงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ืออธิบำยว่ำท้องถิ่นส ำคัญอย่ำงไรกับกำรพัฒนำ
ประเทศ 

งบประมำณแผ่นดินที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณ 2563 มีมำกถึง 8 แสนล้ำนบำท 
งบส่วนนี้คืองบที่ตำมกฎหมำยตั้งไว้เพ่ือให้ตัวแทนที่ได้รับกำรเลือกตั้งมำจำกประชำชนเป็นผู้ใช้ ไม่ต้องขอส่วนกลำง เพ่ือ
สำมำรถแก้ปัญหำประชำชนได้รวดเร็วและตรงจุด ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนมำกที่สุด  แต่ปัจจุบัน
งบประมำณท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจ ำนวน 8 แสนล้ำนบำทต่อปีนี้ กลับบริหำรโดยคนที่แต่งตั้งจำก คสช. ซึ่ง
ผิดวัตถุประสงค์กำรพัฒนำประเทศที่ต้องกำรให้ประชำชนในท้องถิ่นมีอ ำนำจกำรคลังในกำรจัดกำรตนเองผ่ำนกำร
เลือกตั้งตัวแทนเข้ำไปบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในช่วงหลังรัฐประหำร จนถึงก่อนกำรเลือกตั้งเดือนมีนำคม 2562 คสช. ได้ใช้อ ำนำจประกำศค ำสั่ง คสช. หลำย
ฉบับที่ท ำลำยประชำธิปไตยในท้องถิ่น เช่น ประกำศฉบับที่ 85/2557 ยกเลิกกำรเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ และตั้ง
คณะกรรมกำรสรรหำผู้บริหำรท้องถิ่นขึ้นมำใหม่ซึ่งประกอบด้วยข้ำรำชกำรเป็นหลัก , ฉบับที่ 88/2557 เปิดโอกำสให้
ทหำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดสรรงบประมำณท้องถิ่น และ ฉบับที่ 86/2557 ยกเลิกกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพ, 
ฉบับที่ 64/2559 ปลดผู้ว่ำกรุงเทพในขณะนั้น และตั้งอัศวิน ขวัญเมืองเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งแทน เป็นต้น 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ พูดในหลำยวำระหลำยโอกำส ว่ำประชำชนไทยยังไม่พร้อมส ำหรับกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่น หรือประเทศไทยไม่เหมำะสมต่อกำรกระจำยอ ำนำจที่จะส่งเสริมให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง ทัศนะดังกล่ำวเป็นอุปสรรค
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ต่อกำรพัฒนำประเทศ เป็นทัศนะแบบเจ้ำขุนมูลนำย ที่เชื่อว่ำประชำชนไม่พร้อมที่จะก ำหนดอนำคตตนเอง และสอดรับ
กับกำรรวมศูนย์อ ำนำจไว้กับ พล.อ.ประยุทธ์และพรรคพวก เป็นทัศนะที่ส่งเสริมควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงเมืองกับชนบท 
ไม่สอดรับกับยุคสมัยที่ควำมรู้และพลังในกำรสร้ำงสรรค์เดินทำงจำกท่ัวโลกถึงประชำชนทุกพ้ืนที่ผ่ำนอินเทอร์เน็ต  

กำรเลื่อนกำรเลือกตั้งท้องถิ่นไปเรื่อย ๆ จึงตีควำมเป็นอย่ำงอ่ืนไม่ได้ นอกจำกรัฐบำลที่สืบทอดอ ำนำจจำกกำร
ท ำรัฐประหำรต้องกำรรักษำฐำนอ ำนำจไว้ให้นำนที่สุด และใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบประมำณของท้องถิ่น
เป็นเครื่องมือในกำรคงไว้ซึ่งอ ำนำจของตนเอง ประชำชนไม่ได้ต้องกำรกำรสงเครำะห์อย่ำงอนำถำจำกรัฐอยู่ ร่ ำไป 
ประชำชนไม่ได้ต้องกำรบัตรคนจนไปตลอดกำล พวกเขำต้องกำรอ ำนำจที่จะก ำหนดอนำคตของเขำเอง อ ำนำจที่จะสร้ำง
งำน สร้ำงควำมเจริญในท้องถิ่นโดยไม่ต้องของอนุญำตจำกรัฐรำชกำรรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลำง 

กำรเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่นออกไปเรื่อยๆ โดยอ้ำงว่ำไม่มีงบประมำณเพรำะงบประมำณถูกน ำไปใช้เพ่ือกำรรับมือ
กับกำรแพร่ระบำดของไวรัส เป็นเหตุผลที่ไร้สำระ เรำมีงบประมำณเพียงพอที่จะท ำทั้งสองอย่ำงได้ถ้ำรัฐบำลมีควำม
จริงใจ วันนี้ผ่ำนกำรเลือกตั้งระดับชำติมำ 1 ปี 3 เดือนแล้ว รัฐบำลยังไม่เคยแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเรื่องกำรเลือกตั้ง
ท้ อ ง ถิ่ น  พวก เ ร ำค ณ ะก้ ำ วหน้ ำ จึ ง เ รี ย ก ร้ อ ง ให้ รั ฐ บ ำล แสด งจุ ด ยื น ต่ อ ก ำ ร เ ลื อ ก ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้ ชั ด เ จ น  
พวกเรำคณะก้ำวหน้ำเรียกร้องให้รัฐประกำศกำรเลือกตั้งท้องถิ่นโดยทันที  พวกเรำเรียกร้องประชำชนคนไทย ให้ลุก
ขึ้นมำทวงสิทธิอันชอบธรรมของพวกเรำ ในกำรเลือกผู้บริหำรท้องถิ่นของเรำเองปฏิรูประบบรำชกำร ยุติกำรรวมศูนย์
อ ำนำจที่กรุงเทพ ข้อเสนอนี้ไม่ใช่ทำงเลือก แต่เป็นทำงรอดเดียวที่จะสร้ำงประเทศไทยที่มีอนำคต 
พร้อมทั้งขอยืนยันว่ำ ตนจะน ำคณะก้ำวหน้ำร่วมรณรงค์เรื่องยุติรัฐรำชกำรรวมศูนย์ ทวงคืนอ ำนำจให้ท้องถิ่น และส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับทั่วประเทศ หมดยุคที่รำชกำรส่วนกลำงออกแบบก ำหนดอนำคตให้ประชำชนทั้ง
ประเทศ คืนอ ำนำจกำรจัดสรรภำษี และทรัพยำกรให้ท้องถิ่น ยุติกำรรวมศูนย์อ ำนำจและงบประมำณที่ส่วนกลำง เปิด
โอกำสให้ท้องถิ่นแสดงศักยภำพของพวกเขำอย่ำงเต็มที่ สร้ำงประเทศไทยที่ก้ำวหน้ำรุ่งเรือง ด้วยกำรสร้ำงท้องถิ่ นที่
เข้มแข็ง 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-478662 
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วันท่ี 17 มิถุนำยน 2563 - 12:44 น. 

ส.ส.ก้าวไกล ยืนไว้อาลัย 30 วินาที ส.ส.งูเห่าย้ายไปภูมิใจไทย แล้วไล่ฟ้องร้อง ปชช. 
 

 
 

 
ก้าวไกล” ยืนไว้อาลัย 30 วิฯ ให้ ส.ส.งูเห่าที่ฟ้องด าเนินคดี ปชช. จี้ ให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบปมผิด

สัตยาบรรณ ย้อนถาม “อนุทิน” วันนี้ใครกันแน่ที่เป็นกุ๊ย 
เมื่อเวลำ 11.30 น. วันที่ 17 มิ.ย. ที่รัฐสภำ นำยชัยธวัช ตุลำธน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ เลขำธิกำรพรรคก้ำวไกล 

(ก.ก.) พร้อมคณะ ส.ส.ก้ำวไกล ร่วมกันแถลงถึงกรณีอดีต ส.ส.พรรคอนำคตใหม่ (อนค.) จ ำนวนหนึ่ง ฟ้องร้องด ำเนินคดี
กับประชำชนข้อหำหมิ่นประมำท โดยพรรค ก.ก.ได้รวบรวมมำ 3 กรณี คือ 1.กรณีนำยส ำลี รักสุทธี ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
อดีตพรรค อนค. ที่ย้ำยไปอยู่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้ฟ้องด ำเนินคดีกับนำงนิตยำ รักษำภัย ประชำชน ในข้อหำหมิ่น
ประมำทตำม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ รวมทั้งเรียกค่ำเสียหำยถึง 2 ล้ำนบำท จำกกำรโพสต์เฟซบุ๊กกล่ำวหำนำยส ำลีว่ำเป็น
งูเห่ำ 2.กรณีนำยส ำลี ฟ้องด ำเนินคดีกับนำยอดิศักดิ์ สมบัติค ำ อดีตผู้สมัคร ส.ส.มหำรสำรคำม พรรค อนค. ในข้อหำ
หมิ่นประมำททำงอำญำ และกระท ำผิดตำม พ.ร.บ.คอมพ์ พร้อมเรียกค่ำเสียหำย 2 ล้ำนบำท และ 3.กรณีนำยโชติพิ
พัทธ์ เตชะโสภณมณี อดีต ส.ส.กทม. พรรค อนค. ปัจจุบันสังกัดพรรค ภท. แจ้งควำมหมิ่นประมำทกับนำยเท่ำพิภพ ลิ้ม
จิตกร ส.ส.กทม. พรรคก้ำวไกล กล่ำวหำว่ำ ส.ส.ย้ำยพรรคเป็นงูเห่ำ 

โดยนำยชัยธวัชกล่ำวว่ำ ตนในฐำนะเลขำธิกำรพรรค ก.ก. และอดีตรองเลขำธิกำรพรรค อนค. อยำกบอกว่ำ 
ส.ส.อดีตพรรค อนค. ที่วันนี้ย้ำยไปสังกัดพรรคอ่ืน และได้เป็นผู้แทนในปัจจุบัน เพรำะเรำพรรค อนค.ได้ประกำศอย่ำง
ชัดเจนว่ำ ต้องกำรสร้ำงประชำธิปไตยอย่ำงแท้จริงในประเทศไทยและต่อต้ำนกำรสืบทอดอ ำนำจของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกฯ ซึ่งทุกคะแนนเสียงที่ประชำชนเลือก เขำเลือก ส.ส.พรรค อนค.เข้ำมำ เพรำะจุดยืนทำงกำรเมืองที่
ชัดเจนของเรำ รวมทั้งอดีต ส.ส.อนค.ทุกคนก็เคยลงสัตยำบรรณ และให้วำจำมั่นทั้งในพรรค และที่สำธำรณะต่อหน้ำ
ประชำชนว่ำจะไม่ทรยศต่อจุดยืนดังกล่ำว และยึดมั่นในอุดมกำรณ์ประชำธิปไตย ดังนั้น กำรที่มี ส.ส.ส่วนหนึ่งของพรรค 
อนค. ย้ำยไปสังกัดพรรคร่วมรัฐบำลที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จึงเป็นเรื่องธรรมดำท่ีจะมีประชำชนจ ำนวนมำกไม่พอใจ 
โกรธแค้น และรู้สึกว่ำถูกทรยศหักหลัง ทั้งหมดถือเป็นกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ และติชมโดยสุจริตทั้งสิ้นบนพ้ืนฐำนของ
ประชำธิปไตย 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/61-4.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/61-4.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/61-4.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/61-4.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/61-4.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/61-4.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/61-4.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

27 

 

“เรำพรรค ก.ก.เห็นว่ำ ปรำกฏกำรณ์งูเห่ำในสภำ เป็นกำรท ำลำยระบบพรรคกำรเมืองอย่ำงชัดเจน ทุกวันนี้
ประชำชนตั้งค ำถำมว่ำพวกเขำย้ำยพรรคไปอยู่ฝั่งรัฐบำลนั้น เพ่ือประโยชน์ของประชำชน หรือประโยชน์ส่วนตัวกันแน่ 
ซ้ ำยังมำใช้กฎหมำยปิดปำกประชำชนเสียอีก เรื่องนี้เรำเห็นว่ำเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมอย่ำงยิ่ง นำยอนุทิน ชำญวีร
กูล หัวหน้ำพรรค ภท. เคยได้แสดงควำมคิดเห็นไว้หลังจำกพรรค อนค. ได้เปิดคลิปเสียงกรณีมีคนมำชักชวน ส.ส.ของ
พรรค อนค.ไปอยู่พรรคของท่ำน โดยท่ำนบอกว่ำ กำรกระท ำเช่นนี้เป็นกุ๊ยใช่หรือไม่ มำวันนี้ ส.ส.พรรคของท่ำนที่ก ำลัง
แจ้งควำมด ำเนินคดีกับประชำชน อยำกถำมว่ำใครเป็นกุ๊ยกันแน่” นำยชัยธวัชกล่ำว 
ด้ำนนำงนิตยำกล่ำวว่ำ เรำเป็นฝ่ำยช่วยนำยส ำลีหำเสียง และท ำงำนภำยใต้พรรค อนค.มำตลอด เห็นว่ำนำยส ำลีเป็น
เหมือนครูที่ดีคนหนึ่ง แต่แล้วนำยส ำลีกลับตระบัดสัตย์ วันนั้นตนโกรธมำกท่ีนำยส ำลีไปแจกของบริเวณหน้ำบ้ำนตน แล้ว
บอกว่ำมำจำกพรรค ภท. เรำไม่ได้เสียใจคนเดียว แต่เป็นประชำชนทั้งจังหวัดเสียใจที่เลือกนำยส ำลีมำ จำกนี้นำมสกุล 
‘รักสุทธี’ จะต้องรับมรดกบำปทั้งหมดนี้ต่อจำกนำยส ำลีอย่ำงแน่นอน 

ขณะที่นำยอดิศักดิ์กล่ำวว่ำ ตนคือคนที่น ำเรื่องกำรถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีนี้มำเผยแพร่ ตนยืนยันว่ำประชำชนมี
สิทธิตรวจสอบ และถำมไถ่ ส.ส.ที่ตัวเองเลือก โดยเฉพำะ ส.ส.ที่ ย้ำยพรรค ย้ำยอุดมกำรณ์ นำยส ำลีมีต้นทุนใดให้
ประชำชนเลือก ซ้ ำยังกลับมำท ำลำยประชำชน นอกจำกกำรพิจำรณำสู้กันในชั้นศำลแล้ว ศำลอีกอย่ำงที่มีควำมศักดิ์สิทธิ์ 
และสำมำรถตัดสินได้เลยทันที คือ ศำลจำกประชำชน 

นำยชัชวำล อภิรักษ์มั่นคง อดีตผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่น พรรค อนค. กล่ำวว่ำ ส.ส.ที่ย้ำยพรรคนั้น ไม่ควรเรียกว่ำ
งูเห่ำ แต่ควรเรียกว่ำ ‘… ไม่มีวัวผสม’ ดังนั้น อยำกเรียกร้องให้ ส.ส.ที่ด ำเนินคดีกับประชำชน แสดงเจตนำขอโทษกับสิ่ง
ที่ได้ท ำลงไป และสิ่งที่ได้ท ำปฏิญญำไว้กับพรรค อนค. และประชำชน ทุกสิ่งที่เรำร่วมท ำกันมำ ควำมเชื่อทั้งหมด ที่
ประชำชนได้ให้ท่ำนได้ท ำลำยลงไป เรำยังรอกำรปรำกฎตัวของท่ำนเพ่ือแสดงควำมรับผิดชอบในกรณีนี้ 

จำกนั้น ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ คณะ ส.ส.พรรค ก.ก.ได้ยืนไว้อำลัยให้กับอดีต ส.ส.ของพรรค อนค.ที่ย้ำยไปอยู่
พรรค ภท. แล้วแจ้งควำมด ำเนินคดีกับประชำชนเป็นเวลำ 30 วินำทีด้วย 
  
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2231623 
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17 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 12:47 น.  

'สิระ'ยันไม่ได้แขวะใครแค่หวังเรียกศรัทธาพรรค   

 

17 มิ.ย.2563 -  นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) กล่ำวถึงกรณีเรียกร้องต่อที่ประชุม

พรรคพลังประชำรัฐเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ให้ก ำหนดกรอบคุณสมบัติผู้บริหำรพรรคไม่ให้เกี่ยวข้องกับยำเสพติด โดยยืนยันว่ำ

ที่พูดไปไม่ต้องกำรสร้ำงควำมขัดแย้ง แต่เห็นว่ำเป็นโอกำสของพรรค และพรรคอ่ืนๆ ที่หำกจะมีกำรเปลี่ยนแปลง

กรรมกำรบริหำร ก็อยำกเห็นข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ท ำให้ผู้บริกำรพรรคชุดใหม่ สร้ำงควำมมั่นใจและควำมศรัทธำ

ให้กับประชำชน ซึ่งเรื่องนี้ข้อบังคับพรรคยังไม่ชัดเจน จึงอยำกให้สกัดผู้ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดตั้งแต่กำรสมัครเป็น

สมำชิกพรรค โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้บริหำรพรรคต้องไม่มีประวัติเกี่ยวข้องเลย เพรำะประชำชนต้องกำรนักกำรเมืองที่ดี 

ยืนยันว่ำไม่มีเจตนำไปกระทบกระทั่งกับรัฐมนตรีบำงคน หรือ ส.ส. คนใด ไม่ได้เจำะจงว่ำเป็นใคร แค่อยำกเห็นกำร

เปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น 

“ส่วนเสียงกำรตอบโต้หนึ่งเสียง เมื่อวำนผมไม่ได้ยิน ได้ยินแต่กำรชื่นชมจำกประชำชนและจำกสังคมจ ำนวน

มำก ส่วนตัวเชื่อว่ำ ประชำชนเห็นด้วยกับกำรเสนอเรื่องนี้ เพรำะจะสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้กับพรรคพลังประชำรัฐได้” 

 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68948 
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วันท่ี 17 มิถุนำยน 2563 - 13:19 น. 

ด่วน! ศาลรธน.รับค าร้องวินิจฉัย ‘ธรรมนสั’สิน้สภาพส.ส.หรือไม่ แตไ่ม่สั่งหยุดท าหน้าท่ี 

 

 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กำรประชุมตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญวันนี้ได้มีกำรพิจำรณำค ำร้อง

กรณีท่ีประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ส่งค ำร้องให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 วรรคหนึ่ง และมำตรำ 
170 วรรคสำม ประกอบมำตรำ 82 ว่ำ สมำชิกภำพของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ ส.ส.พะเยำ พรรคพลังประชำรัฐ สิ้นสุด
ลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98 (10 ) และควำมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมำตรำ 160 (6) และมำตรำ 98 (10 ) หรือไม่ 

ทั้งนี้ ศำลรัฐธรรมนูญ พิจำรณำข้อเท็จจริงตำมค ำร้องและเอกสำรประกอบค ำร้องแล้วเห็นว่ำ ส.ส. จ ำนวน 51 
คน ซึ่งเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของส.ส. เข้ำชื่อร้องต่อประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎรขอให้ส่งค ำร้องไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตำม
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98 (10) และควำมเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพำะตัวตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 
170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมำตรำ 160 (6) และมำตรำ 98 (10) และผู้ร้องยื่นค ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญแล้ว กรณีจึง
เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 วรรคหนึ่งและมำตรำ 170 วรรคสำม ประกอบมำตรำ 82 วรรคหนึ่ง และพ.ร.ป.ว่ำ
ด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ 2561 มำตรำ 7(5) และ (9) จึงสั่งรับค ำร้องไว้พิจำรณำวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้อง
ทรำบ พร้อมส่งส ำเนำค ำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นค ำชี้แจงแห้ข้อกล่ำวหำต่อศำลรัฐธรรมนูญภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ส ำเนำค ำร้องตำมพ.ร.ป.ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ 2561 มำตรำ 54 

ส ำหรับกำรพิจำรณำกรณีให้ ร.อ.ธรรมนัส หยุดปฏิบัติหน้ำที่ ส.ส.และรัฐมนตรีหรือไม่ เห็นว่ำ ข้อเท็จจริงตำม
ค ำร้องและเอกสำรประกอบค ำร้องยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่จะมีค ำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้ำที่ส.ส.และรัฐมนตรี จึงมีค ำสั่ง
ว่ำ ร.อ.ธรรมนัส ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 วรรคสอง 
 

อ้ำงอิง :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2231708 

ขำ่วทีเ่ก่ียวขอ้ง :https://www.thaipost.net/main/detail/68959 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2231708
https://www.thaipost.net/main/detail/68959
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/69-2.jpg
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17 มิ.ย. 2020 - 13:49 น.  

ศาลรัฐธรรมนูญ รับค าร้องวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. และรัฐมนตรี ของธรรมนัสแล้ว ไม่ต้อง
หยุดปฏิบัติหน้าท่ี 

 
 

ศำลรัฐธรรมนูญได้พิจำรณำข้อเท็จจริงตำมค ำร้องและเอกสำรประกอบค ำร้อง แล้วเห็นว่ำ ส.ส.จ ำนวน 51 คน 
ซึ่งเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 10 ของ ส.ส. ทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ จึงสั่งรับค ำร้องนี้ไว้พิจำรณำ พร้อมให้ ร.อ.ธรรมนัส แก้
ข้อกล่ำวหำภำยใน 15 วัน นับแต่วันได้รับส ำเนำค ำร้อง โดยยังไม่มีเหตุให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้ำที่ส.ส.และรัฐมนตรี 
ส ำหรับกรณีวินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพควำมเป็นส.ส. จะสิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98 
(10)และควำมเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพำะตัว ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมำตรำ 160 (6) และ
มำตรำ 98 (10) 
 
 
อ้างอิง  : https://www.springnews.co.th/breaking-news/680098 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง: https://www.komchadluek.net/news/politic/434160?adz= 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.springnews.co.th/breaking-news/680098
https://www.komchadluek.net/news/politic/434160?adz
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17 มิ.ย. 2563 

ศาล รธน.รับค ารอ้ง วนิิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส."ธรรมนัส" แต่ไมต่้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ 
 

 
 

ศาลรัฐธรรมนูญ รับค าร้อง วินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นรัฐมนตรีและส.ส. "ร.อ.ธรรมนัส" ให้ส่งเอกสาร
ชี้แจงใน 15 วัน และยังไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ช่ัวคราว หลังกลุ่ม ส.ส.จ านวน 51 คน เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาฯ 
ส่งค าร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส 
ล่ำสุด ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ วันนี้ (17 มิ.ย.) ศำลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสำรข่ำว ระบุถึงกรณีท่ีประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎร ส่งค ำร้องของ 51 ส.ส.พรรคก้ำวไกล ให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 วรรคหนึ่ง 
และมำตรำ 170 วรรคสำม ประกอบมำตรำ 82 ว่ำ สมำชิกภำพของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ ส.ส.พะเยำ พรรคพลัง
ประชำรัฐ และ รมช.เกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98 (10) และมำตรำ 
170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมำตรำ 160 (6) และมำตรำ 98 (10) หรือไม่ 

ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำข้อเท็จจริงตำมค ำร้องและเอกสำรประกอบค ำรองแล้วเห็นว่ำ ส.ส. จ ำนวน 51 รำย 
ซึ่งเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 10 ของจ ำนวนสมำชิกท้ังหมดเท่ำที่มีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎร เข้ำชื่อร้องต่อ
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ผู้ร้อง ขอให้ส่งค ำร้องไปยังศำลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมำชิกภำพ ส.ส. และรัฐมนตรีของ 
ร.อ.ธรรมนัส นั้น กรณีจึงเป็นเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 82 วรรคหนึ่ง และมำตรำ 170 วรรคสำม ประกอบมำตรำ 
82 วรรคหนึ่ง และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มำตรำ 7 (5) และ 
(9) จึงสั่งรับค ำร้องไว้พิจำรณำวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทรำบ พร้อมส่งส ำเนำค ำร้องให้ ร.อ.ธรรมนัส ผู้ถูกร้อง ยื่นค ำชี้แจง
แก้ข้อกล่ำวหำต่อศำลรัฐธรรมนญูใน 15 วัน นับแต่วนัที่ได้รับส ำเนำค ำร้อง 

ส ำหรับกำรพิจำรณำกรณีให้ ร.อ.ธรรมนัส หยุดปฏิบัติหน้ำที่ ส.ส. และรัฐมนตรีหรือไม่นั้น เห็นว่ำ ข้อเท็จจริง
ตำมค ำร้องและเอกสำรประกอบค ำร้องยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่จะมีค ำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้ำที่ ส.ส. และรัฐมนตรี จึงมี
ค ำสั่งว่ำ ร.อ.ธรรมนัส ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 82 วรรคสอง 
อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378781077/?qline= 
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378781077/?qline=
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17 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13:37 น.  

'ประวิตร' ลั่นพรรคไมแ่ตกเรื่องสิระแค่คิดเอง 

 

17 มิ.ย.2563 -  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) กล่าวถึงความพร้อมหากสมาชิกพรรคสนับสนุนให้เป็นหัวหน้าพรรคว่า ยังไม่รู้เลย แล้วแต่สมาชิกพรรค  

ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ มีข่ำวว่ำจะเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้ำพรรคเพียงชื่อเดียว พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ ไม่

รู้ เมื่อถำมว่ำ แต่พร้อมท ำงำนให้พรรคใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ ไม่รู้ๆ 

เมื่อถำมว่ำ ในฐำนะประธำนยุทธศำสตร์มองว่ำพรรคควรยึดหลักอะไรในกำรท ำงำนร่วมกันของหลำยๆ กลุ่มในพรรค 

พล.อ. ประวิตรกล่ำวว่ำ ต้องเป็นหนึ่งเดียว คิดเป็นหนึ่งเดียว คิดเหมือนๆกัน แต่ละคนต้องมำหลอมรวมให้เกิดควำม

เข้มแข็งในพรรค และท ำให้พรรคเข้มแข็ง  

เมื่อถำมว่ำ นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม.พปชร.เสนอในที่ประชุม ส.ส.พรรค ให้ผู้ที่จะมำเป็นกรรมกำรบริหำรพรรคต้อง

มีคุณสมบัติไม่เก่ียวข้องยำเสพติด พล.อ. ประวิตร กล่ำวว่ำ เป็นเรื่องท่ีนำยสิระท่ีคิดเอง ไม่รู้ ต้องไปถำมเขำดู เมื่อถำมว่ำ

จะท ำให้เกิดควำมแตกแยกภำยในพรรคหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ ไม่มีอะไร 

 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68955 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/68955
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วันที่ 17 มิถุนายน 2563 - 15:35 น. 

‘บิ๊กป้อม’ เคาะ ‘เสี่ยแฮงค์’ นั่งเลขาพปชร. ‘สันติ’ รับได ้ยอมนั่งผอ.พรรค 

 

 

‘บิ๊กป้อม’ เคำะ ‘เสี่ยแฮงค์’ นั่งเลขำพปชร. ‘สันติ’ รับได้ ยอมนั่งผอ.พรรคมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน ผู้สื่อข่ำว
รำยงำนว่ำ นำยอุตตม สำวนำยน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ในฐำนะรักษำกำรหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ (พป
ชร.) ลงนำมในหนังสือเชิญรักษำกำรกรรมกำรบริหำรพรรคพปชร. ร่วมประชุม ในวันที่ 19 มิถุนำยน เวลำ 10.00 น. ที่ที่
ท ำกำรพรรค อำคำรปำนศรี ในวำระกำรเตรียมจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีของพรรค เพ่ือก ำหนดเวลำ สถำนที่ ที่จะ
เชิญสมำชิกเข้ำร่วมประชุมในวำระกำรเลืออกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ โดยจะมีกำรเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี และประธำนยุทธศำสตร์พรรค ให้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคคนใหม่ 

รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อค่ ำวันที่ 16 มิถุนำยน ที่ผ่ำนมำ พล.อ.ประวิตรตัดสินใจให้ นำยอนุชำ นำ
คำศัย ส.ส.ชัยนำท จำกกลุ่มสำมมิตร ท ำหน้ำที่เลขำธิกำรพรรคพปชร. ซึ่งกำรตัดสินใจดังกล่ำว นำยสันติ พร้อมพัฒน์ 
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง แคนดิเดตเลขำธิกำรพรรค ได้ยอมรับกำรตัดสินใจของพล.อ.ประวิตร ส่วนนำย
สันติจะท ำหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรพรรค 

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2232027 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง :  https://www.naewna.com/politic/499873 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง :  https://www.komchadluek.net/news/politic/434208?adz= 
 
 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2232027
https://www.naewna.com/politic/499873
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/114.jpg
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17 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 17:08 น.  

ขัดตาทัพ! 'บิ๊กป้อม' นั่งหัวหน้าพปชร.แค่ 6 เดือน   

 

17 มิ.ย. 63 - แหล่งข่ำวจำกพรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.) เผยว่ำ ขณะนี้กำรจัดสรรคต ำแหน่งต่ำงๆ ภำยใน

พรรค ค่อนข้ำงจะลงตัวแล้ว หลังจำกที่เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่ำนมำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ใน

ฐำนะประธำนยุทธศำสตร์พรรค ได้พูดคุยกับแกนน ำพรรคบำงส่วนว่ำ ได้ตัดสินใจจะให้นำยอนุชำ นำคำศัย ส.ส.ชัยนำท 

ด ำรงต ำแหน่งเลขำธิกำรพรรคคนใหม่ ขณะที่นำยสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง จะให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรพรรค  

 "อย่ำงไรก็ตำม กำรเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ พล.อ.ประวิตรจะนั่งเป็นหัวหน้ำพรรคเพียงชั่วครำว หรือ 6 เดือนเท่ำนั้น 

รวมถึง กก.บห.ชุดใหม่ด้วย จำกนั้นจะมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงพรรคอีกครั้ง เนื่องจำก พล.อ.ประวิตรเข้ำมำเพียงแค่

แก้ปัญหำควำมวุ่นวำยในพรรคเท่ำนั้น ทั้งนี้ หัวหน้ำพรรคคนต่อจำก พล.อ.ประวิตร จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับกำรยอมรับ

และเตรียมพร้อมสู่กำรเลือกตั้งครั้งต่อไป"แหล่งข่ำวระบุ 

 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68980 
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17 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 13:44 น. 

'วิษณ'ุชี้อยากเลือกตั้งท้องถิ่นต้องหลัง1ต.ค.งบประมาณจะสะดวกโยธิน 

 

17 มิ.ย.2563 -  นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวถึงกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบ

รับหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 แล้ว และเตรียมที่จะส่งไป

ยังสภำผู้แทนรำษฎรต่อไปว่ำ ในร่ำง พ.ร.บ.มีเรื่องของงบประมำณส ำหรับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นด้วย ซึ่งงบประมำณนี้จะใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป หำกไม่อยำกมีปัญหำในเรื่องกำรใช้งบประมำณก็ไปจัดกำรเลือกตั้งหลังวันที่ 1 ต.ค.ซึ่งเป็น

งบปี 2564 อยู่แล้ว  

“สื่อมวลชนถำมมำนั้นเมื่อวันก่อน หมำยถึง 2-3 เดือน แต่ตอนที่สื่อถำมมำนั้นมันวันที่ 12 มิ.ย.ซึ่ง ก.ค.- ส.ค.- 

ก.ย. มันจะมีปัญหำเรื่องงบประมำณ ซึ่งเมื่อไม่จัดกำรเลือกตั้งในตอนนี้ ก็ไปจัดกำรเลือกตั้งหลังวันที่ 1 ต.ค.เพรำะ

งบประมำณปรำกฏในงบประมำณปี 2564 อยู่แล้ว“นำยวิษณุกล่ำว 

 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68956 
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17 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 14:06 น.  

'อุตตม'ร่อนหนังสือเรียกประชุมแล้วเสนอชื่อหัวหน้าพรรคคนเดียวไร้คู่แข่ง 

 

17 มิ.ย.2563 - มีรำยงำนถึงกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร (กก.บห.) พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ชุด

รักษำกำรในวันที่ 19 มิ.ย.ที่ท ำกำรพรรค อำคำรปำนศรี ในเวลำ 10.00 น. ว่ำล่ำสุดมีกำรส่งหนังสือเชิญ กก.บห.ที่ปฏิบัติ

หน้ำที่รักษำกำรเข้ำร่วมประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นกำรลงนำมโดยนำยอุตตม สำวนำยน รมว.กำรคลั ง ในฐำนะ

รักษำกำรหัวหน้ำพรรคพปชร. พร้อมแนบระเบียบวำระกำรประชุมเข้ำมำด้วย  

ทั้งนี้ ที่ประชุมวันดังกล่ำวมีกำรบรรจุวำระกำรเตรียมกำรประชุมใหญ่พรรค ที่จะมีกำรก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่

กำรประชุม กำรเชิญสมำชิกเข้ำร่วม ระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่ และมีวำระส ำคัญที่หลำยฝ่ำยจั บตำมอง คือ กำร

เลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ ซึ่งเป็นที่แน่นอนแล้วว่ำทำงพรรคจะเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนำยกรัฐมนตรี และประธำนยุทธศำสตร์พรรค ขึ้นเป็นหัวหน้ำพรรค เพียงคนเดียว แบบไม่มีกำรเสนอชื่อใครเข้ำมำ

แข่ง ในขณะที่เลขำธิกำรพรรค ยังเป็นแคนดิเดต 2 รำยชื่อเดิม คือ นำยสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.กำรคลัง และนำยอนุชำ 

นำคำศัย รองยุทธศำสตร์พรรค 

  

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68960 
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17 มิ.ย. 2563 14:12 น. 

"พุทธิพงษ์" เผย ประชุม กก.บห. ศุกร์นี้ ก าหนดขั้นตอนเลือกผู้บริหารชุดใหม่ 

 

"พุทธิพงษ์" เผย ประชุม กก.บห.พปชร.ศุกร์นี้ ก าหนดขั้นตอนการเลือกผู้บริหารชุดใหม่ ให้ถูกต้อง ระบุ คุยกันได้ 

ไม่เดือดอย่างเป็นข่าว ไม่ก้าวก่าย รปช.ชี้ "หม่อมเต่า" ไขก๊อก เชื่อ ไม่ส่งผลกระทบสัมพันธ์ในรบ. 

วันที่ 17 มิ.ย. เมื่อเวลำ 11.35 น. ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม ในฐำนะรักษำกำรกรรมกำรบริหำร (กก.บห.) พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ให้สัมภำษณ์ถึงกำรเลือกหัวหน้ำพรรค 

และเลขำธิกำรพรรค พปชร.ชุดใหม่ว่ำ ในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ จะมีกำรประชุมรักษำกำร กก.บห. คงได้มีกำรพบกันหลำยคน 

และคงได้หำรือกัน โดยสำมำรถพูดคุยกันได้ไม่ได้มีปัญหำหนักหนำเหมือนที่เป็นข่ำวกัน ซึ่งในกำรประชุมดังกล่ำวจะเป็น

กำรประชุมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรประชุมใหญ่สำมัญของพรรค เพ่ือเลือก กก.บห.ชุดใหม่ กำรก ำหนดแนวทำงว่ ำ 

ใครจะเป็นคณะกรรมกำรจัดกำรกำรเลือกในต ำแหน่งต่ำงๆ กำรก ำหนดขั้นตอน กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำมข้อบังคับ

ของพรรค เพ่ือให้ออกมำดูดี ส่วนเรื่องใครจะด ำรงต ำแหน่งใดใน กก.บห.ยังไม่มีกำรระบุ แต่โดยปกติก่อนวันประชุมใหญ่

สำมัญจะมีกำรพูดคุยถึงบุคคลที่ด ำรงหัวหน้ำพรรคและเลขำธิกำรพรรคกันก่อน ส่วนบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่ง

เลขำธิกำรพรรคคนใหม่นั้น ยอมรับว่ำขณะนี้มี 2 รำยชื่อ ส่วนกำรปรับเปลี่ยน กก.บห.ครั้งนี้จะส่งผลต่อกำรปรับ ครม.

หรือไม่นั้น ตนไม่ทรำบ เรำท ำในส่วนของพรรคเท่ำนั้น 

 นำยพุทธิพงษ์ ยังกล่ำวถึงกรณี ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงำน ในฐำนะหัวหน้ำพรรครวมพลังประชำชำติ

ไทย (รปช.) ยื่นหนังสือลำออกหัวหน้ำพรรคว่ำ เป็นเรื่องของพรรค รปช. เรำไม่สำมำรถไปก้ำวก่ำยระบบและวิธีท ำงำน

แต่ละพรรคได้ แต่ที่ผ่ำนมำ ควำมสัมพันธ์และกำรท ำงำนในรัฐบำลเป็นไปด้วยดี จึงคิดว่ำไม่น่ำมีปัญหำอะไร ส่วนกำร

ลำออกจะส่งผลต่อปรับ ครม.หรือไม่นั้น ตนไม่ทรำบ เพรำะแต่ละพรรคมีวิธีกำรจัดกำรของตัวเอง. 

อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1870843  
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17 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 15:57 น.   

รปช.แถลงแจงยบิปม 'หม่อมเต่า' ไขก๊อกพ้นหัวหน้า วาง 'เอนก' โควต้าพรรคน่ังเก้าอี้รมต. 

 

17 มิ.ย. 63 - ที่ช้ัน 28 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ถ.สุขุมวิท พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) จัดแถลงข่าวชี้แจง

กรณี ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรค รปช. 

โดย นำยทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง รักษำกำรหัวหน้ำพรรคและเลขำธิกำรพรรค รปช. กล่ำวว่ำ ม.ร.ว.จัตุมงคล ยื่น

ใบลำออก ผ่ำนนำยดวงฤทธิ์ เบ็ญจำธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีและ ผอ.พรรค รปช. เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ 16 มิ.ย. ที่

ผ่ำนมำ ซึ่งตนได้น ำเรื่องเรียนต่อท่ีประชุมพรรค และมีมติให้จัดกำรประชุมใหญ่พรรควันที่ 5 ก.ค. 2563 ซึ่งตำมกฎหมำย

จะต้องประชุมกันก่อนวันที่ 30 เม.ย. แต่เพรำะเกิดเหตุกำรณ์โควิด-19 จึงเลื่อนเป็นวันที่ 5 ก.ค. เป็นช่วงที่ครบวำระ 2 

ปี จะต้องเลือกกรรมกำรบริหำรพรรค, กรรมกำรสรรหำผู้สมัคร ส.ส. และกรรมกำรจริยธรรมและวินัยของพรรคชุดใหม่ 

 ในหนังสือลำออกของ ม.ร.ว.จัตุมงคล ได้ลำออกจำกสมำชิกพรรคด้วย ระบุให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ลงในหนังสือ

ฉบับนี้ (16 มิ.ย.) ตกใจนิดหน่อยที่ท่ำนตัดสินใจกะทันหัน กระบวนกำรต่อไปพรรคต้องท ำหนังสือแจ้ง กกต. โดยกำร

ลำออกของหัวหน้ำพรรค มีผลให้กรรมกำรบริหำรพรรคต้องพ้นจำกต ำแหน่งด้วยโดยอัตโนมัติ อยู่ในฐำนะรักษำกำรตำม

กฎหมำย ซึ่งที่ประชุมพรรครับทรำบ และมีมติให้ตนรักษำกำรหัวหน้ำพรรคไปด้วยตำมกลไกกฎหมำยข้อบังคับ 

 นำยทวีศักดิ์ เผยว่ำได้เตรียมเสนอชื่อนำยเอนก เหล่ำธรรมทัศน์ กรรมกำรบริหำรพรรค เป็นผู้เหมำะสมด ำ รง

ต ำแหน่งรัฐมนตรีต่อไป ทุกท่ำนรู้จักดีในแวดวงวิชำกำรและกำรเมือง ขณะนี้ ม.ร.ว.จัตุมงคล ยังเป็น รมว.แรงงำน ต่อไป 

แต่ขำดจำกพรรค ซึ่งทุกคนเคำรพนับถือเป็นกำรส่วนตัว ท่ำนช่วยงำนพรรคมำกทั้งที่สูงอำยุ ตนเข้ำใจหัวอกคนสูงอำยุ

ด้วยกัน ระลึกบุญคุณอยู่ ที่ผ่ำนมำพรรค รปช. ได้เสนอข้อคิดเห็นหลำยประกำรไปยังท่ำนและกระทรวงแรงงำน จำก
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สถำนกำรณ์โควิด-19 มีผู้เดือดร้อนมำก เรำต้องดูแลผู้ใช้แรงงำน ผู้ประกันตนอย่ำงเต็มที่ ซึ่งได้รับควำมยำกล ำบำกเป็นที่

ทรำบ 

 ภำยในพรรคเรำระดมสมอง เสนอข้อคิดไปยังกระทรวงอยู่เนืองๆ เรำพยำยำมท ำให้พรรคเป็นของประชำชน

อย่ำงแท้จริง กำรเป็นพรรคเรำต้องกำรให้ประชำชนเห็นผลงำน มีกำรท ำงำนภำยในไม่ไปยุ่งย่ำมกับกระทรวง ถ้ำใครไปที่

กระทรวงแรงงำนจะเห็นว่ำต่ำงกับกระทรวงอ่ืนที่มีคนของพรรคไปมะรุมมะตุ้มอันมำก เรำไม่ไปยุ่งย่ำมกับข้ำรำชกำร

ประจ ำโดยไม่จ ำเป็น ส ำหรับนำยเอนก ยังเป็นหัวหน้ำคณะท ำงำนปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยประกันสังคม เป็นผลประโยชน์

อย่ำงยิ่งต่อผู้ใช้แรงงำน และเป็นผู้ช่วยงำนพรรคมำตั้งแต่ในระยะแรก ตอนที่มีกำรเสนอชื่อรัฐมนตรีครั้งแรก พรรคเสนอ

ไปทั้ง 2 ชื่อ (ม.ร.ว.จัตุมงคล และนำยเอนก) แต่เมื่อเรำมีเสียง ส.ส.น้อย ม.ร.ว.จัตุมงคล เป็นผู้อำวุโสมีชื่อเสียง จึงให้ท่ำน

ท ำงำนก่อน 

 นำยทวีศักดิ์ ตอบค ำถำมผู้สื่อข่ำวกรณีท่ีมีกระแสข่ำว ม.ร.ว.จัตุมงคล ไม่ผ่ำนโปรในกำรท ำงำน โดยระบุว่ำ ไม่มี

ใครพูดเรื่องโปร ขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงไม่มีกำรประเมินผล ส่วนเหตุผลในกำรลำออกนั้น จำกที่ตนพูดคุยใกล้ชิดท่ำนก็ไม่

รู้สึกว่ำท่ำนน้อยใจอะไร เรื่องปัญหำเบิกจ่ำยประกันล่ำช้ำ เป็นเรื่องระบบงำนคอมพิวเตอร์ ไม่คิดว่ำเป็นเรื่องที่ท ำให้ท่ำน

น้อยใจอะไร 

 เมื่อถำมถึงกรณีเสนอชื่อนำยเอนกเป็น รมว.แรงงำน จะต้องเสนอเป็นหัวหน้ำพรรคด้วยหรือไม่ นำยทวีศักดิ์ 

กล่ำวว่ำ ขึ้นอยู่กับกำรประชุมวันนั้น อำจจะเป็นคนเดียวกันหรือคนละคนก็ได้ 

 ถำมถึงนำยสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค รปช. มีควำมเห็นต่อเรื่องนี้อย่ำงไร นำยทวีศักดิ์ ระบุว่ำคงจะ

มีกำรพูดคุยเข้ำใจกัน ส่วนนำยเอนกกล่ำวเสริมว่ำ นำยสุเทพย้ ำกับตนว่ำหัวหน้ำพรรคเป็นที่เคำรพของเรำตลอดไป ไม่มี

อะไรไม่พอใจ เรื่องไม่ผ่ำนโปรก็ไม่เป็นควำมจริง ท่ำนท ำงำนมำเป็นอย่ำงดี เรำก็เสนอแนะไปตำมปกติ ท่ำนเป็นหัวหน้ำ

พรรคที่อยู่ในควำมเคำรพของเรำต่อไป ไม่มีควำมขัดแย้ง 

 เมื่อถำมนำยเอนกถึงควำมพร้อมในกำรเป็นหัวหน้ำพรรค นำยเอนก บอกเป็นไปตำมกระบวนกำร ตนพร้อมทุก

อย่ำง ไม่เคยดิ้นรนทะเยอทะยำนเป็นรัฐมนตรี ต้องมีควำมเหมำะสม สุกงอมพร้อมเพรียงในหลำยอย่ำง 

 ถำมถึงกำรลำออกของ ม.ร.ว.จัตุมงคล มีกลุ่มผลประโยชน์หรือเรื่องกำรเงินเข้ำมำกดดันหรือไม่ นำยทวีศักดิ์ 

ระบุว่ำ เรื่องไม่ถูกต้องท่ำนไม่เคยยุ่งเก่ียว ถ้ำมีท่ำนคงมำเล่ำบ้ำง. 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68968 
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วันท่ี 17 มิถุนำยน 2563 - 16:34 น. 

 ‘หมอมิ้ง’ ยันกลุ่มแคร์ยังไม่ใช่พรรคการเมือง แค่การร่วมกลุ่มคนหวังดีคิดเพื่อประเทศ 
 

c 
 

“หมอม้ิง” ปัด ไม่คุยเรื่องการเมืองในกลุ่มแคร์ ไม่ได้เชื่อมโยงกับ “ทักษิณ” เพียงแต่เคยเป็นรมต.ในรัฐบาล
ที่คิด-ท าเป็นผลงานได้จริง ชี้ในอนาคตหากใครจะเอาความคิดของกลุ่มไปใช้ก็ยินดี 

เมื่อเวลำ 15.25 น. วันที่ 17 มิถุนำยน ที่ว้อยซ์สเปซ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตรองนำยกรัฐมนตรี ใน
ฐำนะสมำชิกเริ่มต้นกลุ่มแคร์ คิดเคลื่อนไทย ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีควำมเชื่อมโยงของกลุ่มแคร์กับนำยทักษิณ ชินวัตร 
อดีตนำยกฯ ว่ำ เรำต้องดูที่เจตนำก่อน วันนี้ปัญหำของประเทศมีจ ำนวนมำก โดยเฉพำะวิกฤตโควิ ด-19 ที่ท ำให้
ประชำชนเดือดร้อนอย่ำงหนัก และมีข้อเรียกร้องหลำยอย่ำง เรำเริ่มต้นจำกควำมห่วงใยประเทศ จึงรวมกลุ่มกันเข้ำมำ
นั่งพูดคุยซึ่งมีบุคคลที่หลำกหลำย ทั้งเชิงเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม และด้ำนต่ำงๆ โดยเรำจับกลุ่มกันเพื่อหำทำงออก หลักๆ 
ไม่ได้คุยกันเรื่องกำรเมืองแต่คุยกันในเรื่องที่สร้ำงสรรค์ และเป็นประโยชน์แก่ประชำชน โดยเรำพยำยำมดึงประชำชนเข้ำ
มำมีส่วนร่วมให้มำกที่สุดในกำรร่วมคิด ร่วมฝัน ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกำรเมืองเลย มีแต่ข้อเสนอจำกวิทยำกรที่เป็นอิสระใน
ตัวเอง 

เมื่อถำมว่ำ กลุ่มนี้จะพัฒนำไปสู่กำรเป็นพรรคกำรเมืองหรือไม่ นพ.พรหมมินทร์กล่ำวว่ำ สมำชิกเริ่มต้นถกเถียง
กันอย่ำงชัดเจนว่ำอันนี้ไม่ใช่พรรคกำรเมือง ถ้ำจะมีใครเอำแนวคิดที่เกิดขึ้นในกลุ่มแล้วเห็นว่ำเป็นประโยชน์ไปใช้ เรำก็
ยินดี 

เมื่อถำมย้ ำว่ำ แปลว่ำวันข้ำงหน้ำหำกเป็นพรรคกำรเมืองอำจจะไม่ใช้ชื่อกลุ่มแคร์ แต่อำจจะมีกำรน ำเอำแนวคิด
ของกลุ่มนี้ไปใช้หรือไม่ นพ.พรหมมินทร์กล่ำวว่ำ ยังไม่มีด ำริเรื่องกำรตั้งพรรคของคนที่มำร่วมกันในวันนี้ โดยคนเริ่มต้น
ส่วนใหญ่มีเครือข่ำย และสังคมของตนเอง แล้วชักชวนกันเข้ำมำ 
เมื่อถำมว่ำ อนำคตของกลุ่มนี้จะเป็นอย่ำงไรในระยะยำว นพ.พรหมมินทร์กล่ำวว่ำ ข้อเสนอของเรำค่อนข้ำงเป็นรูปธรรม 
และคิดว่ำจะสำมำรถผลักดันที่เกิดข้ึนได้ ซึ่งเรำต้องกำรหำทำงออกที่น ำไปสู่กำรปฏิบัติได้จริงแต่หัวใจต้องอยู่ที่ประชำชน 
เริ่มต้นจำกผลประโยชน์ของประชำชน โดยเรำจะเสนอควำมเห็นต่อสำธำรณะแต่ถ้ำรัฐบำล หรือใครเห็นว่ำเป็น
ประโยชน์แล้วจะน ำไปใช้ก็สำมำรถท ำได้ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/121-1.jpg
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เมื่อถำมว่ำ ภำพของกลุ่มเหมือนอยู่ใต้ร่มเงำของนำยทักษิณอยู่ จะท ำให้ภำพแยกจำกกันชัดเจนได้อย่ำงไร นพ.
พรหมมินทร์กล่ำวว่ำ ไม่มีอะไรดีกว่ำกำรปฏิบัติที่เป็นจริง ซึ่งถ้ำใครมีเจตนำที่ดีแล้วอยำกเข้ำมำร่วมเรำก็ยินดีหมด 

เมื่อถำมว่ำ แต่กลุ่มคนในกลุ่มก็มีควำมเชื่อมโยงกับนำยทักษิณหรือไม่ นพ.พรหมมินทร์กล่ำวว่ำ หำกถำมว่ำ
เชื่อมโยงหรือไม่ คือไม่ใช่ เรำเป็นอดีตรัฐมนตรี เคยท ำงำนให้บ้ำนเมือง มีประสบกำรณ์ และเรำเห็นภำพรวม คิดว่ำเคย
ท ำอะไรให้กับประชำชน โดยขณะนั้นเรำเป็นรัฐมนตรีภำยใต้รัฐบำลของนำยทักษิณที่เปิดโอกำสให้เรำคิด เรำท ำ และ
เกิดเป็นผลงำนจริงขึ้นมำ 

เมื่อถำมว่ำ ประธำนกลุ่มจะเป็นใคร นพ.พรหมมินทร์กล่ำวว่ำ เรำไม่มีเรำประธำนกลุ่ม แต่เรำใช้เป็นคณะ
ประสำนงำนแล้วท ำงำนร่วมกัน 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2232239 
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17 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 16:59 น.  

กมธ.พัฒนาการเมืองฯ เผย มท.1 ยืนยันมีงบจัดเลือกตั้งท้องถิ่น จ่อเรียก 'วิษณ'ุ  
ถามความชัดเจน   

 

17 มิ.ย.63 - ที่รัฐสภำ นำยปดิพัทธ์ สันติภำดำ ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้ำวไกล ในฐำนะประธำนคณะกรรมำธิกำร 

(กมธ.) กำรพัฒนำกำรเมือง กำรสื่อสำรมวลชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน สภำผู้แทนรำษฎร แถลงภำยหลังกำร

ประชุมคณะกมธ.ฯ ว่ำได้เชิญพล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย เข้ำให้ข้อมูล ซึ่งได้รับกำรยืนยันชัดเจน ว่ำมี

งบประมำณเพียงพอแน่นอนในกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น และวันนี้ก็มีข่ำวดีเนื่องจำกพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 

นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม ประกำศแล้วว่ำจะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นบำงแห่งในปีนี้ ดังนั้น ผู้ที่ให้ค ำตอบเรื่องนี้ได้

ชัดเจนที่สุด คือ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจำกบทเฉพำะกำลในรัฐธรรมนูญ 2560 ก ำหนดว่ำกำรเลือกตั้งท้องถิ่นจะ

เกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้น ให้เป็นอ ำนำจของครม. ซึ่งรมว.มหำดไทย ได้ให้ควำมมั่นใจกับคณะกมธ.ฯ ด้วยว่ำครม.จะหำรือเรื่อง

ดังกล่ำวในเร็วๆนี้ ซึ่งเรำขอเรียกร้องให้ครม.พิจำรณำโดยเร็ว ทั้งนี้ สัปดำห์หน้ำคณะกมธ.ฯ จะเชิญนำยวิษณุ เครืองำม 

รองนำยกฯ และเลขำธิกำรครม. มำชี้แจง นอกจำกนี้ ในวันพรุ่งนี้ (18 มิ.ย.) คณะอนุกมธ.ติดตำมและพัฒนำ

ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเลือกตั้ง จะเชิญกรมควบคุมโรค มำให้ข้อมูลกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเลือกตั้งภำยใต้ภำวะโควิด - 

19 ด้วย 

 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68977 
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วันพุธ ที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2563, 17.19 น. 

กมธ.การเมืองฯบี้ครม.รีบเคาะวันหย่อนบัตรลต.ท้องถิ่น จ่อเรียก'วิษณ'ุแจง 

 
 
เมื่อเวลำ 16.00 น.วันที่ 17 มิถุนำยน 2563 ที่รัฐสภำ นำยปดิพัทธ์ สันติภำดำ ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้ำวไกล ใน

ฐำนะประธำนคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) กำรพัฒนำกำรเมือง กำรสื่อสำรมวลชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน สภำ
ผู้แทนรำษฎร พร้อมคณะ กมธ.ฯ ร่วมกันแถลงผลกำรประชุม ว่ำ ที่ประชุมได้มีกำรพิจำรณำเรื่องกำรก ำหนดกรอบ
ระยะเวลำในกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเชิญนำยกรัฐมนตรี ได้มอบหมำยให้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.
มหำดไทย เข้ำร่วมประชุม ซึ่งเรำได้ติดตำมเรื่องนี้มำตั้งแต่ปลำยปี 2562 แต่เนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์โควิด-19 ท ำให้
ต้องพักลง แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ แม้จะอยู่ในช่วงโควิด -19 เพรำะเรำไม่มีกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่นมำ 6 ปี ซึ่งจำกผลกำรหำรือ คณะ กมธ.ฯ ที่มีตัวแทนจำกหลำกหลำยพรรคกำรเมืองมีมติสนับสนุนให้เกิดกำร
เลือกตั้งท้องถิ่นเร็วที่สุด โดยบรรยำกำศเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และทุกฝ่ำยยืนยันว่ำพร้อมที่จะจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 
เหลือเพียงกำรแบ่งเขตที่ต้องรอคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ด ำเนินกำร 

"ในกำรหำรือ ถือว่ำเป็นข่ำวดี เพรำะ พล.อ.อนุพงษ์ ได้ให้ควำมชัดเจนกรณีงบประมำณถูกโยกไปใช้ด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำโควิด-19 ท ำให้มีงบฯ ไม่พอจัดเลือกตั้งท้องถิ่นว่ำ ยังเพียงพอแน่นอนให้กับประชำชน ประกอบกับนำยกฯ ก็
ได้ชี้แจงแล้วว่ำจะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นบำงแห่งด้วย" ประธำน กมธ.กำรพัฒนำกำรเมืองฯ กล่ำว 

นำยปดิพัทธ์ กล่ำวต่อว่ำ ดังนั้นเมื่อทุกฝ่ำยพร้อม ผู้ที่จะให้ค ำตอบคือคณะรัฐมนตรี (ครม.) เท่ำนั้น โดยอำจ
จ ำเป็นต้องออกเป็นมติ ครม.เนื่องจำกเป็นกำรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกหลังผ่ำนมำ 6 ปี กำรเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นใน
ปีนี้หรือไม่อยู่ที่ ครม. 

อย่ำงไรก็ตำม ในสัปดำห์หน้ำทำง กมธ.ฯ จะเชิญ นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯ เลขำธิกำร ครม.มำชี้แจง
ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เพ่ือป้องกันกำรสับสนที่อำจจะท ำให้ลดควำมเชื่อมั่นประชำชนได้ และในวันที่ 18 
มิ.ย.นี้ ทำงคณะอนุฯ จะมีกำรเชิญอธิบดีกรมควบคุมโรค และ กกต.มำหำรือวิธีปฏิบัติในกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นช่วง
โควิด-19 

 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/499880 
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17 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 18:41 น.    

ครป.แนะรัฐบาลยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน-ปรับ ครม.และเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็ว 

 

17 มิ.ย. 63 - นำยเมธำ มำสขำว เลขำธิกำรคณะกรรมกำรรณรงค์เพ่ือประชำธิปไตย (ครป.) กล่ำวว่ำรัฐบำล

ควรยกเลิกพรก.ฉุกเฉินฯ นำนแล้วและใช้ พรบ.ควบคุมโรคติดต่อแทน เนื่องจำก 1 เดือนกว่ำที่ผ่ำนมำ กำรใช้ พรก.

ฉุกเฉินฯ ใช้ควบคุมคน ไม่ใช่ใช้ควบคุมโรค จึงไม่ใช่ตัวชี้วัดกำรป้องกันโรคระบำดโควิด-19 ได้ กำรบูรณำกำรหน่วยงำน

ต่ำงๆ อ ำนำจนำยกรัฐมนตรีสั่งกำรได้อยู่แล้ว และกำรประกำศเคอร์ฟิวก็ไม่ได้แก้ปัญหำ แต่กระทบเศรษฐกิจวงกว้ำง 

รวมถึงเรื่องร้ำนอำหำรที่มีดนตรีสดท ำให้นักดนตรีและคนท ำงำนบริกำรตกงำนจ ำนวนมำกและยังไม่มีมำตรกำรดูแล

แก้ไขให้เขำกลับมำท ำงำนได้ แต่มหกรรมคอนเสิร์ตกับอนุญำตให้จัดได้ ดังนั้นนโยบำยรัฐบำลหลำยเรื่องจึงย้อนแย้งกัน 

ไม่เป็นระบบ และไม่สัมพันธ์กับกำรป้องกันโรคระบำดในหลำยเรื่อง 

ผมเห็นว่ำกำรใช้อ ำนำจตำม พรก.ฉุกเฉินฯ ไม่ผ่ำนกำรประเมินผลงำน และถูกครหำว่ำใช้อ ำนำจพิเศษเพ่ือผล

ทำงกำรเมือง เนื่องจำกกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่ขำดประสิทธิภำพ ท ำให้ประชำชนต้องกำรให้เปลี่ยนรัฐบำล เปลี่ยน

นำยกรัฐมนตรีมำนำนแล้ว แต่กำรคอร์รัปชันเวลำด้วยอ ำนำจพิเศษจะน ำมำซึ่งปัญหำใหญ่ ถ้ำแก้ไขไม่ทันเวลำ 

นอกจำกนี้ ยังมีกำรใช้ พรก.ฉุกเฉินฯ นอกวัตถุประสงค์ จำกกรณีที่ผู้ก ำกับฯ สถำนีต ำรวจนครบำลวังทองหลำง

ได้ออกหมำยเรียกนำยสมยศ  พฤกษำเกษมสุข กลุ่ม 24 มิถุนำประชำธิปไตย กับพวกรวม 6 คน และนำยณัฐวุฒิ อุปปะ 

รองเลขำธิกำร กป.อพช. กับพวกรวม 4 คน ในข้อหำได้ร่วมกันชุมนุมท ำกิจกรรมกำรเมืองหน้ำสถำนทูตกัมพูชำ ฝ่ำฝืน

ข้อก ำหนดที่ออกตำมควำมในมำตรำ 9 ของ พรก.ฉุกเฉินฯ ไม่ทรำบว่ำต้องกำรท ำงำนเอำหน้ำหรืออยำกเลื่อนยศ

ต ำแหน่งหรือไม่ แต่เป็นเหตุให้รัฐบำลถูกต่อว่ำใช้อ ำนำจในทำงมิชอบ และท ำให้เรื่องแย่ลงไปกว่ำเดิมเพรำะเรื่องนี้

เกี่ยวข้องกับกำรเมืองระหว่ำงประเทศที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่เพ่ือควำมร่วมมือในกำรสอบสวนกำรอุ้มหำยผู้ลี้ภัยทำง

กำรเมือง และสิทธิพลเมืองตำมกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง ( International 

Covenant on Civil and Political Rights) – ICCPR) ที่ไทยเป็นภำคีอยู่ จึงท ำให้รัฐบำลเสียหน้ำมำก ดังนั้น ควร
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ยกเลิกข้อหำดังกล่ำวโดยเร็ว รวมถึงกรณีกำรแจ้งข้อหำกำรฝ่ำฝืน พรก.ฉุกเฉินฯ ล่ำสุดที่ จ.ระยองด้วย อย่ำใช้อ ำนำจ

พิเศษผิดวัตถุประสงค์ในกำรป้องกันโควิด-19 

นอกจำกนี้ ครป.เคยเตือนแล้วว่ำอย่ำลักหลับประชำชนในเรื่องข้อตกลง CPTPP กำรตั้งกมธ.วิสำมัญศึกษำ 

CPTPP เป็นเรื่องที่ดีแต่ระยะเวลำศึกษำผลกระทบ 1 เดือนส ำหรับ กมธ. และ 1 สัปดำห์ส ำหรับอนุกรรมกำรเป็น

ระยะเวลำที่สั้นเกินไป ไม่สำมำรถพิจำรณำผลประโยชน์แห่งชำติได้อย่ำงถี่ถ้วน และไม่ต้องกลัวกำรตกรถเมล์ หรือกลัวไม่

ทันรอบกำรลงนำมในวันที่ 5 สิงหำคมนี้ แม้แต่อเมริกำยังถอนตัว เพรำะกำรขึ้นรถเมล์ขบวนเสรีนิยมใหม่ไม่ใช่มีแต่ด้ำนดี 

บำงทีก็คือกำรน ำประเทศเข้ำไปเป็นทำสในระบบระหว่ำงประเทศในที่สุด หรือที่รีบเพรำะพวกท่ำนมีผลประโยชน์ 

เรื่องที่รัฐบำลต้องท ำในช่วงนี้หลังยกเลิก พรก.ฉุกเฉินฯ ก็คือ กำรปรับ ครม.และกำรประกำศเลือกตั้ งท้องถิ่น 

ปัญหำเศรษฐกิจและควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองท ำให้ประชำชนต้องกำรให้เปลี่ยนรัฐบำล เปลี่ยนตัวนำยกรัฐมนตรี 

รัฐบำลจึงมีเวลำไม่มำกในกำรสร้ำงผลงำนก่อนผลัดเปลี่ยนอ ำนำจใหม่ ก่อนที่วิกฤตและจลำจลจ ำตำมมำ เงื่อนไขกำร

ปรับ ครม. เป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องล้ำงรัฐมนตรีสีเทำและไม่มีผลงำนทั้งหลำยออก โดยเฉพำะรัฐมนตรีด้ำนเศรษฐกิจ 

พลังงำน กำรเกษตร กำรศึกษำ และแรงงำน โดยเฉพำะบุคคลที่ศำลรัฐธรรมนูญได้พิจำรณำรับค ำร้อง ควรยุติกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ ส.ส. และรัฐมนตรี แม้ว่ำศำลจะยังไม่สั่ง ถือเป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้ ด ำรง

ต ำแหน่งทำงกำรเมือง 

รวมถึงกำรที่ ส.ส.บำงคน กล่ำวข้อมูลเท็จเรื่องเหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ แม้จะลบข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ไป

แล้วแต่ถือว่ำเป็นควำมผิดส ำเร็จแล้ว จะต้องมีกำรรับผิดและพรรคกำรเมืองจะต้องรับผิดชอบเรื่องดังกล่ำว 

ส ำหรับอนำคตประเทศไทย รัฐบำลจะต้องเริ่มคิดเรื่องกำรปรองดองและกำรนิรโทษกรรมกำรเมืองแก่นักโทษ

ทำงกำรเมืองและนักโทษทำงควำมคิด รวมถึงผู้ลี้ภัยได้แล้ว โดยน ำกระบวนกำรและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร

อิสระตรวจสอบและค้นหำควำมจริงเพ่ือกำรปรองดองแห่งชำติ (คอป.) ที่มีนำยคณิต ณ นคร เป็นประธำนและเสนอไว้

อย่ำงครบถ้วนน ำมำปรับใช้ก่อนจะสำยเกินแก้ รวมถึงข้อเสนอคณะกรรมกำรอิสระเพ่ือติดตำมผู้สูญหำยและช่วยเหลือ

ผู้เสียหำยจำกเหตุกำรณ์เดือนพฤษภำคม 2535 ซึ่งมีนำยอำนันท์ ปันยำรชุน อดีตนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน และเป็น

คณะกรรมกำรอิสระชุดแรกของประเทศไทยด้วย. 

 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68986 
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'จุรินทร์' เคลียร์ใจลูกพรรค ลั่น รมต.ปชป.จะไม่ท าให้พรรคเสียศักดิ์ศรี ปลุก 52 เสียงสร้าง

เอกภาพ 

 

17 มิ.ย.63 - ในกำรประชุม ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์ วำนนี้ ที่ส.ส.หลำยคนวิพำกษ์วิจำรณ์กำรท ำงำนของ

รัฐมนตรีพรรคประชำธิปัตย์ ไม่สำมำรถสร้ำงคะแนนนิยมให้พรรคได้ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด โดยแหล่งข่ำวยืนยันว่ำเป็น

กำรแสดงควำมคิดเห็นตำมสไตล์ของ ส.ส.พรรคประชำธิปัตย์แต่ละคน บรรยำกำศเหมือนมีควำมขัดแย้งซึ่งเป็นเรื่องปกติ

ของพรรคที่มีเสรีภำพทำงควำมคิด แต่ภำยหลังจำกที่ นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ รอง

นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์เดินเข้ำมำร่วมประชุมบรรยำกำศเปลี่ยนไปทันที โดยเฉพำะภำยหลัง

จำกที่ได้ตอบค ำถำม ส.ส.แต่ละคนอย่ำงใจเย็น  

แหล่งข่ำวระบุว่ำในที่ประชุม ส.ส.ประชำธิปัตย์  นำยจุรินทร์ กล่ำวว่ำตนอยู่ที่พรรคมำนำน ดังนั้นกำรแสดง

ควำมคิดเห็นในพรรค กำรรับฟังควำมเห็นในพรรคฯ นั้น ตนซึมซับวัฒนธรรมนี้ได้ และอยู่ในสำยเลือด เข้ำใจควำมเป็น

ประชำธิปัตย์และในฐำนะหัวหน้ำพรรค ไม่คิดจะน ำพรรคฯ ไปสู่ควำมเป็นพรรคอะไหล่ทำงกำรเมือง โดยขอให้มอง

สถำนกำรณ์ทั้งก่อนกำรเลือกตั้ง และในวันนี้ว่ำเรำอยู่ในสถำนะอะไร วันนี้เรำไม่ใช่พรรค 160 เสียง เรำมี 52  เสียง ถ้ำ

พวกเรำจับมือเป็นเอกภำพ ตั้งใจท ำงำนไปด้วยกัน เรำมีสิทธิ์น ำพรรคไปข้ำงหน้ำได้ภำยใต้ข้อจ ำกัด 

"ประชำธิปัตย์ในยำมนี้เหมือนกับเครื่องบินที่ก ำลังเทคออฟผ่ำนเมฆเครื่องก็สั่นไปทั้งล ำ ผมเป็นกัปตันก็ต้องพำเครื่องฝ่ำ

เมฆไปให้ได้ ขออย่ำงเดียว ขอควำมร่วมมือจำกพวกเรำ ผมพร้อมรับฟังเสมอแม้บำงสถำนกำรณ์ไม่เอ้ืออ ำนวยแต่ก็จะ

พยำยำมจัดเวทีให้ได้พูดคุยกัน" หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำว 

หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวต่อว่ำ ควำมยำก คือ เมื่อพรรคมีมติให้ร่วมรัฐบำล เรำไม่ได้อยู่ในสถำนะพรรค

แกนน ำ  เรำเป็นพรรคล ำดับ 3 กำรที่จะเอำเงื่อนไขของพรรค 3 ข้อไปปฏิบัติก็ต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงยิ่ง ทั้งเรื่อง
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ประกันรำยได้ เรื่องกำรแก้ไข รธน. นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพำะเรื่องประกัน

รำยได้ ทั้งผมและเลขำฯพรรค (นำยเฉลิมชัย ศรีอ่อน) ต้องใช้พละก ำลังและควำมอดทนพอสมควร เพ่ือผลักดันให้

เดินหน้ำไปได้ มีอุปสรรคทั้งเรื่องหลักคิด งบประมำณ กระบวนกำรท ำต่ำงๆ และกว่ำจะได้บัตรสีชมพูให้เกษตรกรก็

หลำยรอบ และวันนี้ก็ได้แล้ว และก็ต้องติดตำมให้ได้ทุกคน เพรำะกระบวนกำรรำชกำรไม่เหมือนกับที่คิด แต่คิดว่ำวันนี้

ประกันรำยได้มันไปได้แล้ว และประสบควำมส ำเร็จพอสมควร  มั่นใจว่ำแม้ไม่ดังหวือหวำเหมือนนโยบำยแจกเงินสด แต่

ก็ได้รับกำรตอบรับไม่น้อยเมื่อดูจำกผลส ำรวจของหลำยส ำนัก โดยเฉพำะของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ นโยบำยประกัน

รำยได้อยู่ล ำดับต้นๆ ดังนั้นผู้แทนของพรรค โดยเฉพำะผู้แทนเขต ต้องช่วยกันประชำสัมพันธ์ เพ่ิมเติม 

ส่วนมติตั้ง กมธ.วิสำมัญ พรก.กู้เงิน 3 ฉบับ ผมเห็นด้วยและสนับสนุน และไม่ได้ปล่อยให้เป็นไปตำมที่ พปชร. 

จะก ำหนด จึงได้คุยกับ ประธำนวิป ให้ไปช่วยผลักดันในที่ประชุมวิป และผมเป็นคนหนึ่งที่คุยกับนำยกฯ ด้วยตัวเอง ถึง

เหตุผลในกำรตั้ง กมธ. วิสำมัญชุดนี้ ว่ำ รัฐบำลต้องเป็นคนตั้ง เพ่ือจะได้แสดงให้เห็นว่ำเรำไม่กลัวกำรตรวจสอบ หำกเป็น

วิธีกำรปกติ กมธ.สำมัญ ก็ต้องตรวจสอบ และไม่ใช่เป็นคนในซีกรัฐบำล ท ำให้นำยกฯ มองเห็นมุมที่แตกต่ำง และยอมรับ

ครับ 

"ผมไม่ท ำให้พรรคเสียศักดิ์ศรีหรอกครับ  ผมก ำชับ รมต. ของพรรค และมีกำรประชุม ครม. พรรค ทุกวันอังคำร 

เป็นกำรซักซ้อมกำรปฏิบัติหน้ำที่ ช่วงหลังมำประชุมทุกวันจันทร์ 5 โมงเย็น โดยมี ส.ส. ได้เข้ำประชุมด้วย เพ่ือช่วยกัน

ท ำหน้ำที่  กำรปฏิบัติงำนมี 2 มุม บำงมุมอำจจะจริงที่ว่ำปชป. ไม่ดีข้ึน มีแต่ทรงกับทรุด แต่ก็มีบำงมุมที่คนบอกว่ำ ยุคนี้

ค่อยๆ ดีขึ้น เพรำะสิ่งที่ปรำกฏมีรูปธรรมของผลงำนจับต้องได้ น ำไปขยำยผลต่อไปได้  อย่ำงไรก็ตำมขอให้ ปชป. มี

เอกภำพในพรรคฯ ซึ่งเป็นหน้ำที่ของทั้ง สส. และ กก.บห. ต้องช่วยกันขอให้มำช่วยกันท ำให้พรรคแข็งแรง”" นำยจุรินทร์ 

กล่ำว  

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68987  
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17 มิถุนำยน 2563 - 19:32 น. 

"ก้าวไกล" ซดั ส.ส.งูเหา่ ตระบดัสตัย์! ทรยศอดุมการณ์! ใช้กฎหมายปิดปากประชาชน! 

 
"ก้าวไกล" ซัด ส.ส.งูเห่า ตระบัดสัตย์! ทรยศอุดมการณ์! ใช้กฎหมายปิดปากประชาชน! ย้อนถาม "อนุทิน"

ใครเป็นกุ๊ยกันแน่? 
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2563 นำยชัยธวัช ตุลาธน เลขำธิกำรพรรคก้าวไกล แถลงข่ำวกรณี ส.ส. พรรคก้าวไกล, 

อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่, และประชำชนถูกฟ้องด ำเนินคดีหมิ่นประมำทจำกอดีต ส.ส. พรรคอนำคตใหม่ โดย
ระบุว่ำ ในฐำนะที่ตนเป็นอดีตรองเลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่เเละเป็นเลขำธิกำรพรรคก้ำวไกลในปัจจุบัน ขอยืนยันว่ำ 
กำรที่ ส.ส. อดีตพรรคอนำคตใหม่ ได้เป็น ส.ส. ในวันนี้ ก็เพรำะพรรคอนำคตใหม่บอกประชำชนว่ำ ต้องกำรท ำงำน
กำรเมืองรูปแบบใหม่ ต่อต้ำนกำรสืบทอดอ ำนำจคณะรัฐประหำรของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ทุกคะเเนนเสียงที่จำก
ประชำชนล้วนเป็นเพรำะจุดยืนของพรรคอนำคตใหม่ และ ส.ส. เคยลงสัตยำบันต่อประชำชนว่ำจะไม่ทรยศต่อ
อุดมกำรณ์ของพรรค  

ดังนั้น กรณีที่มี อดีต ส.ส. ของพรรคย้ำยไปสังกัดพรรคร่วมรัฐบำลภำยหลังกำรยุบพรรคอนำคตใหม่ จึงเป็น
เรื่องปกติที่ประชำชนจะวิพำกษ์วิจำรณ์โดยสุจริตบนพ้ืนฐำนของควำมไม่พอใจ เพรำะกำรกระท ำเหล่ำนั้น เป็นกำร
ตระบัดสัตย์ต่อประชำชน ต่อระบอบประชำธิปไตย เเละทรยศต่อเสียงของประชำชน “เรื่องงูเห่ำในสภำเป็นกำรท ำลำย
ระบบพรรคกำรเมือง ท ำลำยระบอบประชำธิปไตยแบบรัฐสภำอย่ำงร้ำยเเรง สิ่งที่อดีต ส.ส.พรรคอนำคตใหม่ กระท ำ 
ต้องถำมว่ำท ำเพ่ือผลประโยชน์ของประชำชน หรือท ำเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนกันเเน่ เป็นกำรกระท ำที่ไม่เหมำะสม
ส ำหรับผู้แทนรำษฎร ในกำรน ำกฎหมำยโร่ฟ้องเพ่ือปิดปำกประชำชน ย้อนถำมนำยอนุทิน หัวหน้ำพรรคภูมิใจไทย ที่
ก่อนหน้ำนี้ได้ตอบโต้อดีต ส.ส.พรรคอนำคตใหม่ ซึ่งออกมำเปิดเผยคลิปเสียงกำรชวนให้ไปร่วมพรรค ว่ำเป็นพฤติกรรม
ของกุ๊ย แต่กำรที่ ส.ส. ในพรรคมำไล่ฟ้องประชำชนตอนนี้ ต้องถำมว่ำ 'ใครเป็นกุ๊ยกันเเน?่' ” 
ส ำหรับพี่น้องประชำชนที่วิพำกษ์ วิจำรณ์ ติชม หรือโกรธต่อกำรกระท ำของ อดีต ส.ส. พรรคอนำคตใหม่ ที่ย้ำยไปสังกัด
พรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบำล แล้วถูกด ำเนินคดี ขอให้เเจ้งมำยังพรรคก้ำวไกล โดยพรรคก้ำวไกลพร้อม
ช่วยเหลือและจะเป็นกระบอกเสียงของประชำชน เพ่ือต่อสู้กับ ส.ส. เหล่ำนั้น ที่ใช้กฎหมำยปิดปำกประชำ 

นอกจำกนี้ ยังมีผู้ถูกฟ้องร้องจำกอดีต ส.ส. พรรคอนำคตใหม่ มำร่วมแถลงข่ำว โดย นิตยำ รักษำภัย ประชำชน 
จ.มหำสำรคำม ระบุว่ำ ถูก ส ำลี รักสุทธี ส.ส. พรรคภูมิใจไทย ฟ้องด ำเนินคดีในข้อหำหมิ่นประมำท และเรียกค่ำเสียหำย 
2,000,000 บำท เนื่องจำกไปแสดงควำมเห็นบนเฟซบุ๊กว่ำ ส.ส. ส ำลี ทรยศพรรคอนำคตใหม่  ดิฉันเป็นผู้หนึ่งที่รักควำม



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

49 

 

เป็นธรรมและรักประชำธิปไตย เมื่อครั้งพรรคอนำคตใหม่ลงพ้ืนที่จึงได้เข้ำร่วมรณรงค์กับพรรคในกำรรับสมัครสมำชิก
และท ำกิจกรรมหำเสียง จนได้ นำยส ำลี รักสุทธี เป็นตัวเเทนผู้สมัครของพรรคอนำคตใหม่ ด้วยพื้นฐำนที่เห็นว่ำนำยส ำลี
เป็นครูบำอำจำรย์มำก่อน ก็คิดหวังว่ำนี่คือผู้แทนที่จะท ำให้เรำเงยหน้ำไม่อำยฟ้ำ ก้มหน้ำไม่อำยดิน เเต่จำกกำรกระท ำ
ล่ำสุดของนำยส ำลี คือกำรได้ย้ำยพรรคไปอยู่พรรคภูมิใจไทย เป็นกำรตระบัดสัตย์ ทรยศอุดมกำรณ์ทำงเมือง เเละ
ระบอบประชำธิปไตย ตระกูลของนำยส ำลีจะได้รับมรดกบำปครั้งนี้ เป็นตรำบำปติดตัวชำวมหำสำรคำม” 

ขณะที่ อดิศักดิ์ สมบัติค ำ อดีตผู้สมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคอนำคตใหม่ เขต 2 จ.มหำสำรคำม กล่ำว
ว่ำ รู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดจำกกำรกระท ำของส ำลี ซึ่งคนที่เลือกส ำลีไปคือคนที่เลือกพรรคอนำคตใหม่ ไม่ใช่เลือกพรรค
ภูมิใจไทย ใครๆ ก็รู้ว่ำ คน 6 ล้ำน 3 แสนเสียงเลือกพรรคอนำคตใหม่ เพรำะอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองของพรรค เเละใน
กรณีท่ีส ำลีกล่ำวหำตนว่ำได้หมิ่นประมำทส ำลีด้วยข้อควำมว่ำ “ขำยตัว” ขอย้อนถำมว่ำ กำรกระท ำของส ำลีเป็นกำรขำย
ตัวหรือไม่ และย้ำยไปพรรคภูมิใจไทยเพรำะเหตุใด พร้อมยืนยันว่ำกำรตั้งค ำถำมดังกล่ำวนี้เป็นกำรใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐำนใน
กำรตรวจสอบกำรกระท ำของผู้แทนรำษฎร 
ชัชชวำล อภิรักษ์มั่นคง อดีตผู้สมัครพรรคอนำคตใหม่ เขต 3 อ.น้ ำพอง เเละกระนวน กล่ำวว่ำ สิ่งที่เคยหำเสียงกับพี่น้อง
ประชำชนคือปฏิญญำส ำคัญที่ให้กับประชำชน เเต่สิ่งที่อดีต ส.ส. ของพรรคกระท ำคือกำรย้ำยพรรคไปสนับสนุนรัฐบำล 
เป็นกำรสนันสนุนคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ซึ่งเป็นกำรสืบทอดอ ำนำจ ขัดเเย้งต่อเเนวทำงนโยบำยของพรรค
อนำคตใหม่ เป็นกำรทรยศต่ออุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองของพรรคอนำคตใหม่ เเละเป็นกำรท ำลำยควำมเชื่อมั่นต่อพ่ีน้อง
ประชำชน 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/434201?adz= 
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17 มิถุนำยน 2563 - 21:27 น. 

"หมอมิ้ง" ปัดกลุม่แครเ์ครือข่าย'ทักษิณ"ลั่นชูแนวคิดช่วยชาติ 

 
 

"หมอมิ้ง" ปัดกลุ่มแคร์เครือข่ำย'ทักษิณ"ลั่นชูแนวคิดช่วยชำติ 
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2563 อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงำน นายแพทย์พรหมินทร์  เลิศสุริย์เดช หนึ่งในสมำชิกผู้

ร่วมก่อตั้งกลุ่มแคร์ ยืนยัน กำรเปิดตัวกลุ่มแคร์ไม่มีควำมเชื่อมโยงกับอดีตนำยกรัฐมนตรี นำยทักษิณ ชินวัตร แต่
เนื่องจำกมีสมำชิกหลำยคนที่เคยท ำงำนกับคณะรัฐมนตรีในรัฐบำลทักษิณ ท ำให้ถูกมองว่ำยังมีส่วนเชื่อมโยง แต่อยำกให้
ดูที่เจตนำ เพรำะสิ่งเริ่มต้นของกลุ่มเกิดจำกปัญหำวิกฤติของประเทศ และประชำชนมีกำรเรียกร้องเพ่ิมมำกขึ้น อีกทั้ง 
ในกลุ่มมีผู้เชี่ยวชำญจำกวงกำรต่ำงๆที่มำจับมือกันร่วมกันคิดเพ่ือหำทำงออก และเชื่อว่ำสิ่งที่เกิดข้ึนจะเป็นประโยชน์กับ
ประชำชนที่มำร่วมคิด ร่วมท ำ และกำรจัดกิจกรรมไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรเมือง แต่เป็นกำรน ำเสนอแนวทำงตำมหลัก
วิทยำศำสตร์ 
  นายแพทย์พรหมินทร์ ยังยืนยันว่ำ กำรรวมกลุ่มกันครั้งนี้ จะเป็นเพียงกลุ่ม และไม่มีแนวคิดท่ีจะจัดตั้งเป็น
พรรคกำรเมือง แต่ถ้ำจะมีใครน ำแนวคิดไปปรับใช้เพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงก็สำมำรถท ำได้ แต่กำรรวมกลุ่มครั้งนี้ส่วน
ใหญ่เป็นคนที่เคยท ำกำรเมือง มีควำมเป็นห่วงเป็นใยประเทศ และหลำยคนมีเครือข่ำยที่พร้อมจะรับฟังปัญหำต่ำงๆอย่ำง
สร้ำงสรรค์ และหำทำงออกท่ีต้องน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้จริง ซึ่งหลำยเรื่องรัฐบำลสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ และหัวใจหลักคือ
กำรเริ่มต้นจำกผลประโยชน์ของประชำชน  

 
 

อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/434209?adz= 
  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/434209?adz=
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18 มิ.ย. 2563 05:18 น. 

"เต่า" แตกหัก "เทือก" ชี้ไปด้วยกันไม่ได้ 

 

 

 

 

กับคน "คุม" พรรค อนุชาเลขาพปชร. 
“บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม-สมคิด” นัดปิดปำกปม “หม่อมเต่ำ” ไขก๊อก รปช.รีบชง “เอนก” เสียบ รมว.แรงงำนแทน ปัด

ไม่ได้งัดข้อกับ “เทือก” “จัตุมงคล” แจ้งนำยกฯ “ไม่ต้องห่วงผม” รับฝืนท ำงำนกับคนที่คอนโทรลพรรคอยู่เบื้องหลัง
ไม่ได้ “อุตตม” ส่งเทียบเชิญ กก.บห.ประชุม “ลุงป้อม” จิ้มแล้วเลือก “เสี่ยแฮงค์” นั่งแม่บ้ำนคู่ใจ โยก “สันติ” ไปเป็น
ผอ.พรรค “สุริยะ-สมศักดิ์-ณัฏฐพล-ธรรมนัส” เป็นรอง หน. โละทิ้งทีม “สมคิด” “พ่ีใหญ”่ ลั่นทุกกลุ่มต้องรวมเป็นหนึ่ง
เดียว “ผู้กองนัส” ระทึกศำล รธน. รับค ำร้อง ฝ่ำยค้ำนบี้ไม่เลิก ฉะ “บิ๊กตู่” หยุดลอยตัวเหนือปัญหำเลือกตั้งท้องถิ่น 
สภำฯช ำแหละ พ.ร.บ.โอนงบฯ “เรืองไกร” ซัดขัดกฎหมำย ยกคดีหวยบนดินเทียบเคียง 

สถำนกำรณ์ภำยในรัฐบำลยังคงมีแรงกระเพ่ือมต่อเนื่อง ทั้งกำรลำออกจำกหัวหน้ำพรรครวมพลังประชำชำติ
ไทยของ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงำน รวมถึงกำรปรับโครงสร้ำงทีมผู้บริหำรพรรคพลังประชำรัฐครั้งใหญ่ ที่
ล่ำสุดมีควำมชัดเจนแล้วว่ำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะขึ้นเป็นหัวหน้ำพรรค ขณะที่นำยอนุชำ นำคำศัย จะขึ้นมำเป็น
เลขำธิกำรพรรคคนใหม่ ที่จะส่งผลให้มีกำรปรับ ครม.ชุดใหญ่ตำมมำ 
“บิ๊กตู”่ ไม่ตอบ “หม่อมเต่า” ไขก๊อก 

เมื่อเวลำ 09.35 น. วันที่ 17 มิ.ย.ที่ตึกภักดีบดินทร์ ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
และ รมว.กลำโหม เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ครั้งที่ 3/2563 มีนำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ 
รองนำยกรัฐมนตรี และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วม ทั้งนี้ก่อนเข้ำประชุมผู้สื่อข่ำวพยำยำมซักถำมถึงกำรลำออกจำก
หัวหน้ำพรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) ของ ม.ร.ว .จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงำน ส่งผลให้มีกำรปรับ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ทันทีเลยหรือไม่ โดยนำยกฯได้แต่หันมำมอง แต่ไม่ได้ตอบค ำถำม 
“บิ๊กป้อม” ชี้นายกฯรู้ดีจะตั้งใคร 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี และประธำนยุทธศำสตร์พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) กล่ำวว่ำ 
เรื่องกำรลำออกของ ม.ร.ว.จัตุมงคล ยังไม่ได้คุยกับนำยกฯ เมื่อถำมว่ำเท่ำกับเป็นกำรส่งสัญญำณว่ำต้องปรับ ครม.แล้ว
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ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรว่ำ ไม่รู้ ยังไม่รู้ แล้วแต่นำยกฯคนเดียวเลย และเชื่อว่ำกำรปรับ ครม.จะไม่ท ำให้พรรคพลัง
ประชำรัฐขัดแย้งกัน เมื่อถำมว่ำพลังประชำรัฐต้องจัดสรรคนให้เหมำะสมกับต ำแหน่งหรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่ำ 
นำยกฯรู้หมดว่ำคนไหนเป็นอย่ำงไร นำยกฯดูหมด ดูทุกพรรค ส่วนตนไม่มีควำมคิดเห็นอะไร พรรคไม่มีประเมิน แล้วแต่
นำยกฯที่รู้ว่ำจะปรับอย่ำงไรที่จะน ำพำ ครม.ไปได้ ส่วนกำรลำออกของ ม.ร.ว.จัตุมงคล สะท้อนว่ำจะปรับ ครม.แล้ วใช่
หรือไม่นั้น ไม่รู้ ต้องถำม ม.ร.ว.จัตุมงคล เมื่อถำมว่ำภำยในพรรคพลังประชำรัฐมีควำมกังวลอะไรหรือไม่ พล.อ.ประวิตร
ตอบว่ำ ไม่มีๆ พูดคุยได้หมดในพรรค นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวว่ำ ไม่ทรำบว่ำกรณีของ ม.ร.ว.
จัตุมงคลจะถือเป็นกำรส่งสัญญำณให้ปรับ ครม.หรือไม่ ต้องไปถำมนำยกฯ 
“เทวัญ” ยังไม่ได้รับซิกปรับ ครม. 

นำยเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี หัวหน้ำพรรคชำติพัฒนำ กล่ำวถึงกรณีหำกมีกำรปรับ 
ครม.ว่ำ ในส่วนของพรรคชำติพัฒนำยังไม่ได้พูดคุย และยังไม่ทรำบรำยละเอียด หรือสัญญำณใดเกี่ยวกับกำรปรับ ครม.  
แต่ยอมรับว่ำพรรคมี ส.ส.เข้ำมำสังกัดเพ่ิมเติม คือนำยสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส.สมุทรสำคร โดยตนรู้จักนำยสมัครมำก่อนที่
จะลงรับสมัครเลือกตั้ง เคยทำบทำมให้มำลงสมัครในนำมพรรค แต่เจ้ำตัวตัดสินใจไปลงอีกพรรคหนึ่ง มำวันนี้จึงตัดสินใจ
กลับมำร่วมงำนกัน 
“นฤมล” แก้เขินหลังมีชื่อติดโผ 

นำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี กล่ำวว่ำ เรื่องกำรปรับ ครม. นำยกฯยังไม่มีกำรส่ง
สัญญำณใดๆ ทรำบล่ำสุดเพียงว่ำมีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมกำรบริหำรพรรคชุดรักษำกำรวันที่ 19 มิ.ย.เท่ำนั้น 
ส่วนกำรลำออกจำกหัวหน้ำพรรคของ ม.ร.ว.จัตุมงคล เป็นเรื่องในพรรค รปช. ไม่เกี่ยวกัน เมื่อถำมย้ ำว่ำแต่เป็นโควตำ
พรรคร่วมรัฐบำล อำจส่งผลให้นำยกฯปรับ ครม.เร็วขึ้นหรือไม่ นำงนฤมลตอบว่ำ ไม่ทรำบ คงตอบแทนไม่ได้ เมื่อถำมว่ำ
หำกมีกำรเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีพร้อมหรือไม่ นำงนฤมลตอบว่ำ ยังไม่มี และพูดไม่ได้ ตอนนี้อยู่กับปัจจุบัน 
ชง “เอนก” เสียบแทน “หม่อมเต่า” 

ช่วงบ่ำยที่พรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) นำยทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง รักษำกำรเลขำธิกำรพรรค รปช. 
พร้อมนำยเอนก เหล่ำธรรมทัศน์ รักษำกำร กก.บห.พรรค นำยดวงฤทธิ์ เบญจำธิกุล ผอ.พรรค ร่วมแถลงชี้แจงกรณี 
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว. แรงงำน ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกพรรคและหัวหน้ำพรรค รปช. นำยทวีศักดิ์กล่ำวว่ำ 
ตำมที่ ม.ร.ว.จัตุมงคล ยื่นหนังสือลำออกจำกต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ท ำให้ขำดจำกกำรเป็นหัวหน้ำ
พรรคและสมำชิกพรรคทันที ยังรู้สึกตกใจกับเรื่องนี้ หลังจำกนี้พรรคได้ท ำหนังสือแจ้ง กกต.ให้ทรำบ และมีผลตำม
ข้อบังคับพรรค กก.บห.ทั้ง 7 คนต้องพ้นจำกต ำแหน่งไปโดยอัตโนมัติ ขณะนี้อยู่รักษำกำรไปก่อน รอให้มีประชุมใหญ่
สำมัญประจ ำปีวันที่ 5 ก.ค. เพ่ือเลือกตั้ง กก.บห.ชุดใหม่ พร้อมกันนี้ทำงพรรคยังส่งหนังสือแจ้งไปยังนำยกฯ ว่ำ ม.ร.ว.
จัตุมงคลได้ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกพรรค ในทำงกฎหมำยจึงไม่อยู่ในวิสัยที่จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นรัฐมนตรีใน
สัดส่วนของพรรคต่อไป จึงเสนอชื่อนำยเอนก เหล่ำธรรมทัศน์ เพ่ือให้นำยกฯพิจำรณำในต ำแหน่ง รมว.แรงงำนต่อไป แต่
ระหว่ำงนี้ ม.ร.ว.จัตุมงคล ยังท ำหน้ำที่ รมว.แรงงำนต่อไปก่อน 
ปัดไม่ได้งัดข้อกับ “เทพเทือก” 

เมื่อถำมว่ำเหตุกำรลำออกเพรำะขัดแย้ง ไร้อ ำนำจกำรตัดสินใจ และถูกล้วงลูกจริงหรือไม่ นำยทวีศักดิ์ตอบว่ำ 
ยืนยันว่ำไม่มีควำมขัดแย้ง ถูกล้วงลูก หรือถูกประเมินไม่ผ่ำนโปรตำมที่สื่อลงข่ำว เพรำะคนเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องกำร
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ทดลองงำน และไม่มีควำมขัดแย้งใดๆกับนำยสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ก่อตั้งพรรค ที่เป็นผู้ชักชวน ม.ร.ว.จัตุมงคลเข้ำมำ
เล่นกำรเมือง เมื่อถำมว่ำนำยเอนกจะขึ้นเป็นหัวหน้ำพรรคคนใหม่ด้วยหรือไม่ นำยทวีศักดิ์ตอบว่ำ ขึ้นอยู่กับที่ประชุม
พรรคจะเลือก ส่วนเรื่องกำรปรับ ครม. เป็นอ ำนำจนำยกฯ 
“จัตุมงคล” แฉเบื้องหลังยิบ 

ที่กระทรวงแรงงำน ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงำน ให้สัมภำษณ์ถึงกำรลำออกจำกหัวหน้ำรปช. ว่ำ เหตุที่
ยังไม่ลำออกจำก รมว.แรงงำนเพรำะรู้ว่ำต้องปรับ ครม. ได้บอกนำยกฯทันทีที่ลำออกว่ำไม่ต้องเป็นห่วง ให้ท่ำนปรับตำม
สบำยเลย เมื่อถำมว่ำพรรคบอกไม่ผ่ำนโปรทั้งต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคและ รมว.แรงงำน ม.ร.ว.จัตุมงคลตอบว่ำ ไม่จริง 
ไม่ได้มีเป้ำแบบนั้น ตนท ำงำนได้และค่อนข้ำงพอใจ ที่ลำออกจำกหัวหน้ำพรรคไม่ใช่เรื่องใครไม่พอใจ เพรำะไม่มีใครรู้ว่ำ
พอใจคืออะไร เป็นเรื่องที่ไม่เห็นไปในทิศทำงเดียวกัน “ผมลำออก ผมคิดเอง ไม่มีใครว่ำอะไรผมสักค ำ เพรำะอยำกให้
พรรคเดินไปในทิศทำงที่เป็นพรรคกำรเมืองของประชำชน เมื่อทิศทำงของพรรคไม่เดินไปอย่ำงนั้น ผมก็ออก ง่ำยแค่นั้น 
วิธีกำรท ำงำนพรรคกำรเมืองมีหลำยชนิด คนอ่ืนเขำท ำพรรคกำรเมืองแบบปกติ ในชีวิตผมอยำกเห็นพรรคกำรเมืองที่ไม่
ปกติ แต่พอท ำแล้ว คนที่เขำคอนโทรลพรรคเขำไม่ไปด้วย ผมก็ไม่รู้จะท ำไปท ำไมให้ทะเลำะกัน และเดี๋ยวก็จะมีกำรปรับ 
ครม. เขำก ำลังเจรจำต่อรองกัน ไม่มีผมจะได้ปรับง่ำยขึ้น” 
สไตล์การท างานไปกันไม่ได้ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ปัญหำควำมไม่ลงรอยระหว่ำง ม.ร.ว.จัตุมงคล กับพรรค รปช. สำเหตุส ำคัญคือสไตล์กำร
ท ำงำนที่พรรคอยำกเห็น ม.ร.ว.จัตุมงคลท ำงำนเชิงรุก และขยันลงพ้ืนที่ แต่เพรำะมีควำมเป็นตัวตนสูงมีสไตล์กำรท ำงำน
เป็นของตัวเอง ไม่เน้นเข้ำถึงชำวบ้ำนแบบนักกำรเมือง และพรรคไม่สำมำรถสั่งกำรได้ กระทั่งเกิดปัญหำโควิด -19 มีผู้ใช้
แรงงำนในระบบตกงำนนับล้ำนคน แต่กำรช่วยเหลือกลับล่ำช้ำ ปล่อยให้กลไกข้ำรำชกำรท ำงำนกันเองมำกกว่ำที่ รมว.
แรงงำนจะลงไปเร่งรัดกำรท ำงำน จนเกิดกระแสโจมตีตัวรัฐมนตรี และกระทบไปยังพรรค รปช. โดยฟำงเส้นสุดท้ำยเป็น
เรื่องกำรแต่งตั้งโยกย้ำยข้ำรำชกำรระดับรองอธิบดี 12 รำย ที่พรรค รปช.ไม่อยำกให้แต่งตั้งข้ำรำชกำรบำงคนที่ถูก
ร้องเรียนและถูกตั้งกรรมกำรสอบ แต่สุดท้ำย ม.ร.ว.จัตุมงคลเลือกที่จะลำออกจำกหัวหน้ำพรรค 
“อุตตม” เทียบเชิญ กก.บห.ประชุม 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกพรรคพลังประชำรัฐว่ำ นำยอุตตม สำวนำยน รมว.คลัง รักษำกำรหัวหน้ำพรรคพลังประชำ
รัฐ ลงนำมหนังสือเชิญกรรมกำรบริหำรพรรคประชุมในวันที่ 19 มิ.ย. เวลำ 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 ที่ท ำกำรพรรค
ใหม่ มีวำระเพ่ือพิจำรณำกำรประชุมใหญ่พรรค วัน เวลำ สถำนที่กำรประชุม และกำรเชิญสมำชิกเข้ำร่วม โดยเป็นกำร
ประชุมใหญ่เพ่ือเลือก กก.บห.ชุดใหม่ ทั้งนี้มีรำยงำนข่ำวแน่นอนแล้วว่ำจะเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นำยกฯ และประธำนยุทธศำสตร์พรรค เพียงคนเดียวขึ้นเป็นหัวหน้ำพรรค 
เคาะ “แฮงค์” นั่งเลขาฯ “สันติ” ผอ. 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนเพ่ิมเติมว่ำ ส ำหรับตัวบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่ง กก.บห.พปชร.ชุดใหม่ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ ได้พูดคุยแจ้งกับแกนน ำบำงส่วน ว่ำตัดสินใจแล้วให้นำยอนุชำ นำคำศัย รองประธำนยุทธศำสตร์พรรค ขึ้นเป็น
เลขำธิกำรพรรคคนใหม่ ขณะที่นำยสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ที่มีชื่อเป็นแคนดิเดตอีกคน จะไปเป็นผู้อ ำนวยกำรพรรค 
ส่วนต ำแหน่งรองหัวหน้ำพรรคมี 4 คน ได้แก่ นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสำหกรรม นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.
ยุติธรรม นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษำธิกำร และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ขณะที่ 
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กก.บห. เบื้องต้นยังเป็นชุดเดิมเกือบทั้งหมด เพรำะมีสัดส่วนจำกภำคต่ำงๆครอบคลุมอยู่แล้ว มีเปลี่ยนเพียงบำงคน
เท่ำนั้น เช่น ภำคใต้ นำยนัทธี ถิ่นสำคู ส.ส.ภูเก็ต จะมำแทนนำยนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง ส่วนนำยอุตตม สำวนำยน รมว.
คลัง รักษำกำรหัวหน้ำพรรค นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงำน รักษำกำรเลขำธิกำรพรรค นำยสุวิทย์ เมษินทรีย์ 
รมว.กำรอุดมศึกษำ วิจัย และนวัตกรรม รักษำกำรรองหัวหน้ำพรรค และนำยกอบศักดิ์ ภูตระกูล รักษำกำร กก.บห. จะ
ไม่มีรำยชื่ออยู่ใน กก.บห.ชุดใหม่ 
“พี่ใหญ”่ เข้ามาสยบแรงกระเพื่อม 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนอีกว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงพรรคครั้งนี้จะยกเลิกต ำแหน่งประธำน ส.ส.พรรค ที่นำยสุ
ชำติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี เป็นอยู่ ขณะที่ พล.อ.ประวิตรจะนั่งเป็นหัวหน้ำพรรคเพียงชั่วครำว เบื้องต้นประมำณ 6 เดือน 
รวมถึง กก.บห. ชุดใหม่ด้วย จำกนั้นจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงพรรคใหม่อีกครั้ง เพ่ือเป็นชุดที่เตรียมกำรเลือกตั้งใหญ่ใน
ครั้งต่อไป ซึ่ง พล.อ.ประวิตรเข้ำมำแค่แก้ปัญหำจบควำมวุ่นวำยภำยในพรรค 
เข้มทุกกลุ่มต้องรวมเป็นหนึ่งเดียว 

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ และประธำนยุทธศำสตร์ พปชร. กล่ำวว่ำ แล้วแต่สมำชิกพรรค 
ไม่รู้เรื่องที่จะมีกำรเสนอชื่อตนเป็นหัวหน้ำพรรคเพียงชื่อเดียว ส่วนหลักกำรท ำงำนร่วมกันของหลำยๆกลุ่มในพรรค ต้อง
เป็นหนึ่งเดียว คิดเป็นหนึ่งเดียว คิดเหมือนๆกัน แต่ละคนต้องมำหลอมรวมให้เกิดควำมเข้มแข็งในพรรค และท ำให้พรรค
เข้มแข็ง เมื่อถำมว่ำ นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม. เสนอในที่ประชุม ส.ส.พรรค ว่ำคุณสมบัติผู้ที่จะมำเป็น กก.บห.ต้อง
ไม่เกี่ยวข้องยำเสพติด พล.อ.ประวิตรตอบว่ำ นำยสิระคิดเอง เมื่อถำมว่ำจะท ำให้เกิดควำมแตกแยกภำยในพรรคหรือไม่ 
พล.อ.ประวิตรตอบว่ำ ไม่มีอะไร 
“บี” เชื่อถก กก.บห.จบสวยไร้ปัญหา 

นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รักษำกำร กก.บห.พปชร. กล่ำวว่ำ เชื่อว่ำกำร
ประชุม กก.บห.วันที่ 19 มิ.ย. จะพูดคุยกันได้ ไม่ได้มีปัญหำหนักหนำเหมือนที่เป็นข่ำว เป็นกำรประชุมเตรียมควำม
พร้อมกำรประชุมใหญ่สำมัญ เพ่ือเลือก กก.บห.ชุดใหม่ ส่วนใครจะด ำรงต ำแหน่งใดยังไม่มีระบุ แต่ปกติก่อนวันประชุม
ใหญ่สำมัญจะมีกำรพูดคุยถึงบุคคลที่จะขึ้นมำเป็นหัวหน้ำพรรค และเลขำธิกำรพรรคก่อน ส่วนต ำแหน่งเลขำธิกำรพรรค
นั้น ยอมรับว่ำขณะนี้มี 2 รำยชื่อ 
“สิระ” โชว์หลอ่หวังสกัดคนเลว 

นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม. พปชร. กล่ำวว่ำ ข้อเรียกร้องให้ก ำหนดกรอบคุณสมบัติผู้บริหำรพรรค ไม่ให้
เกี่ยวข้องกับยำเสพติดนั้น ยืนยันว่ำที่พูดไปไม่ต้องกำรสร้ำงควำมขัดแย้ง แต่เห็นว่ำเป็นโอกำสของพรรคและพรรคอ่ืนๆ 
ในกำรสร้ำงควำมมั่นใจและควำมศรัทธำให้กับประชำชน ในข้อบังคับพรรคยังไม่ชัดเจน จึงอยำกให้สกัดผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ยำเสพติดตั้งแต่กำรสมัครเป็นสมำชิกพรรค โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้บริหำรพรรคต้องไม่มีประวัติเกี่ยวข้องเลย เพรำะ
ประชำชนต้องกำรนักกำรเมืองที่ดี ขอยืนยันว่ำไม่มีเจตนำไปกระทบกระทั่งกับรัฐมนตรีบำงคน หรือ ส.ส.คนใด ไม่ได้
เจำะจงว่ำเป็นใคร แค่อยำกเห็นกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น ส่วนเสียงกำรตอบโต้หนึ่งเสียงเมื่อวำนนั้นตนไม่ได้ยิน ได้ยินแต่
เสียงชื่นชมจำกสังคม 
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“ไพบูลย์” ขยับประชุมใหญ่เร็วขึ้น 
นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ รักษำกำรรองหัวหน้ำ พปชร. กล่ำวว่ ำ หลังจำกนำยชวน หลีกภัย 

ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร แจ้งว่ำกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564 จะใช้เวลำอย่ำงน้อย 3 
วัน หรืออำจมำกกว่ำนั้น โดยเริ่มวันที่ 1 ก.ค. ท ำให้จำกที่ก ำหนดกำรประชุมใหญ่สำมัญพรรคไว้เบื้องต้นวันที่ 3 ก.ค. คง
ไม่เหมำะ อำจเสนอให้เลื่อนประชุมใหญ่พรรคเร็วขึ้น โดยจะเสนอในท่ีประชุม กก.บห.วันที่ 19 มิ.ย. 
“ผู้กองนัส” ระทึกศาล รธน.รับค าร้อง 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญว่ำ มีกำรออกเอกสำรเผยแพร่ข่ำว ศำลรัฐธรรมนูญมีมติรับค ำ
ร้องที่ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรส่งควำมเห็นของ ส.ส. 51 คน ขอให้วินิจฉัยว่ำสมำชิกภำพ ส.ส. ของ ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่ำ สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 101 (6) ประกอบมำตรำ 98 (10) และควำมเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส 
สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 17 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมำตรำ 160 (6) และมำตรำ 98 (10) หรือไม่ ไว้พิจำรณำ
วินิจฉัย และแจ้งประธำนสภำฯทรำบแล้ว พร้อมส่งส ำเนำค ำร้องให้ ร.อ.ธรรมนัส ยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำต่อศำล
รัฐธรรมนูญภำยใน 15 วัน แต่ไม่ได้มีมติให้ ร.อ.ธรรมนัสหยุดปฏิบัติหน้ำที่ ส.ส.หรือรัฐมนตรี เนื่องจำกข้อเท็จจริงตำมค ำ
ร้องและเอกสำรประกอบค ำร้องยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่จะมีค ำสั่ งให้ยุติกำรปฏิบัติหน้ำที่ ส ำหรับค ำร้องดังกล่ำวเป็น
กรณีที่พรรคฝ่ำยค้ำนกล่ำวหำ ร.อ.ธรรมนัส ถูกศำลออสเตรเลียตัดสินว่ำมีควำมผิดฐำนน ำเข้ำและค้ำยำเสพติด จนถูก
พิพำกษำสั่งจ ำคุก 6 ปี แต่จ ำคุกอยู่ 4 ปี ก่อนถูกเนรเทศกลับประเทศไทย จึงมีลักษณะต้องห้ำมในกำรด ำรงต ำแหน่ง 
ส.ส. และรัฐมนตรี ตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ 98 (10) 
อวย “อู๊ดด้า” จัด “แบ็ก ทู สคูล” 

ด้ำนนำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกรณีนำยจุรินทร์ ลักษณ–วิศิษฏ์ 
รองนำยกฯและ รมว.พำณิชย์ หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ มอบหมำยให้กระทรวงพำณิชย์จัดโครงกำร “พำณิชย์ลดรำคำ! 
ช่วยประชำชน” Lot 5 Back To School เพ่ือช่วยลดค่ำครองชีพช่วงเปิดภำคเรียนที่จะถึงในวันที่ 1 ก.ค. ช่วยพ่อแม่ 
ผู้ปกครองลดภำระค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นของลูกหลำนว่ำ น่ำยินดีและขอขอบคุณที่ รมว.พำณิชย์เห็นควำมส ำคัญของ
กำรศึกษำ และช่วยแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียน ที่ต้องรับภำระหนักในช่วงเปิดเทอม โครงกำรนี้
ช่วยผู้ปกครองนักเรียนได้ระดับหนึ่ง ขณะที่มำตรกำรเยียวยำที่ รมว.ศึกษำธิกำรเคยประกำศจะช่วยเหลือนักเรียนระดับ
อำชีวศึกษำคนละ 2,500 บำท จนถึงบัดนี้ยังไม่ได้รับกำรเยียวยำใดๆทั้งสิ้น รวมถึงมำตรกำรเยียวยำนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.
1 ถึง ม.6 ก็ไม่ได้รับกำรเยียวยำคนละ 1,000 บำทเช่นกัน 
ฉะ “บิ๊กตู”่ หยุดลอยตัวเหนือปัญหา 

ที่รัฐสภำ นำยปดิพัทธ์ สันติภำดำ ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้ำวไกล ประธำนกรรมำธิกำรพัฒนำกำรเมือง กำร
สื่อสำรมวลชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน แถลงถึงกำรจัดเลือกตั้งท้องถิ่นที่ล่ำช้ำว่ำ กมธ.ติดตำมเรื่องนี้อย่ำง
ใกล้ชิดตั้งแต่เดือน ต.ค.2562 ค ำตอบที่ได้รับคือควำมไม่พร้อมทั้งเรื่องงบประมำณ กำรแก้ไขกฎหมำย กำรแบ่งเขต
เลือกตั้ง กมธ.จึงเชิญ กกต. กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นและ กทม. มำหำรือ ปัญหำต่ำงๆได้รับกำรแก้ไขแล้ว
โดย กกต.ระบุมีงบประมำณเพียงพอ กำรแบ่งเขตก็ด ำเนินกำรไปเรียบร้อย แต่สิ่งที่นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯ อ้ำง
ว่ำน ำงบประมำณไปใช้เรื่องโควิด-19 นั้น ตรงนี้รับไม่ได้ ปัญหำเกิดจำกปัจจัยภำยในรัฐบำล ถ้ำรัฐบำลไม่มีเสถียรภำพ
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แย่งชำมข้ำวกัน ประชำชนต้องเสียสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นหรือ หรือเป็นเพรำะกลุ่มอ ำนำจไม่สำมำรถหำผู้สมัครลงได้ครบ
ทุก อปท. ขอถำมว่ำท ำไมนำยกฯถึงลอยตัวเหนือควำมรับผิดชอบเรื่องนี้ 
อัด รบ.อยากกระชับอ านาจไว้เอง 

นำยสุทิน คลังแสง ประธำนวิปรัฐบำล กล่ำวว่ำ ข้ออ้ำงว่ำไม่มีงบประมำณนั้นถือว่ำเลื่อนลอย กกต.บอกแล้ วว่ำ
มีควำมพร้อม จึงไม่มีเหตุผลที่ต้องเลื่อนกำรเลือกตั้งท้องถิ่น เพรำะทุกอย่ำงพร้อมแล้ว เป็นเพรำะรัฐบำลไม่มีควำมพร้อม 
หรือพรรคร่วมไม่มีควำมพร้อมไม่รู้ และรัฐธรรมนูญไม่มีเรื่องกำรกระจำยอ ำนำจไว้แม้แต่นิดเดียว จึงเป็นเครื่องชี้เจตนำ
ว่ำภำพรวมในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คนมีอ ำนำจไม่อยำกให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง และรัฐบำลก็อยำกกระชับอ ำนำจไว้อย่ำงนี้ 
“ศรีฯ” ฮึ่มใส่ กกต.–ครม.อย่ามายื้อ 

ที่ส ำนักงำน กกต. นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ำยื่นหนังสือต่อ 
กกต. ขอให้ กกต.ส่งหนังสือไปยังรัฐบำลเพ่ือยืนยันควำมพร้อมในกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น นำยศรีสุวรรณกล่ำวว่ำ 
นับตั้งแต่ คสช.ยึดอ ำนำจตั้งแต่ปี 2557 ผู้บริหำรท้องถิ่นบำงแห่งหมดวำระ แต่ยังอยู่ปฏิบัติหน้ำที่มำ 6-7 ปีแล้ว ขณะที่
บำงแห่งไม่มีผู้บริหำร ปลัดท้องถิ่นท ำหน้ำที่รักษำกำร มีกำรตั้งคนใกล้ชิดขึ้นมำช่วยท ำหน้ำที่ ท ำให้ประชำชนไม่สำมำรถ
ตรวจสอบได้ กำรที่นำยกฯยังอ้ำงตนว่ำมำจำกกำรเลือกตั้ง ก็ควรปล่อยให้ท้องถิ่นเลือกตั้งได้แล้ว และควรเลือกพร้อมกัน
ทุกระดับ ไม่ใช่มำแบ่งว่ำต้องระดับไหนก่อน ถ้ำรัฐบำลเพิกเฉยประวิงเวลำ หนังสือที่ตนน ำมำยื่นจะเป็นหลักฐำนส ำคัญ
เอำผิดทั้ง กกต. และ ครม. ฐำนละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรเลือกตั้งควรมีขึ้นภำยในปี 2563 ถ้ำให้ดีควรเลือกตั้งแต่
เดือน ต.ค. เพรำะมีช่วงเวลำให้ผู้สมัครได้หำเสียง 
ตอกลิ่มงูเห่าฟ้องปิดปาก 

นำยชัยธวัช ตุลำธน เลขำธิกำรพรรคก้ำวไกล กล่ำวว่ำ กรณีที่อดีต ส.ส.ของพรรคอนำคตใหม่ ที่ย้ำยไปสังกัด
พรรคภูมิใจไทย แจ้งฟ้องด ำเนินคดีกับอดีตผู้สมัครของพรรคอนำคตใหม่และประชำชนที่วิพำกษ์วิจำรณ์กำรย้ำยพรรค
เป็นเรื่องปกติ สุจริตบนพื้นฐำนของควำมไม่พอใจเพรำะกำรกระท ำเหล่ำนั้นเป็นกำรตระบัดสัตย์ต่อประชำชนต่อระบอบ
ประชำธิปไตย ทรยศควำมคิดของประชำชน ระบอบงูเห่ำในสภำฯเป็นกำรท ำลำยระบอบกำร เมืองอุดมกำรณ์
ประชำธิปไตยอย่ำงร้ำยแรงเป็นกำรกระท ำที่ไม่เหมำะสมในฐำนะ ส.ส.ที่ใช้กฎหมำยปิดปำกประชำชน หำกใครถูก
ด ำเนินคดีขอให้แจ้งมำยังพรรคก้ำวไกลพร้อมช่วยเหลือและเป็นกระบอกเสียงให้ 
เปิดตัวกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทย 

ช่วงบ่ำยวันเดียวกัน ที่วอยซ์สเปซ ถนนวิภำวดีรังสิต สมำชิกเริ่มต้นกลุ่มแคร์คิด-เคลื่อน-ไทย ประกอบด้วย นำย
ภูมิธรรม เวชชยชัย ที่ปรึกษำผู้น ำฝ่ำยค้ำน นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตเลขำธิกำรนำยกฯ (นำยทักษิณ ชินวัตร) 
นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนำยกฯ นำยดวงฤทธิ์ บุนนำค สถำปนิกชื่อดัง และ น.ส.ลักขณำ ปันวิชัย หรือค ำผกำ 
พิธีกรวอยซ์ทีวี ร่วมกันเปิดตัวกลุ่มอย่ำงเป็นทำงกำร มีคนดังและประชำชนเข้ำร่วมคึกคัก อำทิ นำยชัชชำติ สิทธิพันธุ์ 
อดีต รมว.คมนำคม น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร อดีตรองหัวหน้ำพรรคไทยรักษำชำติ น.ส.ลักขณำเป็นตัวแทนอ่ำนค ำ
ประกำศเจตนำรมณเ์ปิดตัวตอนหนึ่งว่ำ คิด-เคลื่อน-ไทย คิด คือกำรรุกระดมทุกมันสมอง ผนึกทุกควำมคิดช่วยกันหำทำง
ออกของปัญหำ เคลื่อน คือสร้ำงเครือข่ำยให้ทุกคนในทุกภำคส่วน ร่วมเคลื่อนและขับดัน ไทยคือประเทศอันเป็นที่รัก
ของเรำเป็นประชำธิปไตยท่ีแท้จริง 
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“หมอม้ิง” ยันไม่โยง “ทักษิณ” 
นพ.พรมมินทร์กล่ำวว่ำ ขณะนี้มีสมำชิกกลุ่มแคร์อยู่ 30-40 คนแล้ว เรำเริ่มต้นจำกควำมคิดบวกสร้ำงสรรค์

มำกกว่ำท ำลำย เน้นหำค ำตอบทำงออกให้ประเทศต้องเป็นสิ่งที่ท ำได้ ไม่เพ้อฝัน และต้องสำนฝันให้เป็นจริง ไม่ใช่พรรค
กำรเมือง และยังไม่มีด ำริเรื่องตั้งพรรค คนเริ่มต้นส่วนใหญ่มีเครือข่ำยและสังคมของตนเอง ชักชวนกันมำ เมื่อถำมว่ำ
ภำพของกลุ่มเหมือนอยู่ใต้ร่มเงำนำยทักษิณ จะให้ภำพแยกจำกกันชัดเจนได้อย่ำงไร นพ.พรหมินทร์ ตอบว่ำ ไม่มีอะไร
ดีกว่ำกำรปฏิบัติที่เป็นจริง ใครมีเจตนำที่ดีอยำกเข้ำมำร่วมเรำยินดีหมด เมื่อถำมว่ำคนในกลุ่มมีควำมเชื่อ มโยงกับนำย
ทักษิณหรือไม่ นพ.พรหมินทร์ตอบว่ำ ไม่ใช่ เรำเป็นอดีตรัฐมนตรี เคยท ำงำนให้บ้ำนเมืองเห็นภำพรวมมีประสบกำรณ์ท ำ
อะไรให้กับประชำชน ขณะนั้นเรำเป็นรัฐมนตรีภำยใต้รัฐบำลนำยทักษิณท่ีเปิดโอกำสให้เรำคิดเรำท ำ และเกิดเป็นผลงำน
จริงขึ้นมำ 
แนะลงหลังเสือปลดล็อก ปชต. 

จำกนั้นมีกำรจัดเสวนำหัวข้อ “150 วัน อันตรำย ทำงเลือกหรือทำงรอด” โดยนำยบรรยง พงษ์พำนิช ประธำน
กรรมกำรบริษัทหลักทรัพย์ภัทร กล่ำวว่ำ วิกฤติโควิดน่ำจะเป็นโอกำสที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยของกลุ่มแคร์ คือเรียกร้อง
ให้เกิดประชำธิปไตยอย่ำงแท้จริงด้วยกำรแก้รัฐธรรมนูญ อยำกเรียกร้องว่ำไหนๆจะเป็นวีรบุรุษปรำบโควิดแล้ว ก็ดึงทุก
อย่ำงกลับมำ มอบประชำธิปไตยอย่ำงแท้จริงให้กับประชำชน กำรวำงล็อกกติกำที่ไม่เป็นธรรม แต่งตั้งคนขึ้นมำมีอ ำนำจ
มำก ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ใช้มำ 3 ปี รู้ว่ำมันใช้ไม่ได้ก็ถือโอกำสปลดล็อกมอบประชำธิปไตย เป็นโอกำสดีที่สุดที่คุณลุง
ทั้งหลำยจะได้ลงจำกหลังเสืออย่ำงสง่ำงำม จะได้ไม่ซ้ ำรอยนำยวินสตัน เชอร์ชิล อดีตนำยกฯอังกฤษ ที่พำชนะสงครำม
อย่ำงยิ่งใหญ่แล้ว 3 เดือนจำกนั้นแพ้เลือกตั้งยับเยิน 
  
ไม่ยอมการเมืองไม่สุจริตดึงรั้ง ปท. 

พล.อ.ประยุทธ์กล่ำวอีกว่ำ เรำต้องไม่เสียเวลำไปกับกำรถกเถียงกันอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด แล้วปล่อยให้คนไทยต้อง
อดทนรอหยุดอยู่กับที่ แทนที่จะได้ก้ำวเดินต่อไปข้ำงหน้ำ ต้องหยุดเสียเวลำไปกับกำรคุยเรื่องไม่สร้ำงสรรค์ เรำต้องหยุด
ไม่ปล่อยให้เกมกำรเมืองที่ไม่สุจริตบิดเบือนข้อเท็จจริง มำดึงรั้งกำรก้ำวเดินไปข้ำงหน้ำของประเทศ เป้ำหมำยข้ำงหน้ำที่
มีควำมเจริญรุ่งเรืองของประเทศรอเรำอยู่ เส้นทำงนี้ไม่ใกล้ แต่ก็ไม่ไกลจนเกินไป ถ้ำเรำทุกคนร่วมมือกัน จึงอยำกเชิญ
ชวนพ่ีน้องประชำชนคนไทยทุกคน ตัดสินใจร่วมกันวันนี้ว่ำเรำจะเดินหน้ำภำรกิจ “รวมไทยสร้ำงชำติ” ด้วยกันโดยคน
ไทยทุกคน ตนตัดสินใจอย่ำงแน่วแน่หวังว่ำวิกฤติครั้งนี้จะช่วยให้เรำเปลี่ยนโฉมหน้ำประเทศ ก้ำวเดินออกจำกหำยนะโค
วิดไปเป็นประเทศที่แข็งแกร่งกว่ำเดิม แน่นแฟ้นเป็นหนึ่งเดียว 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1871193 
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'พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนำยน 2563 เวลำ 07.28 น. 

กลุ่มแคร์'ปัดอยู่ใต้ร่มเงา'ทักษิณ' ชี้หวังดีหาทางออกปท. 
 

 
 
"กลุ่มแคร์"ปัดอยู่ใต้ร่มเงาทักษิณ เป็นการรวมกลุ่มคนหวังดี คิดหาทางออกจากวิกฤติให้คนไทย 

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ว้อยซ์สเปซ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตรองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะสมำชิกกลุ่มแคร์ 
คิดเคลื่อนไทย ให้สัมภำษณ์กรณีควำมเชื่อมโยงของกลุ่มแคร์กับนำยทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี ว่ำ ควรดูที่
เจตนำก่อน เรำคิดสร้ำงสรรค์เพ่ือหำทำงออกให้ประเทศที่มีวิกฤตทุกด้ำนอย่ำงไม่เคยเป็นมำก่อนในรอบ 100ปี 
โดยเฉพำะวิกฤตโควิด-19ที่ประชำชนก ำลังเดือดร้อนอย่ำงหนักสำหัส เรำเริ่มต้นจำกควำมห่วงใยประเทศ จึงมำร่วมกลุ่ม
กันและดึงประชำชนทุกกลุ่มเข้ำมำระดมควำมดิดเชิงบวกกับบ้ำนเมือง ร่วมฝันเพ่ือประเทศไทยไม่ได้เกี่ยวกับกำรเมือง
เลย 

เมื่อถำมว่ำกลุ่มแคร์จะพัฒนำไปสู่กำรเป็นพรรคกำรเมืองหรือไม่ นพ.พรหมินทร์ กล่ำวว่ำสมำชิกเริ่มต้นได้พูดกัน
ชัดเจนว่ำอันนี้ไม่ใช่พรรคกำรเมือง ถ้ำมีใครน ำแนวคิดของเรำที่เกิดขึ้นในกลุ่มก็ยินดี ให้น ำไปใช้ประโยชน์ พวกเรำมี
อิสระในตัวเอง และยังไม่มีแนวคิดเรื่องตั้งพรรคกำรเมือง  ซึ่งเมื่อมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและคิดว่ำผลักดันได้เพรำะเรำ
ต้องกำรหำทำงออกท่ีน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้จริง แต่คือหัวใจต้องอยู่ที่ประชำชน โดยเรำเสนอควำมเห็นต่อสำธำรณะ แต่ถ้ำ
รัฐบำลหรือใครเห็นว่ำเป็นประโยชน์แล้วจะน ำไปใช้ก็ท ำได้ 

เมื่อถำมว่ำยังมีภำพเหมือนอยู่ใต้ร่มเงำ นำยทักษิณ  นพ.พรหมินทร์ กล่ำวว่ำไม่มีอะไรดีกว่ำกำรปฏิบัติที่เป็น
จริงซึ่งถ้ำใครมีเจตนำดีกับบ้ำนเมืองแล้วอยำกมำร่วมกันเรำยินดีหมด 
“หำกถำมว่ำเชื่อมโยงกับนำยทักษิณหรือไม่ คือไม่ใช่เรำเป็นอดีตเคยท ำงำนรับใช้บ้ำนเมือง มีประสบกำรณ์และเรำเห็น
ภำพรวม คิดว่ำเคยท ำอะไรให้กับประชำชนโดยขณะนั้นเรำเป็นรัฐมนตรีภำยใต้รัฐบำลทักษิณที่เปิดโอกำสให้เรำคิด เรำ
ท ำและเกิดผลงำนจริงขึ้นมำ ส่วนประธำนกลุ่มแคร์ ไม่มี เรำใช้คณะประสำนงำนแล้วท ำงำนร่วมกัน”นพ.พรหมินทร์ 
กล่ำว. 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/780431 
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18 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 09:40 น.    

   'ก านันสุเทพ' เคลื่อนไหวแล้ว หลัง 'หม่อมเต่า' ตดัสินใจท้ิงรปช. 
   

 
18 มิ.ย.63 - ที่ศำลอำญำ ถ.รัชดำภิเษก นำยสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขำธิกำร กปปส. และผู้ร่วมก่อตั้งพรรค

รวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) เดินทำงมำศำลตำมนัดสืบพยำนจ ำเลยคดีกบฏ กปปส. ได้ให้สัมภำษณ์ถึงกรณี ม.ร.ว.จัตุ
มงคล โสณกุล รมว.แรงงำน ลำออกจำกต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคและสมำชิกพรรค รปช. ว่ำ เมื่อวำนนี้ นำยทวีศักดิ์ ณ 
ตะกั่วทุ่ง รักษำกำรหัวหน้ำพรรคและเลขำธิกำรพรรค รปช. แถลงชัดเจนว่ำกำรลำออกเป็นเหตุผลของ ม.ร.ว.จัตุมงคล 
ไม่ได้ทะเลำะเบำะแว้ง ไม่ได้มีปัญหำอะไรทั้งนั้น ท่ำนตัดสินใจของท่ำนเอง ลำออกจำกสมำชิกพรรคด้วย หลังจำกนี้ก็
เป็นเรื่องของกระบวนกำรตำมกฎระเบียบของพรรค ประชุมใหญ่ เลือกกรรมกำรบริหำรพรรค 

ผู้สื่อข่ำวถำมถึงกรณี ม.ร.ว.จัตุมงคล พูดท ำนองเหมือนไม่สำมำรถท ำตำมคอนโทรลได้ มีนัยอะไรหรือไม่ นำยสุ
เทพ กล่ำวว่ำ ธรรมดำคนเรำอำยุกว่ำ 75-76 ปี มีควำมคิดเป็นตัวเป็นตนเป็นของตัวเอง เมื่อมำท ำงำนกับคนหมู่มำกใน
ระบบพรรคก็อำจจะอึดอัดบ้ำง แต่พรรค รปช. เป็นพรรคของประชำชน เรำพยำยำมที่จะให้พรรคของเรำเป็นพรรคของ
ประชำชนที่สมบูรณ์แบบ เพรำะฉะนั้นเวลำเรำส่งคนไปเป็นรัฐมนตรีที่กระทรวง พรรคก็จะมอบนโยบำย มอบแนวทำง 
ซึ่งมำจำกกำรปรึกษำหำรือกับประชำชนฝ่ำยต่ำงๆ สิ่งที่เสนอไปคือเรื่องของกำรแก้ปัญหำให้กับประเทศชำติประชำชน 

ถำมว่ำยืนยันว่ำเป็นเรื่องควำมขัดแย้งหรือไม่ลงรอยในกำรท ำงำน นำยสุเทพ กล่ ำวว่ำ อย่ำไปพูดว่ำเป็นควำม
ขัดแย้งไม่ลงรอย แต่ท่ำนอำจจะรู้สึกอึดอัดใจ ก็เห็นใจท่ำน 
“จริงๆ ผมก็เจอท่ำนบ่อยพอสมควรนะ แต่ว่ำส่วนใหญ่ก็จะเจอกันในที่ประชุม แล้วก็โตๆ กันแล้ว ไม่ได้พูดคุยอะไรกัน
มำกมำย ธรรมดำ” นำยสุเทพ ตอบค ำถำมสั้นๆ ที่ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำมีกำรพูดจำกันก่อนหน้ำนี้หรือเคลียร์ใจกันหรือไม่. 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69031 
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วันท่ี 18 มิถุนำยน 2563 - 10:08 น. 

 ‘สุเทพ’ เปิดใจครั้งแรก หลัง ‘หมอ่มเต่า’ ลาออก รปช. ปดัขัดแย้งไม่ลงรอย 
 
 

 
 
 
สุเทพ’ เปิดใจครั้งแรก หลัง ‘หม่อมเต่า’ ลาออก รปช. ปัดขัดแย้งไม่ลงรอย 

วันที่ 18 มิถุนำยน ที่ศำลอำญำ ถ.รัชดำภิเษก นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขำธิกำร กปปส. และผู้ร่วม
ก่อตั้งพรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) เดินทำงมำศำลตำมนัดสืบพยำนจ ำเลยคดีกบฏ กปปส. ได้ให้สัมภำษณ์ถึง
กรณ ีม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงำน ลำออกจำกต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคและสมำชิกพรรค รปช. ว่ำ เมื่อวำนนี้ (17 
มิ.ย.) นำยทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง รักษำกำรหัวหน้ำพรรคและเลขำธิกำรพรรค รปช. แถลงชัดเจนว่ำกำรลำออกเป็นเหตุผล
ของ ม.ร.ว.จัตุมงคล ไม่ได้ทะเลำะเบำะแว้ง ไม่ได้มีปัญหำอะไรทั้งนั้น ท่ำนตัดสินใจของท่ำนเอง ลำออกจำกสมำชิกพรรค
ด้วย หลังจำกนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนกำรตำมกฎระเบียบของพรรค ประชุมใหญ่ เลือกกรรมกำรบริหำรพรรค 

ผู้สื่อข่ำวถำมถึงกรณี ม.ร.ว.จัตุมงคล พูดท ำนองเหมือนไม่สำมำรถท ำตำมคอนโทรลได้ มีนัยอะไรหรือไม่ นำยสุ
เทพ กล่ำวว่ำ ธรรมดำคนเรำอำยุกว่ำ 75-76 ปี มีควำมคิดเป็นตัวเป็นตนเป็นของตัวเอง เมื่อมำท ำงำนกับคนหมู่มำกใน
ระบบพรรคก็อำจจะอึดอัดบ้ำง แต่พรรค รปช. เป็นพรรคของประชำชน เรำพยำยำมที่จะให้พรรคของเรำเป็นพรรคของ
ประชำชนที่สมบูรณ์แบบ เพรำะฉะนั้นเวลำเรำส่งคนไปเป็นรัฐมนตรีที่กระทรวง พรรคก็จะมอบนโยบำย มอบแนวทำง 
ซึ่งมำจำกกำรปรึกษำหำรือกับประชำชนฝ่ำยต่ำงๆ สิ่งที่เสนอไปคือเรื่องของกำรแก้ปัญหำให้กับประเทศชำติประชำชน 

ถำมว่ำยืนยันว่ำเป็นเรื่องควำมขัดแย้งหรือไม่ลงรอยในกำรท ำงำน นำยสุเทพ กล่ำวว่ำ อย่ำไปพูดว่ำเป็นคว ำม
ขัดแย้งไม่ลงรอย แต่ท่ำนอำจจะรู้สึกอึดอัดใจ ก็เห็นใจท่ำน 
“จริงๆ ผมก็เจอท่ำนบ่อยพอสมควรนะ แต่ว่ำส่วนใหญ่ก็จะเจอกันในที่ประชุม แล้วก็โตๆ กันแล้ว ไม่ได้พูดคุยอะไรกัน
มำกมำย ธรรมดำ” นำยสุเทพ ตอบค ำถำมสั้นๆ ที่ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำมีกำรพูดจำกันก่อนหน้ำนี้หรือเคลียร์ใจกันหรือไม ่

  

อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2232844 
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18 มิ.ย. 2563-10:15 น. 

เทือก มาแล้ว! ตอบปม "หมอ่มเต่า" ชิ่งหนีออกจากพรรค ก็โตๆ กันแล้ว 

 
วันที่ 18 มิ.ย. ที่ศำลอำญำ ถ.รัชดำภิเษก นำยสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขำธิกำร กปปส. และผู้ร่วม

ก่อตั้งพรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) เดินทำงมำศำลตำมนัดสืบพยำนจ ำเลยคดีกบฏ กปปส. ได้ให้
สัมภำษณ์ถึงกรณี ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงำน ลำออกจำกต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคและสมำชิกพรรค 
รปช. ว่ำ 

เมื่อวำนนี้ (17 มิ.ย.) นำยทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง รักษำกำรหัวหน้ำพรรคและเลขำธิกำรพรรค รปช. แถลง
ชัดเจนว่ำกำรลำออกเป็นเหตุผลของ ม.ร.ว.จัตุมงคล ไม่ได้ทะเลำะเบำะแว้ง ไม่ได้มีปัญหำอะไรทั้งนั้น ท่ำน
ตัดสินใจของท่ำนเอง ลำออกจำกสมำชิกพรรคด้วย หลังจำกนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนกำรตำมกฎระเบียบของ
พรรค ประชุมใหญ่ เลือกกรรมกำรบริหำรพรรค  
ผู้สื่อข่ำวถำมถึงกรณี ม.ร.ว.จัตุมงคล พูดท ำนองเหมือนไม่สำมำรถท ำตำมคอนโทรลได้ มีนัยอะไรหรือไม่ นำยสุ
เทพ กล่ำวว่ำ ธรรมดำคนเรำอำยุกว่ำ 75-76 ปี มีควำมคิดเป็นตัวเป็นตนเป็นของตัวเอง เมื่อมำท ำงำนกับคนหมู่
มำกในระบบพรรคก็อำจจะอึดอัดบ้ำง แต่พรรค รปช. เป็นพรรคของประชำชน เรำพยำยำมที่จะให้พรรคของเรำ
เป็นพรรคของประชำชนที่สมบูรณ์แบบ เพรำะฉะนั้นเวลำเรำส่งคนไปเป็นรัฐมนตรีที่กระทรวง พรรคก็จะมอบ
นโยบำย มอบแนวทำง ซึ่งมำจำกกำรปรึกษำหำรือกับประชำชนฝ่ำยต่ำงๆ สิ่งที่เสนอไปคือเรื่องของกำร
แก้ปัญหำให้กับประเทศชำติประชำชน 

ถำมว่ำยืนยันว่ำเป็นเรื่องควำมขัดแย้งหรือไม่ลงรอยในกำรท ำงำน นำยสุเทพ กล่ำวว่ำ อย่ำไปพูดว่ำเป็น
ควำมขัดแย้งไม่ลงรอย แต่ท่ำนอำจจะรู้สึกอึดอัดใจ ก็เห็นใจท่ำน “จริงๆ ผมก็เจอท่านบ่อยพอสมควรนะ แต่ว่า
ส่วนใหญ่ก็จะเจอกันในที่ประชุม แล้วก็โตๆกันแล้ว ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากมาย ธรรมดา” นำยสุเทพ ตอบ
ค ำถำมสั้นๆ ที่ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำมีกำรพูดจำกันก่อนหน้ำนี้หรือเคลียร์ใจกันหรือไม่  
 
 

อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4337788 

 
 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4337788
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%86%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7.jpg
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พปชร. เลื่อนเลือกหัวหน้าใหม่เร็วข้ึน 
 

 
 
รัฐสภา 18 มิ.ย. –“ไพบูลย์” เผยพปชร.เลื่อนเลือกหัวหน้าพรรคเร็วขึ้น  27 มิ.ย.นี้ เหตุก าหนดเดิม 3 ก.ค. 

สภาจะพิจารณาพ.ร.บ.งบ 64 ย้ า “พล.อ.ประวิตร” เต็งหนึ่ง ไร้คู่แข่ง 
นำยไพบูลย์  นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะรักษำกำรรองหัวหน้ำพรรค เปิดเผยถึง

กำรประชุมรักษำกำรกรรมกำรบริหำรพรรค เพ่ือก ำหนดวันเลือกหัวหน้ำพรรคคนใหม่ว่ำ จะเสนอที่ประชุมให้เลือกเร็ว
ขึ้นเป็นวันที่ 27 มิถุนำยนนี้ เวลำ 13.00 น. เนื่องจำกก ำหนดกำรเดิมวันที่ 3 กรกฎำคมจะมีกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร
เพ่ือพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2564 ซึ่งรักษำกำรกรรมกำรบริหำรพรรคหลำยคน
เห็นด้วย  

“ยืนยันว่ำกำรขยับวันให้เลือกกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ ไม่ใช่กำรบีบให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.) เร็วขึ้น หรือบีบให้กรรมกำรบริหำรพรรค
ชุดรักษำกำรพ้นจำกต ำแหน่งเร็วขึ้น” นำยไพบูลย์ กล่ำว 
นำยไพบูลย์ กล่ำวว่ำ สมำชิกพรรคพลังประชำรัฐพร้อมสนับสนุนให้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ฝ่ำย
ควำมมั่นคง ในฐำนะประธำนยุทธศำสตร์พรรค ขึ้นด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ 100% และจะไม่มีคู่ชิงคน
อ่ืนด้วย 

“หลังกำรเปลี่ยนผ่ำนเลือกกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่ จะท ำให้พรรคพลังประชำรัฐมีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น 
ซึ่งกำรประชุมใหญ่ของพรรค นอกจำกจะเลือกกรรมกำรบริหำรพรรคชุดใหม่แล้ว จะแก้ไขข้อบังคับของพรรคด้วย” นำย
ไพบูลย์ กล่ำว.-ส ำนักข่ำวไทย        

 
อ้ำงอิง  : https://www.mcot.net/viewtna/5eeadf70e3f8e40af14501f5 
 
 

 

 

https://www.mcot.net/viewtna/5eeadf70e3f8e40af14501f5
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อย่าว่าแต่เลือกตั้งท้องถิ่น 

 

 

 

ชิมลางก่อน...สู่สนามใหญ่ 
แทบจะลืมกันไปแล้วหำกไม่จุดพลุขึ้นมำก็ยังไม่รู้ว่ำจะเริ่มกันได้เมื่อใด ว่ำถึงกำรเลือกตั้งท้องถิ่นที่ยังค้ำงคำอยู่

หลังกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญปี 60 มีแต่กำรเลือกตั้งระดับชำติจนได้รัฐบำลใหม่ ซึ่งท ำหน้ำที่มำได้ 1 ปี และยัง
คำดกำรณ์ไม่ได้ว่ำจะอยู่ยำวไปได้สักกี่น้ ำ 

ซูเปอร์โพลส ำรวจควำมเห็นของประชำชนถึงควำมเป็นไปของรัฐบำลในสถำนกำรณ์กำรเมือง ซึ่งไม่ค่อยจะ
แจ่มใสนัก “ค ำตอบ” ที่ได้รับก็คือ “ยุบสภำ” คืนอ ำนำจให้ประชำชนเลือกตั้งกันใหม่ ว่ำไปแล้วกำรเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจจำกส่วนกลำงไปสู่ท้องถิ่นในรูปแบบประชำธิปไตย 

เคยมีควำมคึกคักมำระยะหนึ่งจำกพรรคกำรเมืองของคนรุ่นใหม่ที่มีกำรเตรียมกำรเพ่ือขยำยจำกกำรเมือง
ระดับชำติไปสู่ท้องถิ่น หวังที่จะเชื่อมโยงควำมตื่นตัวของประชำชนอันท ำให้พรรคมีบทบำทครอบคลุมไปทั้งประเทศ  แต่
ก็เงียบหำยไป เพรำะเกิดปัญหำภำยในพรรคจนถูกยุบไปแล้ว 

แม้แต่นักกำรเมืองท้องถิ่นเองก็ดูไม่ได้กระตือรือร้นสักเท่ำใดนัก เนื่องจำกยังอยู่ในอ ำนำจที่ต่อท่อกันมำไม่ต่ำงไป
จำก คสช. เมื่อไม่มีกำรเลือกตั้งใหม่ก็อยู่กันไปอย่ำงสบำยๆ กระทั่งนำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯ ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วย
กำรบอกเป็นนัยๆว่ำ อำจจะต้องไปเลือกกันปี 2564 

หยิบยกปัญหำที่จะต้องเป็นไปอย่ำงนั้นก็เพรำะรัฐบำลไม่มีงบประมำณ ก่อนหน้ำนี้พร้อมแล้วแต่มีกำรดึงไปใช้ใน
เรื่องของโควิด-19แม้จะเสริมด้วยเหตุผลอ่ืนๆ ด้วยกำรให้ไปถำมกระทรวงมหำดไทยถึงควำมพร้อมในเรื่องกฎระเบียบ
ต่ำงๆ รวมถึง กกต. และควำมพร้อมของประชำชนด้วย 

ก็เป็นเรื่องขึ้นมำทันที...คือไม่เชื่อว่ำปัญหำอยู่ที่งบประมำณ แต่อยู่ที่รัฐบำลที่ไม่ต้องกำรให้เป็นประชำธิปไตย
มำกกว่ำ ไม่จริงใจในกำรกระจำยอ ำนำจ ไม่เห็นควำมส ำคัญในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นจี้ใจด ำรัฐบำล คสช.ได้อีกดอกหนึ่ง... 
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กระทั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ ต้องออกมำยืนยันว่ำกำรเลือกตั้งท้ องถิ่นมีแน่ในปีนี้ จะหำ
งบประมำณมำจัดกำรให้ได้ หวังสยบข่ำวไม่ให้ลำมไปมำกกว่ำนี้ ล ำพังแค่กำรเมืองระดับชำติที่ยังยุ่งเหยิงในเวลำนี้ก็ยังไม่
รู้ว่ำจะหำทำงออกอย่ำงไร เพรำะมันกินเนื้อเปลืองตัวมำกข้ึนเรื่อยๆ 

แค่ในพลังประชำรัฐแกนน ำรัฐบำลยังต้องซื้อเวลำเพ่ือหำทำงออก เพรำะควำมขัดแย้งมันกินลึกและขยำยปม
ด้วยกำรชิงอ ำนำจแย่งเก้ำอ้ีรัฐมนตรีไม่มีใครยอมใคร บั่นทอนเสถียรภำพรัฐบำลจนมองกันไปถึงขั้น “ยุบสภำ” เพ่ือเป็น
ทำงออก ใครเป็นนำยกฯ ใครเป็นรัฐบำลไม่อยำกฟังค ำค ำนี้หรอกครับ...มันแสลงใจ เพรำะสภำพกำรณ์ที่เป็นจริงใน
ขณะนี้ยังไม่รู้ว่ำจะเอำตัวรอดไปได้นำนแค่ไหน 

ควำมไม่แน่ใจหำกเลือกตั้งใหม่ด้วยควำมไม่มั่นใจว่ำจะชนะเลือกตั้งแล้วกลับมำเป็นรัฐบำลได้อีกครั้ง แม้คะแนน
นิยมจำกผลส ำเร็จในกำรแก้ไขปัญหำโควิด-19 ที่น่ำจะใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ดูท่ำแล้วก็แค่ลมพัดผ่ำน
ไปเท่ำนั้น มีแตเ่ข้ำทำงฝ่ำยแค้นเท่ำนั้นที่รอเวลำกันมำนำนแล้ว. 

“สายล่อฟ้า” 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1870683 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1870683
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17 มิถุนำยน 2020 เวลำ 16:10 

เลือกตั้งท้องถิ่น ‘ก้าวไกล-ก้าวหน้า’ แยกกันเดินไม่ร่วมกันตี 

 

หำกคณะก้ำวหน้ำลงเลือกตั้งท้องถิ่นจริง ย่อมมีควำมน่ำสนใจเพรำะมี 'ก้ำวไกล' เป็นฐำน 
‘คณะก้ำวหน้ำ’ กลับมำมีควำมเคลื่อนไหวที่ส ำคัญอีกครั้ง ภำยหลัง ‘ปิยบุตร แสงกนกกุล’ แกนน ำคณะก้ำวหน้ำออกมำ
ให้สัมภำษณ์ว่ำคณะก้ำวหน้ำเตรียมส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นท่ีก ำลังจะมีข้ึนเร็วๆนี้ 

“ทั้งหลำยทั้งปวงที่ผมพูดไป มันไม่ใช่แค่มำตรกำรที่จะท ำ มันต้องสู้เรื่องมำยำคติ เรื่องวิธีคิดของคนจ ำนวนมำก
ด้วย คนจ ำนวนมำกมักจะบอกว่ำ ไม่เอำหรอก ให้อ ำนำจไปอยู่ที่ท้องถิ่น เพรำะเรำมีมำยำคติชุดควำมคิดที่ว่ำคอร์รัปชัน 
เลือกตั้งโกง เลือกตั้งท้องถิ่นเท่ำกับมำเฟียท้องถิ่น เลือกตั้งท้องถิ่นได้แต่ตระกูลกำรเมืองท้องถิ่นเข้ำไปท ำ”  

“ดังนั้นมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดตรงนี้ด้วยว่ำกำรเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้หมำยควำมว่ำคอร์รัปชัน กำรเลือกตั้งท้องถิ่น
อำจจะหมำยควำมว่ำท ำเรื่องสิ่งดีๆ ให้กับพ้ืนที่ที่เขำต้องกำรได้เอง ดังนั้นคณะก้ำวหน้ำก็เลยตั้งใจจะมำรณรงค์เรื่องกำร
เลือกตั้งท้องถิ่น เรื่องนำยกฯ อบจ.เรำจะส่งแข่งในนำมคณะก้ำวหน้ำ” ค ำสัมภำษณ์อำจำรย์ปิยบุตร เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 

นับเป็นก้ำวเดินที่น่ำสนใจอย่ำงปฏิเสธไม่ได้ เพรำะกำรลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นมีเงื่อนไขจ ำกัดน้อยกว่ำ
กำรเมืองระดับชำติ โดยเฉพำะกำรที่พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ไม่ได้ก ำหนดผู้สมัครต้องสังกัดพรรคกำรเมืองเหมือนกับกำรเลือกตั้งส.ส. เพียงแต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่พระรำชบัญญัติก ำหนด 

คณะก้ำวหน้ำแม้ด้ำนหนึ่งดูเหมือนจะเป็นคณะบุคคลที่เพ่ิงก่อตั้งขึ้นมำ แต่จริงๆแล้วมีรำกฐำนที่ฝังมำแล้วตั้งแต่
เมื่อครั้งมีพรรคอนำคตใหม่ ซึ่งพรรคอนำคตใหม่มีนโยบำยในเรื่องกำรเมืองท้องถิ่นชัดเจน โดยเฉพำะกำรวำงนโยบำย
กระจำยอ ำนำจอันเป็นหนึ่งนโยบำยหลักของพรรค และก่อนที่พรรคอนำคตใหม่จะถูกยุบไปนั้นได้เริ่มกระบวนกำรสรร
หำผู้สมัครไว้ในบำงพ้ืนที่เช่นกัน 

สอดรับกับระยะหลังที่ ‘ปิยบุตร’ ลงพ้ืนที่ตำมต่ำงจังหวัดเพ่ือพบกับผู้สนับสนุนพรรคมำกขึ้น เพ่ือเป็นต่อยอด
ฐำนเสียงที่ได้วำงเอำไว้มำตั้งแต่แรก และหำกคณะก้ำวหน้ำตัดสินใจลงเลือกตั้งท้องถิ่นจริงย่อมมองข้ำมไม่ได้ เพรำะต้อง
ไม่ลืมว่ำมีแรงสนับสนุนมำจำกพรรคก้ำวไกล 
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ที่ผ่ำนมำพรรคก้ำวไกลประกำศมำตลอดว่ำต่ำงคนต่ำงอยู่กับคณะก้ำวหน้ำ แม้จะประกำศเช่นนั้นแต่กับกำร
เลือกตั้งท้องถิ่นแล้วพรรคก้ำวไกลประกำศชัดเจนว่ำจะไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งแน่นอนว่ำเป็นกำรหลบให้แก่กัน 
ป้องกันไม่ให้เกิดกำรแย่งชิงฐำนเสียงกันเอง เพียงแต่ยังไม่มีควำมชัดเจนว่ำพรรคก้ำวไกลจะระดมส.ส.ทั้ง 55 คนช่วยหำ
เสียงหรือไม่หำกกำรเลือกตั้งท้องถิ่นมำถึง แต่ถึงเวลำนั้นหำกพรรคก้ำวไกลสนับสนุนคณะก้ำวหน้ำทั้งในทำงตรงและ
ทำงอ้อม ย่อมท ำให้คณะก้ำวหน้ำมีควำมน่ำเกรงขำมในสนำมเลือกตั้งท้องถิ่นไม่แพ้กับพรรคกำรเมืองใหญ่ 

ในประเด็นนี้ ปดิพัทธ์ สันติภำดำ  ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้ำวไกล และกรรมกำรบริหำรพรรคสัดส่วนภำคเหนือ 
เปิดเผยว่ำ ยอมรับว่ำพรรคก้ำวไกลกับคณะก้ำวหน้ำเชื่อมโยงกันด้วยอุดมกำรณ์มำตั้งแต่ด ำเนินกำรทำงกำรเมืองในนำม
พรรคอนำคตใหม่ แต่เวลำนี้พรรคก้ำวไกลขอเน้นกำรท ำงำนในสภำเป็นหลัก และหำกมีกำรเลือกตั้งในอนำคตจะเน้นกำร
ส่งผู้สมัครส.ส.เพ่ือท ำงำนกำรเมืองระดับประเทศเท่ำนั้น ส่วนกำรด ำเนินกำรของคณะก้ำวหน้ำในกำรส่งผู้สมัครลง
ท้องถิ่นก็ถือเป็นสิทธิที่ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยได้ 

"ยืนยันว่ำกำรด ำเนินกำรเช่นนี้ไม่ได้เป็นเชิงยุทธศำสตร์ทำงกำรเมืองใดๆทั้งสิ้น ในทำงกลับกันแล้วคณะของคุณ
ธนำธรและอำจำรย์ปิยบุตรควรจะได้ท ำงำนในสภำ แต่เมื่อไม่เป็นเช่นนั้นก็ต้องท ำงำนกำรเมืองด้ำนอื่นแทนอย่ำงกำรส่ง
ผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น"         

ส ำหรับข้อสงสัยว่ำหำกมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วส.ส.พรรคก้ำวไกลจะช่วยหำเสียงหรือไม่ ปดิพัทธ์ ระบุว่ำ เรื่อง
นี้ต้องให้มีควำมชัดเจนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้นมำก่อน แต่เมื่อยังไม่มีควำมชัดเจนจำกรัฐบำลท ำให้พรรคก้ำวไกล
ต้องเน้นกำรท ำงำนกำรเมืองระดับประเทศก่อน เพรำะอีกด้ำนหนึ่งก็ไม่มีควำมชัดเจนว่ำจะมีกำรยุบสภำผู้แทนรำษฎร
หรือไม่ ดังนั้น พรรคก้ำวไกลก็ต้องท ำงำนในสภำเช่นกัน 

"ที่ผ่ำนมำยืนยันได้ว่ำคุณธนำธรและอำจำรย์ปิยบุตรไม่ได้เข้ำมำครอบง ำกำรท ำงำนของพรรคก้ำวไกล ต่ำงฝ่ำย
ต่ำงมีอิสระต่อกัน เรำเป็นเพื่อนกันตรงนี้ไม่ปฏิเสธ" ปดิพัทธ์ กล่ำวสรุป 

จำกนี้ต้องรอดูว่ำเมื่อพรรคก้ำวไกลประกำศไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นและขอมุ่งไปที่เลือกตั้งใหญ่ เหมือน
แยกกันเดินแต่ไม่ร่วมกันตีกับคณะก้ำวหน้ำแล้ว ผลกำรเลือกตั้งท้องถิ่นจะเป็นใจแก่คณะก้ำวหน้ำหรือไม่ต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/12393?line= 
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17 มิถุนำยน 2563 - 12:19 น. 

"หม่อมเต่า" ลาออก..หน.พรรค รปช. พอแล้วหรือ 

 
เจาะประเด็นร้อน...."หม่อมเต่า" ลาออก..หน.พรรค รปช. พอแล้วหรือ 
“เรื่องแรงงำน เรำพร้อมดูแล” 

แคมเปญนี้ของกระทรวงแรงงำน ถูกโซเชียลโจมตีอย่ำงหนัก หลังผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 หรือมนุษย์
เงินเดือน ที่ถูกเลิกจ้ำงเนื่องมำจำกมำตรกำรของรัฐ เพ่ือลดกำรกำรแพร่ระบำดของชเืือไวรัสโควิด -19 ส่งผลท ำให้สถำน
ประกอบกำรต้องปิด หรือเลิกกิจกำรเป็นจ ำนวนมำก 

แรงงำนนับล้ำนที่ตกงำน มีชีวิตที่ยำกล ำบำก บำงคนต้องกินข้ำวคลุกน้ ำปลำเพ่ือประมังชีวิต แต่ลึกๆ แรงงำนรอ
คอยควำมหวังจะได้รับควำมช่วยเหลือจำกกระทรวงแรงงำน จำกส ำนักงำนประกันสังคม หลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้
แรงงำนได้รับเงินชดเชยร้อยละ 62 ของเดือน 

ระหว่ำงรอคอย แต่ชีวิตแรงงำนไทยยำมวิกฤติโควิดยังต้องกินต้องใช้ เงินที่ถูกหักแต่ละเดือนชนิดที่ไม่ต้องแจ้ง
ผู้ประกันตนล่วงหน้ำ ก็หวังว่ำในยำมยำกล ำบำกเงินก้อนนี้จะมำเติมเต็มต่อชีวิตเพ่ือรอวันใหม่ รอวันที่โควิดจำงหำย รอ
วันที่ภำคธุรกิจกลับมำฟ้ืนตัว สถำนประกอบกำรเตินเครื่องเต็มสูบ 

ม็อบแรงงำนจำกพิษโควิต บุกส ำนักงำนประกันสังคม(สปส.)กระทรวงแรงงำน หลำยครั้งเพ่ือทวงถำมสิทธิ์ที่พึง
จะได้รับ ว่ำท ำไม?? ยื่นเรื่องตำมระเบียบของส ำนักงำนประกันสังคมทุกอย่ำง แต่ยังไม่ได้รับเงินแทนว่ำงงำน บำงคนรอ
นำนร่วม2-3 เดือน  

ควำมวุ่นวำย และควำมไม่พอใจของผู้ประกันตนมีมำกขึ้น ขณะที่กระทรวงแรงงำนทั้งฝ่ำยกำรเมืองและ
ข้ำรำชกำร ออกมำแก้ต่ำงว่ำไม่เกิน วันที่ 7 พ.ค.นี้ได้เงินชดเชยครบ เมื่อถึงวันนัด ก็ถูดโบ๊ยเลื่อนเป็นวันที่ 15 พ.ค. แทน 
แต่ในที่สุด“ก็ยังไม่ได้เงิน” 

15 พ.ค. 2563 “ดรำืฟ” ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจำธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำกระทรวงแรงงำน ออกมำ
ยืนยันผ่ำนเพจส ำนักงำนประกันสังคม ผ่ำนรำยกำร สำยด่วนประกันสังคม แจ้งข่ำวดี ส ำนักงำนประกันสังคม เรื่องกำร
หักเงินสมทบ เป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับนำยจ้ำงและลูกจ้ำง มีมำตกำรลดอัตรำจ่ำยเงินสมทบลูกจ้ำงจำกร้อย
ละ5 เหลือร้อยละ 1 ส่วนนำยจ้ำงจำกเดิมจ่ำยสมทบร้อยละ 5 เหลือ 4 ลูกจ้ำงประกันตนตำมมำตรำ ม.33 
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“18 พ.ค.นี้ รมว.แรงงำนยืนยันแล้วว่ำ ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 เมื่อหลักฐำนเอกสำรครบ จะได้รับเงิน
ชดเชยตำมสิทธิ์ กันครบทุกคน” แต่ทกุอย่ำงเป็นแค่ลมปำก  เมื่อแรงงำนที่ถูกเลิกจ้ำงอีกเป็นจ ำนวนมำก ยังไม่ได้รับกำร
ดูแล  
“หม่อมเต่ำ”ยอมรับ3ข้อผิดพลำด 

21พ.ค. 2563 จำกมำตรกำรกำรจ่ำยเงินชดเชยช่วยเหลือลูกจ้ำงหรือผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 ที่ประสบ
ปัญหำในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 ล่ำช้ำกว่ำ “หม่อมเต่ำ” ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน
ออกมำยอมรับข้อผิดพลำดสำเหตุจ่ำยเงินเยียวยำผู้ประกันตนตำม ม.33 ได้รับผลกระทบจำกโควิด-19ล่ำช้ำ เกิดจำก
ควำมไม่พร้อมหลำยด้ำน โดยเฉพำะฐำนข้อมูล-นำยจ้ำง-คอมพิวเตอร์ พร้อมยืนยันประกันสังคมมีเงินพอจ่ำยทุกคนใน
ระบบ  

กระแสควำมไม่พอใจ กำรท ำงำนของ“หม่อมเต่ำ”ถูกส่งต่อถึง แกนน ำพรรค “ลุงก ำนัน” สุเทพ เทือกสุบรรณ 
“พรรครวมพลังประชำชำติไทย” หรือรปช.ที่ “หม่อมเต่ำ” นั่งเป็นหัวหน้ำพรรค ท่ำมกลำงกระแสข่ำวจะปรับ
คณะรัฐมนตรี(ครม.)ของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอำชำ นำยกรัฐมนตรี  

16 มิ.ย.2563 “หม่อมเต่ำ”ประกำศลำออกจำกหัวหน้ำพรรครวมพลังประชำชำติไทย ท่ำมกลำงกระแสข่ำวผู้ที่
จะมำนั่งหัวหน้ำพรรค รปช.คนใหม่ มีทั้ง “ศ.ดร.เอนก เหล่ำธรรมทัศน์” กรรมกำรบริหำรพรรค รปช.  และ “หมอ
วรงค์” นพ.วรงค์ เดชวิกรม ประธำนเจ้ำหน้ำที่พรรครปช. แต่ล่ำสุด “หมอวรงค์” ออกตัวปัด นั่งต ำแหน่งแทน“หม่อม
เต่ำ ”แล้ว  
ว่ำกันว่ำ กระแสในพรรคลุงก ำนันตก หลังกระทรวงแรงงำนแก้ไขปัญหำแรงงำนล่ำช้ำ จนน ำไปสู่กำรประเมินกำรท ำงำน
ของ “หม่อมเต่ำ” และเหล่ำนี้ได้สร้ำงแรงกดดันให้ “รมว.แรงงำน” ตำมท่ีปรำกฏผ่ำนสื่อ 

ถึงวันนี้ ถำมว่ำ “หม่อมเต่ำ” ลำออก..หน.พรรค รปช.พอแล้วหรือ   เมื่อบทบำทและภำรกิจหน้ำที่ของ
กระทรวงแรงงำนนั้น ต้องกำรคนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และฉับไวใน กำรแก้ไขปัญหำวิกฤติของชำติ 
จะดีกว่ำมั๊ยหำกเปิดโอกำสให้ผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรรถ เป็นที่เป็นที่ประจักษ์ มีควำมฉบับไว เข้ำใจปัญหำแรงงำน ได้
เข้ำมำบริหำรจัดกำรเพ่ือช่วยเหลือ หรือประกอบประคอง ให้คนที่ก ำลังจมดิ่งอยู่ในควำมทุกข์ ให้ก้ำวข้ำมวิกฤติชำติ
โดยเร็วที่สุด 

  กมลทิพย์ ใบเงิน เรียบเรียง 
 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/434118?adz= 
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18 มิ.ย. 2563 05:01 น. 

จุดบอดรัฐบาลผสม 

 
 
เล่นเอาเหวอไปตามๆกัน เมื่อ “ซือแป๋กฎหมายรัฐบาล” นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ บอกว่าเลือกตั้งท้องถิ่นจะ
ไม่เกิดขึ้นปีนี้ เพราะงบประมาณไม่มี เอาไปใช้แก้ไวรัสโควิด-19 หมดแล้ว 

ฝ่ำยค้ำนเต้นผำงออกมำสวดชยันโตกันอ้ืออึง เพรำะหลำยแห่ง “ประชำธิปไตยตำยซำก” ไม่มีเลือกตั้งมำ 6 ปี 9 
ปีแล้ว ออกมำพูดแบบนี้ตีควำมง่ำยๆคือ จะกุมอ ำนำจเบ็ดเสร็จไว้ในมือใช่มั้ย ร้อนถึง “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกฯ และ รมว.กลำโหม ต้องออกมำแก้ล ำ ปีนี้ต้องมีเลือกตั้งท้องถิ่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง แต่นั่นก็ไม่รู้ว่ำคืออะไร จะ
หมำยถึงกำรเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. หรือนำยก อบจ.-อบต. 

ชั่วโมงนี้ “บิ๊กตู่” ปวดหัวหนักมำก พอโควิดซำ เกมกำรเมืองก็ประดังเข้ำมำ โดยเฉพำะดีลต่อรองปรับ ครม. 
สัญญำณเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ หลังกำรขยับน ำร่องเปลี่ยนคณะกรรมกำรบริหำรพรรคพลังประชำรัฐ ที่มีขบวนหำม ทีม
แห่ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ ขึ้นแป้นหัวหน้ำพรรคคนใหม่ ตำมมำด้วยควำมเคลื่อนไหวคลื่น
ใต้น้ ำภำยในพรรคประชำธิปัตย์ จ่อโละ “อู๊ดด้ำ” นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ด้วยโมเดล
เดียวกันแทบจะถอดแบบมำ 

ล่ำสุดมีตัวเร้ำใหม่ เร่งเกมปรับ ครม.ด่วนจี๋ อย่ำงกรณี “หม่อมเต่ำ” ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงำน 
ประกำศลำออกจำกหัวหน้ำพรรครวมพลังประชำชำติไทย (รปช.) ชนิดที่ว่ำจบไม่สวย 
 

แน่นอนว่ำกำรไขก๊อกพ้นต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคย่อมต้องมีผลกับต ำแหน่งรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ ด้วย ตำมกระแสข่ำว
ว่ำ “ลุงก ำนัน” สุเทพ เทือกสุบรรณ เจ้ำของพรรคตัวจริง เล็ง ดร.เอนก เหล่ำธรรมทัศน์ กับ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต 
ส.ส.พิษณุโลกเอำไว้ และจะเรียกประชุมปรับโครงสร้ำงด่วนวันที่ 5 ก.ค.นี้เลย 
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หำกคนใดคนหนึ่งขึ้นแท่นหัวหน้ำพรรค รปช. แทน “หม่อมเต่ำ” ย่อมกำรันตีเก้ำอ้ีรัฐมนตรีพ่วงติดไปด้วย โดย
มองกันว่ำ ดร.เอนกคงไม่สนใจด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง เพรำะส่งทำยำทมำช่วยงำน “สุเทพ” ใน รปช.อยู่แล้ว ชื่อ 
“หมอวรงค์” จึงมีควำมเป็นไปได้มำกกว่ำ 

ที่น่ำสนใจคือเก้ำอ้ี รมว.แรงงำนจะยังคงอยู่กับ รปช.หรือไม่ เพรำะสัดส่วน ส.ส.ขอ งพรรคร่วมรัฐบำล
เปลี่ยนแปลงไปเยอะ มีเสียงเพ่ิมมำเพียบ พ้นภำวะปริ่มน้ ำไปไกล รปช.มีแค่ 5 เสียง สถำนะจึงไม่สู้ดีนัก แว่วว่ำช่วงนี้ 
“เทพเทือก” จึงพยำยำมวิ่งเข้ำหำ พล.อ.ประยุทธ์เพ่ือรักษำโควตำของตัวเอง สุดท้ำยอำจเหลือแค่เพียงเก้ำอ้ีตัวน้อย แค่
รัฐมนตรีช่วย ไม่ถูกดีดออกก็ต้องอยู่อย่ำงเหงำๆ 

เช่นเดียวกับพรรคชำติพัฒนำที่มี ส.ส.น้อยกว่ำ รปช.เสียอีก มันก็ยิ่งหวำดเสียวเข้ำไปใหญ่ “เทวัญ ลิปตพัลลภ” 
หัวหน้ำพรรคชำติพัฒนำ บนต ำแหน่ง รมต.ประจ ำส ำนักนำยกฯ ยิ่งง่อนแง่น เพรำะเม่ือเหลือบไปมองคู่เทียบอย่ำงพรรค
พลังท้องถิ่นไทที่กวำดต้อน ส.ส.เข้ำคอกมำอ้ือ งำนนี้ส่อเค้ำเสียเก้ำอ้ีเปลี่ยนมือให้ทำยำท “ชัช เตำปูน” ชัชวำลล์ คงอุดม 
เข้ำมำเสียบเป็นเสนำบดีแทน 

ส่วนฟำกฝั่งพรรคภูมิใจไทย แม้ตอนแรกหลำยคนมองว่ำน่ำจะได้เก้ำอ้ีเพ่ิม หลังใช้พลังดูดอดีต ส.ส.พรรค
อนำคตใหม่มำหลำยชีวิต แต่ พล.อ.ประยุทธ์คงไม่บ้ำจี้ไปกับตรรกะง่ำยๆแบบนี้ ไม่อย่ำงนั้นคงต้องแข่งกันดูด ส.ส.เพ่ือ
ต่อรองเก้ำอ้ีรัฐมนตรีจนน่ำเกลียดน่ำกลัว 

ตอนนี้พรรคภูมิใจไทยเองไม่ได้มุ่งหวังจะได้เก้ำอ้ีเพ่ิมจำกสมกำรตัวเลข ส.ส.ในรัฐบำลล่ำสุด แค่ต้องกำรรักษำ
อำณำจักรที่มีอยู่ไม่ให้ใครเข้ำมำแตะต้องของเดิม ทั้งกระทรวงคมนำคม กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวง
สำธำรณสุข 

ที่น่ำปวดหัวที่สุดหนีไม่พ้นพรรคประชำธิปัตย์ ชัดเจนว่ำมีควำมเคลื่อนไหวของกลุ่ม ส.ส.ในสำย “เดอะมำร์ค” 
นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ อดีตหัวหน้ำพรรค เพ่ือเขย่ำนำยจุรินทร์หัวหน้ำพรรคคนปัจจุบัน เพรำะไม่ได้รั บกำรจัดสรร
โควตำรัฐมนตรีเลยสักท่ีนั่ง 

แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงยำกอยู่ เพรำะวันนี้ผู้มำกบำรมีในพรรคอย่ำง “นำยหัว” ชวน หลีกภัย ยังให้กำรสนับสนุน
นำยจุรินทร์เต็มที่ อีกทั้ง ส.ส.กลุ่ม “เดอะมำร์ค” มักเป็นกลุ่มที่ชอบตีรวนใส่รัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ไม่ค่อยแฮปปี้ดังนั้น
แนวโน้มคงไม่สมหวัง และจะเป็นฝ่ำยค้ำนในรัฐบำลสร้ำงควำมร้ำวฉำนต่อไป 

ด้วยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ดีไซน์ให้รัฐบำลเป็นรัฐบำลผสมหลำยพรรค ป้องกันกำรผูกขำดรวบอ ำนำจ
เบ็ดเสร็จเหมือนที่บำงพรรคเคยท ำในอดีต อำจเป็นทำงออกที่ดีในบำงเรื่อง แต่บำงอย่ำงก็เป็นลบเห็นกันจะจะเป็น
รัฐบำลผสมแค่ปีเดียวอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโลกของไทยร่วงทีเดียว 4 อันดับ 

ที่จะให้ถ่วงดุลคำนอ ำนำจ กลำยเป็นถ่วงควำมเจริญ อำณำจักรใครอำณำจักรมัน เกมต่อรองเกิดข้ึนไม่เว้นแต่ละ
วันจนสูญเสียมิติกำรบริหำรบ้ำนเมือง ปรับ ครม.ทีเหมือนโลกจะแตกเทียบกันแล้วตอน 5 ปี คสช.ยังอำจดีกว่ำ เดินหน้ำ
เต็มเกียร์ไม่ต้องรอเคลียร์ใครข้ำงหลัง ตอนนี้ทุกอย่ำงเริ่มพัง ปีหน้ำจะลงหนักกว่ำนี้ ถ้ำทุกอย่ำงยังเหมือนเดิมหรือแย่กว่ำ
กว่ำ. 
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