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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ ‘ธนาธร’ เปิดปมลาออกทุกต าแหน่งในสภา จี้ประเด็นเงินนอกงบกลาโหม 

19,000 ล้าน ตรวจสอบไม่ได้ 
4 

2 สยามรัฐออนไลน์ "นิพิฏฐ์" กระชากหน้ากาก "ธนาธร" แฉลาออก กมธ.งบฯ เพราะเจอ 
งานหนัก ชี้ไม่รับผิดชอบหน้าที่ - ปชช. 

7 

3 ไทยรัฐออนไลน์ “ชัชชาติ” จ่อเปิดตัวชิงผู้ว่าฯ กทม.อิสระ - "เจ๊หน่อย" จีบคนดังลงสมัคร 8 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ ปชป. พร้อมสู้ ลต. ผู้ว่าฯกทม. เผยมีรายชื่ออยู่ในข่าย 4-5 คน 10 
6 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ผมว่าไม่รับผิดชอบมากกว่า" นิพิฏฐ์ ซัด "ธนาธร" ลาออก กมธ.งบฯ 11 
7 คมชัดลึกออนไลน์ ธนาธร ไลฟ์สด ชี้ถึงเวลาแล้ว เปิดพื้นท่ีทางการเมืองใหม่ 12 
8 แนวหน้าออนไลน์ เปิดเกมเล่นนอกสภา! 'ทอน' ประกาศเดินสายปลุกมวลชน 'หยุดอภิสิทธิ์ชน'

กินรวบ ปท. 
13 
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ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจันทบรุี 
สนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง 

30 พ.ย. 62 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจันทบุรี น าโดย
นางสาวเมลดา วัชรโรจน์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
จันทบุรี พร้อมด้วยพนักงาน สนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ไปด าเนินการจัดการเลือกตั้ง
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี ณ โรงแรมเค พี แกรนด์ จันทบุรี 
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‘ธนาธร’ เปิดปมลาออกทุกต าแหน่งในสภา จี้ประเด็นเงินนอกงบกลาโหม 19,000 ล้าน ตรวจสอบไม่ได้ 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 - 22:39 น 
 
  
 
 
 
 
 
‘ธนาธร’ เปิดปมลาออกทุกต าแหน่งในสภา จี้ประเด็นเงินนอกงบกลาโหม 19,000 ล้าน ตรวจสอบไม่ได้ 
 เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 29 พ.ย. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก
ส่วนตัว “Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” พร้อมโพสต์ข้อความระบุว่า การเปลี่ยนแปลง
จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อพ่ีน้องประชาชน ลุกขึ้นยืนตรง ไม่ยอมก้มหัวให้กับนระบอบเผด็จการ ไม่ยอมทนกับระบอบที่กดหัว
ประชาชนไว้อีกต่อไป 
 นายธนาธร กล่าวว่า หลายคนอาจยังไม่รู้ว่ากรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎร คือ คณะกรรมการชุดเล็ก ที่
สภาผู้แทนราษฎรที่มี 500 คน ไม่สามารถพิจารณาร่วมกันได้หมดทุกเรื่อง จึงตั้งคณะกรรมการชุดเล็กขึ้นมาในประเด็น
ต่างๆ กฎหมายต่างๆ ดังนั้นพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ก็มีการตั้งกรรมาธิการมาพิจารณาเช่นเดียวกัน โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลได้วางงบประมาณไว้ 3.2 ล้านล้านบาท และแบ่งงบประมาณไปยังกระทรวงต่างๆ 
 หน้าที่ของกรรมาธิการก็ไปดูว่างบประมาณตัวไหน ใช้จ่ายไปแล้วไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน พวกเราเป็นตัวแทนของประชาชนที่เลือกเข้ามา เราจึงมีการพิจารณาตัดลดงบประมาณที่ไม่
เหมาะไม่ควร เอ้ือต่อการทุจริตคอรัปชั่น และเราก็น าไปอภิปรายและตัดงบต่างๆ ในทุกกระทรวง 
 นายธนาธร กล่าวอีกว่า ในการท างาน 1 เดือนที่ผ่านมาของตน มันเริ่มจากมติพรรคอนาคตใหม่ หากใน
วันหน้าพวกเราได้มีโอกาสเป็นรัฐบาล จ าเป็นที่ตนต้องเข้าใจกระบวนการ วิธีการจัดท างบประมาณ และหน้าที่ของ
รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณตามท่ีตัวเองได้รณรงค์หาเสียงให้กับพ่ีน้องประชาชน ดังนั้นเพื่อที่ที่พวกกเราจะเตรียมตัว 
ทางพรรคจึงเห็นว่าการที่ตนมาเป็นหนึ่งในกรรมาธิการจะช่วยให้ตนมีความรู้ความสามารถ เพื่อเติบโตในการบริหาร
ประเทศได้ หลังจากท างานมา 1 เดือน ตนท างานอย่างดีที่สุดให้พ่ีน้องประชาชน โดยวานนี้ วันที่ 28 พ.ย. ตนได้โพสต์
ข้อความเกี่ยวกับการกระจายอ านาจของงบท้องถิ่น และเสนอแนะว่าจะท าให้ท้องถิ่นของเราเข้มแข็งมากขึ้น ท าให้เป็น
ประชาธิปไตยให้เป็นรากฐานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น และต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้าง นอกจากนี้ตนยัง
พูดถึงเงินนอกงบประมาณของกระทรวงกลาโหมไปด้วย 
 นายธนาธร ระบุว่า เงินงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท จะแบ่ง 2.7 ล้านล้านบาทมาจากเงินภาษี
ประชาชน และอีก 5 แสนล้านบาท รัฐบาลจะกู้มา และตัวอย่างหนึ่งที่ประเทศไทยจะสามารถลดตัวเงินกู้ได้ แต่
ขณะเดียวกันก็ยังบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของ
ทรัพยากรและน าไปใช้ให้เกิดรายได้ และเป็นรายได้ที่ไม่ต้องส่งเข้าคลัง และเงินนอกงบประมาณนี้ กรรมาธิการและสภา
ผู้แทนราษฎรไม่สามารถไปแตะต้องได้ 
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 นายธนาธร ระบุเพิ่มเติมว่า วานนี้เราไปดูเงินนอกงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ซึ่งมี 19,000 ล้าน
บาท และเงินตัวนี้ใหญ่แค่ไหน ขอยกตัวอย่างว่าสามารถใช้จ่ายได้ 3 กระทรวง เงินตัวนี้สามารถน าไปสร้างรถไฟรางคู่ 
จากนครปฐม-หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ที่ใช้งบลงทุน 2 หมื่นล้านบาท เป็นเงินเบี้ยเลี้ยงให้แก่เด็กแรกเกิด 0 – 6 ขวบ ซึ่ง
ในประเทศไทยมีประมาณ 5 ล้านคน และให้ได้โดยถ้วนหน้า ดังนั้นเงินนอกงบประมาณของกลาโหมเป็นเรื่องที่ใหญ่
มาก เพราะไม่มีคนเห็น และกลาโหมสามารถน าไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากตัวแทนประชาชน หรือในสภา
ผู้แทนราษฎรเลย 
 “หากเราอยากรู้ว่ากลาโหมเอาเงินมาจากไหน ก็มาจากทรัพยากรที่ของประชาชน แต่เราไม่รู้ ไม่มี
รายละเอียด ตรวจสอบไม่ได้ แต่วานนี้ ตนได้สอบถามว่าเงินนอกงบประมาณมากจากไหน มาจากการใช้ทรัพยากร
คลื่นวิทยุ-โทรทัศน์ ใช่หรือไม่ ให้สัมปทานที่ให้กับช่อง 7 ตั้งแต่ปี 2512 เจ้าเดียวไม่เปลี่ยนเจ้า ไม่เคยเปิดประมูลใหม่ 
ช่อง 5 เป็นหน่วยงานของกองทัพบก 
 แต่เราไม่เคยเห็นงบของช่อง 5 ก าไรหรือขาดทุนเท่าไร ช่องวิทยุของทหารสัมปทานให้ใครบ้าง หรือ
จ านวนเท่าไร ซึ่งผมขอรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการสัมปทาน รายได้ค่าเช่าโครงข่ายภาคพ้ืนดิน นอกจากนี้ยังมีเงินที่
อยู่นอกงบประมาณที่น าไปใช้ในภารกิจที่อยู่นอกเหนือกระทรวงกลาโหม นั่นคือ การเปิดสนามมวย สนามม้ า สนาม
กอล์ฟ ซึ่งเหล่านี้ไม่ใช่ภารกิจของกระทรวงกลาโหมเลย และรายได้จากการด าเนินการเหล่านี้เป็นเงินเท่าไร อีกท้ังสถานะ
เหล่านี้คืออะไร ใครเป็นผู้ด าเนินการ สังคมไม่รู้ งบการเงินก็ยังมองไม่เห็น” นายธนาธร กล่าว 
 หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ยังระบุอีกว่า หลายท่านถามว่า หากยกเลิกการเกณฑ์ทหาร จะเอาทหารที่ไหน
ไปช่วย ให้ลองคิดกลับดูหากเรามีงบประมาณเพ่ิม 19,000 ล้านบาท รวมทั้งรายได้จากคลื่นวิทยุ-โทรทัศน์ จากสนามม้า 
สนามมวย สนามกอล์ฟ การให้เช่าที่ดินของทหาร ที่เรามองไม่เห็นส่งคืนกับคลัง เราสามารถสร้างเขื่อนกักเก็บน้ า ขุด
ลอกคูคลอง เราเชื่อว่าจะแก้ปัญหาน้ าท่วม 
 โดยเฉพาะในพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซากได้ดีกว่านี้อีก อย่างไรก็ตามตนไม่ได้ต้องการให้ยกเลิกที่มาของรายได้
เหล่านี้ แต่อยากให้ท าด้วยความโปร่งใส ก้าวแรกของการโปร่งใส คือต้องมีข้อมูลก่อน แม้วันนี้ตนจะลาออกมาแล้ว แต่ก็
ยังมีเพ่ือนกรรมาธิการที่อยู่ในพรรคอนาคตใหม่ หากได้มาแล้วจะศึกษากันอย่างละเอียด และลองดูว่ากระทรวงกลาโหม
จะให้ค าตอบในเรื่องต่างๆเหล่านี้หรือไม่ และในวันที่ 1 ธ.ค. ตนจะไลฟ์สดเรื่องนี้อีกครั้ง 
“อยากให้ลองย้อนหลังกับไปดูเกี่ยวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่แต่งตั้งโดยคสช. มี 250 คน มียศนายพลอยู่
ในนั้น จ านวน 81 คน พบว่าสูงสุดมีทรัพย์สินสูงถึง 885 ล้านบาท และน้อยสุด 8.4 ล้านบาท หากเฉลี่ยตกคนละ 78 
ล้านบาท และเฉลี่ยรายได้ต่อปีคนละ 12.7 ล้านบาท ถ้ารับราชการเป็นนายพลทั้งชีวิต ท่านจะมีทรัพย์สินได้ขนาดนี้
หรือไม”่ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวย้ า 
 เผยปมลาออก ชี้กลุ่มอภิสิทธิ์ชนไม่ต้องการให้ท าหน้าที่ในสภา เผยไม่ต้องท างานผ่านสภาเท่านั้น 
พร้อมเดินหน้าเปลี่ยนแปลงประเทศ 
 นายธนาธร กล่าวว่า กลุ่มอภิสิทธิ์ชนที่มีอ านาจอยู่ไม่อยากเห็นตนท างานอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร และ
กรรมาธิการชุดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร ตนจึงตัดสินใจลาออก แต่เราไม่จ าเป็นจะต้องท างานการเมืองผ่าน
สภาผู้แทนราษฏรเพียงอย่างเดียว ตนไม่ได้ตั้งพรรคขึ้นมาเพ่ืออยากเป็น ส.ส.หรือรัฐมนตรี ตนไม่ได้ต้องการ
ยศฐาบรรดาศักดิ์ สิ่งต่างๆเหล่านี้ ตนไม่ได้อยากได้ แต่สิ่งที่ต้องการคือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ท าให้สังคมไทยดี
ขึ้นน่าอยู่มากขึ้น แล้วส่งต่อสังคมแบบนั้นให้กับลูกหลานของเรา ดังนั้น ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเราก็จะท างานอย่างเต็มที่ 
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 “ผมคิดว่าภายใต้สภาวะการเมืองไทยที่เป็นอยู่แบบปัจจุบัน คงถึงเวลาที่จะต้องเปิดพ้ืนที่ทางการเมือง
ใหม่ๆ เพ่ือต่อต้านความอยุติธรรมในสังคม งานในสภา เราก็ยังคงท างานอย่างหนักแน่น ผมจะยังสนับสนุน ส.ส.พรรค
อนาคตใหม่ที่ น าโดย อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล อย่างเต็มที่ แต่การมีพ้ืนที่ในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวไม่เพียงพอ หาก
เราฝันถึงความเปลี่ยนแปลง ทางเดียวที่เราจะร่วมเปลี่ยนแปลงได้ พ้ืนที่ทางการเมืองใหม่ๆจ าเป็นจะต้องถูกเปิดขึ้น มา
ช่วยกันเปิดพ้ืนที่ทางการเมืองใหม่ๆ เพ่ือการเปลี่ยนแปลง” นายธนาธร กล่าวเปิดพ้ืนที่ทางการเมืองใหม่ๆ เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง” นายธนาธร กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3099796 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3099796
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"นิพิฏฐ์"กระชากหน้ากาก"ธนาธร" แฉลาออกกมธ.งบฯเพราะเจองานหนัก ชี้ไม่รับผิดชอบหน้าที่-ปชช.  
สยามรัฐออนไลน์ 30 พฤศจิกายน 2562 01:27 การเมือง  
 
 
 
 
  
 
 
 
 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เขียนข้อความผ่านเฟชบุ๊ก ส่วนตัวต่อกรณีการ
ลาออกของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จากการเป็นกรรมาธิการงบประมาณฯ เมื่อวันที่29พ.ย.
62 โดยระบุว่า 
 "ความย้อนแย้งของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
 -ผมเห็นหนังสือลาออกจากกรรมาธิการงบประมาณฯของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ แล้วมีข้อสังเกตุบางประการ ในหนังสือลาออกนายธนาธร ให้เหตุผลว่า"เมื่อพวกเขาไม่ต้องการให้ข้าพเจ้าเข้าสภา 
ข้าพเจ้าขออยู่กับประชาชน" เหตุผลนี้ หลอกชาวบ้านได้ แต่หลอกผมไม่ได้  
 เพราะตอนที่พรรคอนาคตใหม่ตั้งนายธนาธรเป็นกรรมาธิการ มีการถกเถียงกันยกใหญ่ว่า นายธนาธรถูก
ศาลให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ นายธนาธรสามารถเป็นกรรมาธิการได้หรือไม่ นายธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ออกมาโต้
ว่า เขามาในฐานะคนนอกไม่ได้มาในฐานะส.ส. ผมเองยังออกมาเถียงแทนนายธนาธรว่า แม้นายธนาธรถูกสั่งให้หยุดการ
ปฏิบัติหน้าที่ส.ส. แต่นายธนาธรก็สามารถเป็นกรรมาธิการได้ แต่เมื่อนายธนาธรลาออกกลับอ้างเหตุผลว่า เมื่อเขาไม่
ต้องการให้เข้าสภาก็ขอลาออกเพ่ืออยู่กับประชาชน มันจึงย้อนแย้งกัน  
 ผมว่า นายธนาธร ไม่รับผิดชอบมากกว่า เพราะการเป็นกรรมาธิการงบประมาณมันเหนื่อย  มันต้องศึกษา 
มันต้องขยันและอดทน การที่นายธนาธรทอดทิ้งต าแหน่งส าคัญไป จึงถือว่าไม่รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ที่เขาให้ไปตรวจสอบการใช้งบประมาณ  
 อย่าใช้เหตุผลนี้มาหลอกประชาชนเลย มันดูดี มันเท่แต่มันใช้ไม่ได้ ผมยืนหยัดปกป้องนักการเมืองเสมอ 
แต่ครั้งนี้ไม่ ครั้งนี้ผมตรวจสอบนักการเมือง ครั้งนี้ ผมกระชากหน้ากากนายธนาธรเลยล่ะ ถ้านายธนาธรคิดว่า ผมดูหมิ่น 
หรือหมิ่นประมาท เชิญฟ้องผมได้ครับ ตามสบาย!!" 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/118327 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/118327
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20191130/51e0c94e1f8c77e6df7107d48350e118b901a7dcc1233092cc80c28e4b6ddbf0.jpg?itok=eFy8liIv
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“ชัชชาติ” จ่อเปิดตัวชิงผู้ว่าฯ กทม.อิสระ - "เจ๊หน่อย" จีบคนดังลงสมัคร 
29 พ.ย. 2562 17:57 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชัชชาติ” จ่อเปิดตัวชิงผู้ว่าฯ กทม.อิสระ “อนุดิษฐ์” ปัดตอบ “ชัชชาติ” ลงอิสระ ส่วน “เจ๊หน่อย” ตามจีบคนดังลง
สมัครในนามพรรคเพื่อไทย -ลือ "ทักษิณ" ไม่เห็นด้วย เพราะจะตัดคะแนนกันเอง  
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ เสาร์ที่ 30 พ.ย. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีต รมว.คมนาคม และแคนดิเดต
นายกฯ พรรคเพื่อไทย จะจัดกิจกรรม “ชัชชาติ ชวนคุย คนกรุงเทพฯ ช่วยคิด” ตั้งแต่ 14.00-17.00 น. ที่ ลานกิจกรรม 
ชุมชนโรงหมู คลองเตย กรุงเทพฯ โดยทีมงานนายชัชชาติแจ้งกับสื่อมวลชนว่า งานดังกล่าวจะเป็นครั้งแรกที่นายชัชชาติ
ประกาศความพร้อมอาสาดูแลกรุงเทพฯ ร่วมกับทุกคน โดยจะมีกลุ่มประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ มาร่วมงาน เบื้องต้น
พบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ เกี่ยวกับปัญหากรุงเทพมหานคร และในช่วงท้ายของงาน นายชัชชาติ 
จะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถามด้วย หลังมีกระแสข่าวมาตลอดว่าจะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.อิสระ 
 ด้าน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์กรณี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีต 
รมว.คมนาคม และแคนดิเดตนายกฯ พรรคเพ่ือไทย เตรียมจัดกิจกรรม “ชัชชาติ ชวนคุย คนกรุงเทพฯ ช่วยคิด” วันที่ 
30 พ.ย.ว่า นายชัชชาติ ลงพ้ืนที่ท ากิจกรรมใน กทม. ถือเป็นเรื่องปกติและเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่เป็นนักการเมือง
อย่างนายชัชชาติ การลงไปท ากิจกรรมทางการเมืองรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและปัญหาต่างๆ นักการเมืองอย่างนายชัช
ชาติสามารถใช้ประยุกต์ก าหนดเป็นแนวนโยบายส าหรับคนกรุงเทพฯได้ การลงพ้ืนที่จึงถือเป็นกิจกรรมส าคัญของ
บุคลากรทางการเมืองที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวมจึงเห็นว่าสิ่งที่นายชัชชาติท านั้นเป็นแนวทางท่ีถูกต้องแล้ว 
เมื่อถามว่า มีการมองว่าการลงพ้ืนที่ครั้งนี้ต้องการประกาศว่า จะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระ น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า 
เรื่องนี้ตนไม่อยากแสดงความเห็น เพราะยังไม่ได้ยินจากปากนายชัชชาติ คงต้องให้มีความชัดเจนก่อนถึงจะให้ความเห็น 
เมื่อถามย้ าว่า ถ้านายชัชชาติลงสมัครในนามอิสระ พรรคเพ่ือไทยจะส่งผู้สมัครหรือไม่ น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว ว่า เรื่องนี้
คณะกรรมการทั้ง 2 ชุดของพรรคเพ่ือไทยที่รับผิดชอบเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น ยังไม่ได้น ามาพิจารณาเพราะคาดว่าการ
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.จะเกิดข้ึนได้ก็น่าจะกลางปี 2563 จึงยังมีเวลา 
 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพ่ือไทย ว่า หลังนายชัชชาติแสดงท่าทีชัดเจนจะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนาม
อิสระ ท าให้คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ในฐานะแกนน า กทม. บิน
ไปพบนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่นครดูไบ เพ่ือหารือเรื่องดังกล่าว เพราะเห็นว่าพรรคเพื่อไทยควรส่งคนลงสมัคร
ต าแหน่งดังกล่าว โดยจะหาคนอ่ืนมาลงแทนนายชัชชาติได้ แต่ปรากฏว่า นายทักษิณ ไม่เห็นด้วย ไม่ต้องการให้พรรค
เพ่ือไทยส่งคนลงสมัครที่จะเป็นการไปตัดคะแนนกันเอง จนอาจท าให้ทั้งนายชัชชาติ และผู้สมัครของพรรคเพ่ือไทยแพ้  
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ทั้งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ของพรรคอนาคตใหม่ และแพ้พรรคฝ่ายรัฐบาลอย่างพลังประชารัฐ  หรือประชาธิปัตย์ ล่าสุด 
คุณหญิงสุดารัตน์ ยังคงมีความพยายามจะหาคนลงสมัครชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯกทม.ในนามพรรคเพ่ือไทยให้ได้ โดยพยายาม
ติดต่อทาบทามผู้บริหารจากภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง เพ่ือให้มาลงสมัครในนามพรรคเพ่ือไทย แต่การเจรจา
ทาบทามดังกล่าวยังไม่ประสบความส าเร็จ ท าให้แกนน าพรรคหลายคนไม่เห็นด้วย เพราะเห็นว่าเมื่อหาคนที่ดีกว่านาย
ชัชชาติไม่ได้ก็ไม่ควรส่ง เพราะจะเป็นการตัดคะแนนกันเอง แต่คุณหญิงสุดารัตน์มีท่าทีไม่ค่อยยอมฟังเสียงทักท้วง
ดังกล่าว ยังคงพยายามจะหาคนให้ได้. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1714670 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1714670
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ปชป.พร้อมสู้ลต.ผู้ว่าฯกทม. เผยมีรายช่ืออยู่ในข่าย4-5คน 
"องอาจ"ลั่น”ประชาธิปัตย์”พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งสนามเมืองหลวงเผยมีรายชื่อผู้อยู่ในข่าย 4-5 คน “จุรินทร์”ก าชับ 
กมธ.งบฯระวังอย่าเเพ้ฝ่ายค้าน                     
ศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21.36 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่พรรคประชาธิปัตย์  นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็น
ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ โดยใช้เวลาการประชุมนานกว่า 5 ชั่วโมง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
รายงานผลการด าเนินงานของรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลแต่ละภาค และของคณะกรรมการต่างๆของพรรคฯ ที่มีทั้งหมด 
15 คณะ รวมถึงทบทวนและก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ของพรรค ซึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือ กรณีท่ีนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 
รองหัวหน้าพรรค ที่ดูแลภาค กทม. เเจ้งที่ประชุมถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น และรายงานความ
คืบหน้าการคัดตัวผู้สมัคร รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ว่าขณะนี้มีรายชื่อที่
อยู่ในข่าย 4-5 คน ที่มีความพร้อม  โดยก าลังคัดเลือกหาบุคคลที่เหมาะสมท่ีสุด  
 ส่วนความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ด าเนินการคืบหน้ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์  
นอกจากนี้ยังเชื่อว่า การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. การเลือกตั้ง ส.ก.และสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) จะเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน
ทั้งหมด เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอร่างกฎหมาย แก้ไขพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้
สามารถกลับมามีการเลือกตั้ง ส.ข.ตามเดิม ขณะนี้กระบวนการการแก้ไขกฎหมายได้ผ่านฝ่ายกฎหมายของสภาผู้เเทนฯ
แล้ว  จากนั้นจะถูกส่งให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับรอง เพราะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน ดังนั้น ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
ของ กทม.ประชาธิปัตย์พร้อมทันทีที่มีการเปิดสนามทั้ง 3 เวที 
 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พูดคุยกันถึงการท างานในสภาฯ ที่เกิดเหตุสภาฯล่มซ้ า 2 ครั้งติดต่อกัน รวมถึงเสียง
วิจารณ์เรื่องรัฐบาลเสียงปริ่มน้ านั้น นายจุรินทร์ ได้ย้ าในที่ประชุมว่า ควรระมัดระวังองค์ประชุมของรัฐบาล และส.ส.ของ
พรรคในสภาฯองค์ประชุม ต้องมีความพร้อมตลอดเวลา เพ่ือไม่ให้ติดขัดส าหรับรัฐบาลในการผ่านกฎหมายหรือญัตติ
ต่างๆ โดยเฉพาะหลังจากนี้ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเข้าสู่สภาฯ ก็ควร
ระมัดระวังไม่ให้เกิดองค์ประชุมไม่ครบ หรือลงคะเเนนเเพ้ฝ่ายค้านเหมือนที่ผ่านมา มิฉะนั้นจะเกิดผลกระทบต่อการ
ท างานของรัฐบาลได้ 
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/744328 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/744328
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"ผมว่าไม่รับผิดชอบมากกว่า" นิพิฏฐ์ ซัด "ธนาธร"ลาออก กมธ.งบฯ 
วันที่ 30 พ.ย. 2562 เวลา 07:43 น. 
 
 
  
 
 
 
 
 
"นิพิฏฐ์" กระชากหน้ากาก "ธนาธร" อ้างเหตุผลอย่างเท่ ลาออก กมธ.งบฯ ซัด ไม่รับผิดชอบต่อประชาชนมากกว่า 
 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟชบุ๊ก
ส่วนตัว กรณีการลาออกของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จากการเป็นกรรมาธิการงบประมาณฯ 
ว่า ความย้อนแย้งของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
 "ผมเห็นหนังสือลาออกจากกรรมาธิการงบประมาณฯของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ แล้วมีข้อสังเกตุบางประการ ในหนังสือลาออกนายธนาธร ให้เหตุผลว่า"เมื่อพวกเขาไม่ต้องการให้ข้าพเจ้า เข้าสภา 
ข้าพเจ้าขออยู่กับประชาชน" เหตุผลนี้ หลอกชาวบ้านได้ แต่หลอกผมไม่ได้ เพราะตอนที่พรรคอนาคตใหม่ตั้งนายธนาธร
เป็นกรรมาธิการ มีการถกเถียงกันยกใหญ่ว่า นายธนาธรถูกศาลให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ นายธนาธรสามารถเป็น
กรรมาธิการได้หรือไม่ นายธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ออกมาโต้ว่า เขามาในฐานะคนนอกไม่ได้มาในฐานะส.ส. ผมเอง
ยังออกมาเถียงแทนนายธนาธรว่า แม้นายธนาธรถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ส.ส. แต่นายธนาธรก็สามารถเป็น
กรรมาธิการได้ แต่เมื่อนายธนาธรลาออกกลับอ้างเหตุผลว่า เมื่อเขาไม่ต้องการให้เข้าสภาก็ขอลาออกเพ่ืออยู่กับ
ประชาชน มันจึงย้อนแย้งกัน ผมว่า นายธนาธร ไม่รับผิดชอบมากกว่า เพราะการเป็นกรรมาธิการงบประมาณมันเหนื่อย 
มันต้องศึกษา มันต้องขยันและอดทน การที่นายธนาธรทอดทิ้งต าแหน่งส าคัญไป จึงถือว่าไม่รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่เขาให้ไปตรวจสอบการใช้งบประมาณ อย่าใช้เหตุผลนี้มาหลอกประชาชนเลย มันดูดี มันเท่แต่มัน
ใช้ไม่ได้ ผมยืนหยัดปกป้องนักการเมืองเสมอ แต่ครั้งนี้ไม่ ครั้งนี้ผมตรวจสอบนักการเมือง ครั้งนี้ ผมกระชากหน้ากาก
นายธนาธรเลยล่ะ ถ้านายธนาธรคิดว่า ผมดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาท เชิญฟ้องผมได้ครับ ตามสบาย!! 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/607895 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/607895
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ธนาธร ไลฟ์สด ชี้ถึงเวลาแล้ว เปิดพื้นที่ทางการเมืองใหม่ 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 - 21:48 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับชมสดๆ เป็นห ม่ืน ธนาธร ไลฟ์ เฟซบุ๊ ก  ชี้ ถึ ง เวลาแล้ว  เปิดพื้ นที่ ทางการ เ มืองใหม่  เพื่ อต่อต้ าน 
ความอยุติธรรมในสังคม 
 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ไลฟ์เฟซบุ๊ก ชี้แจงเรื่องงาน
ที่ผ่านมาในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 และเหตุผลของการ
ลาออกจาก กมธ.ชุดดังกล่าวรวมถึงหน้าที่อ่ืนที่ได้รับในสภาผู้แทนราษฏร 
          โดยระบุตอนหนึ่งว่า หากผู้มีอ านาจไม่ต้องการให้ตนอยู่ในสภา ตนก็ขอท างานเคียงข้างประชาชน อีกทั้ง
ยังพูดถึงก้าวต่อไปหลังจากท่ีไม่ได้ท างานในสภาผู้แทนราษฎร    
 นายธนาธร กล่าวว่า เราไม่จ าเป็นจะต้องท างานการเมืองผ่านสภาผู้แทนราษฏรเพียงอย่างเดียว ตนไม่ได้
ตั้งพรรคขึ้นมาเพ่ืออยากเป็น ส.ส.หรือรัฐมนตรี ตนไม่ได้ต้องการยศฐาบรรดาศักดิ์ สิ่งต่างๆเหล่านี้ ตนไม่ได้อยากได้ แต่
สิ่งที่ต้องการคือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ท าให้สังคมไทยดีขึ้นน่าอยู่มากข้ึน แล้วส่งต่อสังคมแบบนั้นให้กับลูกหลาน
ของเรา ดังนั้น ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเราก็จะท างานอย่างเต็มท่ี 
 "ผมคิดว่าภายใต้สภาวะการเมืองไทยที่เป็นอยู่แบบปัจจุบัน คงถึงเวลาที่จะต้องเปิดพ้ืนที่ทางการเมืองใหม่ๆ 
เพ่ือต่อต้านความอยุติธรรมในสังคม งานในสภา เราก็ยังคงท างานอย่างหนักแน่น ผมจะยังสนับสนุน ส.ส.พรรคอนาคต
ใหม่ที่น าโดย อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล อย่างเต็มที่ แต่การมีพ้ืนที่ในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวไม่เพียงพอ หากเราฝันถึง
ความเปลี่ยนแปลง ทางเดียวที่เราจะร่วมเปลี่ยนแปลงได้ พ้ืนที่ทางการเมืองใหม่ๆจ าเป็นจะต้องถูกเปิดขึ้น มาช่วยกันเปิด
พ้ืนที่ทางการเมืองใหม่ๆ เพ่ือการเปลี่ยนแปลง" นายธนาธร กล่าว 
 
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/401861?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politic 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/401861?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/401861?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
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เปิดเกมเล่นนอกสภา! 'ทอน'ประกาศเดินสายปลุกมวลชน'หยุดอภิสิทธิ์ชน'กินรวบปท. 
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 17.42 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ธนาธร"เปิดเกมใหม่ปั่นหัวสาวก ประกาศลาออกทุกต าแหน่งขอกลับไปอยู่กับประชาชน อ้างมีคนไม่อยากให้อยู่ใน
สภาฯ เดินหน้ารณรงค์ ร่าง พ.ร.บ. ส าคัญ  ลั่นเพื่อเปลี่ยนอนาคตประเทศให้คนเท่าเทียม หยุดอภิสิทธิ์ชนกินรวบ 
 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่รัฐสภา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าว
ลาออกจากการเป็น กรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยระบุว่า จาก
ความผันผวนทางการเมืองช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ท าให้ตัดสินใจลาออกจากการท าหน้าที่ กมธ. แต่อย่างไรก็ตาม ก าร
ท างานของพรรคอนาคตใหม่ในสภาผู้แทนราษฎร ยังคงมีนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้น า 
ซึ่งนายปิยบุตร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นนักกฎหมาย ท าหน้าที่ในสภา ได้อย่างมีพลังสร้างสรรค์ ส่วนตน 
ตัดสินใจลาออกเพ่ือกลับไปอยู่กับประชาชน ในเมื่อพวกเขาไม่ต้องการเห็นตนอยู่ในสภา ตนก็ไม่อยู่ในสภา ในเมื่อพวก
เขาไม่ต้องการเห็นตนในสภา ก็จะกลับไปอยู่กับประชาชน โดยเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อพ่ีน้อง
ประชาชน ลุกขึ้นยืนตรง ไม่ยอมก้มหัวให้กับระบอบเผด็จการ ไม่ยอมทนกับระบอบที่กดหัวประชาชนไว้อีกต่อไป ดังนั้น 
จ าเป็นที่จะต้องท างานร่วมกับพี่น้องประชาชน 
 "สิ่งที่กลุ่มอภิสิทธิ์ชนก าลังท าอยู่กับสังคมไทยในเวลานี้คือ การรวบอ านาจเข้าสู่ตัวเอง เอาผลประโยชน์ทั้ง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เข้าสู่กลุ่มตัวเองและพวกพ้อง ด้วยการใช้กลไกเครื่องมือต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นกองทัพ 
สมาชิกวุฒิสภา องค์กรอิสระ รัฐธรรมนูญ ที่พวกเขาแต่งตั้งมาเอง นั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการ คือการรวบอ านาจกลับอยู่
ที่กลุ่มอภิสิทธิ์ชนคนส่วนน้อยของประเทศ แต่สิ่งที่พวกเราจะท า คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ การ
เปลี่ยนแปลงที่จะท าให้อนาคตของประเทศไทย เป็นอนาคตที่ทุกคนเท่าเทียมกัน อนาคตที่ดอกผลการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ กระจายไปสู่ทุกคนอย่างเท่าเทียม ซึ่งพวกเขาไม่ต้องการเห็นสิ่งนี้ พวกเขาจึงต้องการท าลายเรา 
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนจะเห็นความตั้งใจของเรา เห็นความพยายามของเราที่อยากจะน าความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคมไทย และย้ าอีกครั้งว่า ในเมื่อพวกเขาไม่อยากให้ผมท างานในสภาผู้แทนราษฎร ผมก็จะไม่อยู่ใน
สภา ผมก็จะกลับไปอยู่กับประชาชน" นายธนาธร กล่าว 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า มีแรงกดดันในการท างาน กมธ. หรือไม่ รวมถึงถ้าเสนอชื่อนายธนาธรเป็น กมธ.ชุดอ่ืนใน
อนาคตจะว่าอย่างไร นายธนาธร กล่าวว่า ไม่มีแรงกดดันในการท างานแต่อย่างใด บรรยากาศการท างานราบรื่น เรา
ท างานอย่างมุ่งมั่นแข็งขัน ไม่เกี่ยวการท างานร่วมกับเพ่ือนกรรมาธิการ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการท าหน้าที่ กมธ. เป็นการท า
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หน้าที่อย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสภา ดังนั้น เมื่อความเป็น ส.ส.ของตนโดนตัด แม้ว่าความเป็น 
กมธ. จะไม่โดนตัด แต่พวกเขาไม่ต้องการให้อยู่ตรงนี้  ตนก็ไม่อยู่ ส่วนในอนาคตถ้ามีการเสนอชื่อเป็น กมธ.ชุดอ่ืนๆ นั้น 
ต้องดูเป็นกรณีไป กรณีท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งยวด ก็อาจมีความจ าเป็น แต่ถ้าไม่ ก็คงขอท างานข้างนอกดีกว่า 
"ในการท างานการเมือง เราไม่ได้ตั้งพรรคเพราะอยากมียศฐาบรรดาศักดิ์ ไม่ได้ตั้งพรรคเพราะอยากเป็น ส.ส. หรือเป็น
รัฐมนตรี เหล่านี้ไม่ได้มีความหมาย เราตั้งพรรคขึ้นมาเพ่ือน าความเปลี่ยนแปลง น าสิ่งที่ดีกว่าสู่ประชาชนคนไทย การ
เป็น ส.ส. หรือไม่ได้เป็น ส.ส. ไม่ได้หยุดยั้งผมและพรรคอนาคตใหม่ในการก้าวเดินไปข้างหน้าได้ แม้ไม่ได้เข้าสภา ผมยัง
เชื่อว่า ยังท าประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนได้ ออกไปพบปะ ท าความเข้าใจถึงปัญหาของเขา มีปัญหาอะไร ผมก็น า
ปัญหา น าข้อเสนอนั้นส่งต่อให้กับ ส.ส. ของพรรคอนาคตใหม่ที่อยู่ในสภาเพ่ือจะแก้ไขได้ และผมยังได้ใช้โอกาสที่ไม่ได้
อยู่ในสภานี้ ร่วมรณรงค์ ร่วมท างานทางความคิดกับพ่ีน้องประชาชน ให้เข้าใจปัญหาเชิงระบบ ปัญหาเชิงโครงสร้าง ว่า
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นเครื่องมือของอภิสิทธิ์ชนอย่างไร ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้กดขี่ประชาชนอย่างไร โดยจะเดินทางไป
รณรงค์ ร่าง พ.ร.บ. ต่างๆ ที่พรรคเสนอเข้าสู่สภาเรียบร้อยแล้ว และต้องการการสนับสนุนจากประชาชน ไม่ว่าจะเป็น 
พ.ร.บ.รับราชการทหาร, พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิแรงงาน, พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศค าสั่ง คสช.  เหล่านี้เชื่อว่า จะเป็นประโยชน์
กับพ่ีน้องประชาชน" นายธนาธร กล่าว   
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/457243 
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