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ข่าวประจ าวันที่ 2 ธันวาคม 2562 
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ที ่
ข่าว สนง.กกต.  

เลขท่ี 

 

เรื่อง 
 

หน้า 

1 110/2562 “กกต.”เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. จ.ขอนแก่น เขต 7 เพ่ิมชื่อ-ถอนชื่อ 
ภายในวันที่ 11 ธ.ค. นี ้
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ข่าว กกต. / ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.สนง.กกต.จว.ขอนแก่น กล่าวว่า กกต. 

ขอนแก่นได้ก าหนดให้มีพิธีลงนามสัตยาบันไม่ซื้อสิทธิขายเสียงและ 
ไม่กระท าการใดๆที่ผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งในวันที่ 4 ธ.ค. 62 และ 
ในวันที่ 20 ธ.ค. 62 ก าหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ พท. จ่อหารือส่งคนชิง ผู้ว่า กทม. ในนามพรรคหรือไม?่            11 
2 เดลินิวส์ออนไลน์ "สกลธี" ยันไม่ลง ผู้ว่าฯ แค่เฟ้นหา "ดาวรุ่ง-คนรุ่นใหม่" ให้คนกรุง   12 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ "พ่อของฟ้า" ลั่นอยากเปลี่ยนแปลง ต้องกล้าเปิดพ้ืนที่ใหม่ๆ  13 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ พ่อมาแล้ว!! ช าแหระงบกลาโหมลับจนไม่มีใครมองเห็น? 14 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ “ทอน” ปัดปลุกระดมม็อบ อ้างทุกอย่างข้ึนอยู่กับอารมณ์ของ

ประชาชน 
15 

6 สยามรัฐออนไลน์ "ธนาธร" ปัดลาออกเดินเกมปลุกม็อบ ย้ า อนค. พร้อมท างานในสภา 16 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สมชาย' ถามดังๆ! จะแก ้รธน. ถามประชาชนผู้ลงประชามติแล้ว 

หรือยัง ช าแหละท าเพ่ือตัวเองทั้งนั้น 
17 

8 สยามรัฐออนไลน์ 'วัฒนา' ชี้เรือแป๊ะไม่มีทางล่มทางออกต้องแก้ รธน. 18 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ คาด "บิ๊กตู่" ยังอยู่ยาว เหตุมี ส.ว.ค าบัลลังก์ 19 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ "ส.ส. ชัยชนะ" ประกาศทวงคืนเก้าอ้ี ส.ส. เมืองคอนให้ ปชป. 20 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ "วิปฝ่ายค้าน" ได้ทีเย้ยสภาล่มบ่อย สะท้อนภาพ "รัฐบาล" อ่อนแอที่สุด 21 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
12 สยามรัฐออนไลน์ "จุรินทร์" ขึ้นเหนือ ลั่นยุคนี้ประชาธิปไตยต้องกินได้ 22 
13 แนวหน้าออนไลน์ สะพัด ส.ส. อีสาน ‘พท.’ ดอดบินดูไบฟ้อง ‘แม้ว’ โวย ‘หญิงหน่อย’

แทรกแซงหนัก 
23 

 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ โพลล์ให้คะแนนกระฉูด ผลงาน ‘บิ๊กตู่’ ท าตามนโยบาย/แก้จน เรตติ้ง

ฝ่ายค้านเริ่มทรุด 
24 

2 คมชัดลึกออนไลน์ สวนดุสิตโพล ส ารวจดัชนีการเมืองไทย เดือน พ.ย. เต็มสิบได้แค่ 3.94 
คะแนน แนะแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง 

26 
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การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ 

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
2 ธ.ค. 62 

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะประธาน
อนุกรรมการ พร้อมด้วย อนุกรรมการ ประกอบด้ วย นายอนุชา จันทร์สุริยา นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ 
นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย  พลโทสมบัติ ปานกุล นางธีราลักษณ์ รมยานนท์ นายชวลิต ชูขจร และนายกฤช เอ้ือว งศ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะเลขานุการ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ร่วมประชุมกับคณะอนกุรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 
2 ธ.ค. 62 

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายไพบูลย์ 
เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ 
การพัฒนาการเมือง เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าการด าเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
ให้กับภาคพลเมือง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน อาทิ  การด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ณ ห้องประชุมหมายเลข 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

8 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
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พท.จ่อหารือส่งคนชิงผู้ว่ากทม.ในนามพรรคหรือไม่? 
“สมพงษ”์ ระบุ เพื่อไทยให้ความส าคัญกับปัญหาคนกทม.จ่อหารือกรรมการพรรค เคาะชิงในนามพรรคหรือไม่                            
อาทิตย์ท่ี 1 ธันวาคม 2562 เวลา 19.57 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวว่า พรรคเพ่ือไทยเป็นพรรค
การเมือง ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พวกเราท างานเป็นทีม โดยมีบุคลากรที่ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกภูมิภาค และทุก
ระดับทั้งนักการเมืองท้องถิ่น และ นักการเมืองระดับชาติ  ผู้ว่า กทม.ถือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นระดับสูง ที่ต้องดูแล
เมืองหลวงของประเทศ กทม.มีประชากรอาศัยเยอะที่สุด หนาแน่นที่สุด และเป็นที่อยู่อาศัยของคนตั้งแต่รวยที่สุด จนถึง
ยากจนที่สุดซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดต่างๆ ปัญหาของคน กทม.มีทุกระดับชั้น เป็นสิ่งจ าเป็นและเร่งด่วน ที่นักการเมือง
ทั้งท้องถิ่นและระดับชาติ ต้องช่วยกันเอาใจใส่ดูแลและแก้ไข โดยตลอดเวลาพรรคเพ่ือไทยได้ให้ความส าคัญกับปัญหา
ของ กทม.มาโดยตลอด 
  “ขณะนี้พรรคเพ่ือไทยมีคณะกรรมการคัดสรรผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นของพรรคฯอยู่แล้ว ซึ่งในเบื้องต้นการ
จะส่งผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.ในนามพรรคหรือไม่ คงต้องรอฟังความเห็นจากคณะกรรมการชุดนี้ก่อน รวมถึงคงจะมีการหารือ
กับพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง 7พรรคฯ ว่ามีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร”หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ระบุ 
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/744612 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/744612
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"สกลธี"ยันไม่ลงผู้ว่าฯแค่เฟ้นหา"ดาวรุ่ง-คนรุ่นใหม่"ให้คนกรุง    
"สกลธี"ยันไม่ลงผู้ว่าฯกทม. แค่ท าหน้าที่หาตัว "ดาวรุ่ง- คนรุ่นใหม่"ให้พปชร. เผยยังไม่ถึงเวลาเปิดตัว ม่ันใจสู้  
"ชัชชาติ"ได้ ซัดแค่ภาพลักษณ์ดี แต่ต้องดูองค์ประกอบโดยรวมด้วย 
อาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 17.25  
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) อดีตส.ส.กทม.และสมาชิก
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รองหัวหน้าพรรค พปชร.ที่ ดูแลกทม. ระบุ
ถึงรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในส่วนของพรรคพปชร. ซึ่งมีชื่อนายสกลธี เป็น 1 ใน 3 รายชื่อนั้น ว่า ในส่วน
ของรายชื่อทั้งหมดที่นายณัฏฐพล กล่าวถึงเป็นทีมงานในการช่วยคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่จะลงสมัครผู้ว่าฯกทม. 
ไม่ใช่รายชื่อที่ทางพรรคพปชร.จะเสนอชิงต าแหน่ง แต่เราทั้ง 3 คนจะช่วยกันหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพร าะทั้ง 3 
คน ต่างผ่านงานกทม.มาแล้วทั้งสิ้น ทั้งนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์  รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และนาง
ทยา ทีปสุวรรณ ต่างเป็นอดีตรองผู้ว่าฯกทม.ทั้งคู่ จึงเข้าใจงานกทม.เป็นอย่างดี จึงยืนยันว่า 3 รายชื่อดังกล่าวไม่ใช่
รายชื่อผู้จะลงต าแหน่งผู้ว่าฯกทม.แน่นอน เพราะหากพูดกันตามตรง ขณะนี้เราก าลังหาบุคคลที่เหมาะสม และก าลังคุย
กันอยู่ ยังไม่ได้เคาะชื่อใคร อีกทั้ง ยังมีเวลาในการสรรหาบุคคลพอสมควร เพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการประกาศว่าจะ
เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ตอนไหน ก็มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะเป็นช่วงกลางปีหรือปลายปี 2563 
  “ตอนนี้ก็มีคนสนใจกันเยอะ ในส่วนของพรรคเอง ก็มีกรรมการบริหารหลายสายและเสนอชื่อกันเข้ามา
หลายคน แต่ก็ยังไม่คุยกันจริงจังว่าจะเอาใคร แต่ทางทีมยุทธศาสตร์กทม. มองว่าจะต้องเป็นคนภายในพรรค และเป็น
คนรุ่นใหม่ เพราะยุคนี้จะให้ส่งอายุ 70 ปีลงสมัครผู้ว่าฯกทม.คงไม่ไหว ต้องเป็นคนยุคใหม่ที่มองเห็นปัญหาปัจจุบัน และ
พัฒนากทม.ไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะปัญหาของคนเมืองวันนี้ มีปัญหาหลักคือเรื่องการบริหารแบบระบบราชการที่
จะต้องปรับให้มีการท างานรวดเร็วขึ้น และความคิดสร้างสรรค์” นายสกลธี กล่าว 
ผู้ สื่อข่าวถามว่า ทางทีมยุทธศาสตร์กทม.เองมีความกังวลหรือไม่ที่ล่าสุดนายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ ประกาศลงชิง
ต าแหน่งผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ นายสกลธี กล่าวว่า นายชัชชาติ เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ แต่ต้องดูว่ามีความสามารถจริง
หรือไม่ รวมถึงผู้ที่เข้ามาร่วมทีมงานของนายชัชชาติ และองค์ประกอบหลายอย่าง ตอนนี้ก็ยังตัดสินอะไรไม่ได้ แต่ถามว่า
น่าสนใจหรือไม่ ก็น่าสนใจ เพราะมีภาพลักษณ์ดี แต่กทม.มีอะไรไปมากกว่านั้น มีหลายปัจจัย ทั้งกระแสนิยม คะแนน
นิยมของพรรค ไม่ใช่แค่ดูดี แล้วจะชนะเลือกตั้ง 
 “มั่นใจว่าหากทางพรรคพปชร.สู้ได้ หากประกาศผู้ชิงต าแหน่งผู้ว่าฯกทม. เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนใน
หลายเรื่อง ก็มีเวลาอีกมาก และพรรคเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องรีบเปิดตัวผู้สมัครท าไม เพราะเราไม่ได้อยากได้แบบวันแมนโชว์  
เราเน้นการท างานเป็นทีมมากกว่า ประกอบด้วยคนที่มีศักยภาพหลายคนมารวมกันเป็นทีม ซึ่งก็ยืนยันว่าจะต้องเป็นคน
ภายในพรรค เพราะหากเป็นคนนอกก็จะท างานร่วมกันล าบาก เพราะเราก็ได้ส.ส.กทม.มาถึง 12 คน ฉะนั้น คนที่อยาก
ลงสมัครในนามพรรคพปชร.ก็จะต้องมาสมัครเป็นสมาชิกพรรค ไม่ใช่จะลงในนามอิสระแล้วให้พรรคไปสนับสนุน” นาย
สกลธี กล่าว. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/744577 
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"พ่อของฟ้า"ลั่นอยากเปลี่ยนแปลง ต้องกล้าเปิดพื้นที่ใหม่ๆ  
 "ธนาธร" ระบุถ้าอยากเปลี่ยนแปลง ต้องเปิดพื้นที่ทางการเมืองใหม่ๆ ชี้การรวมตัวมวลชนจะไม่เกิดขึ้น หากปชช. 
ไม่เห็นด้วย                       
อาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 18.08 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. เวลา 16.00 น. ที่พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้
สัมภาษณ์ถึงกรณีการประกาศลาออกจากการเป็นกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 เพ่ือออกไปท างานกับมวลชนจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะไปปลุกมวลชนลงถนน ว่า ถ้าเรา
อยากเปลี่ยนแปลง เราจ าเป็นจะต้องเปิดพ้ืนที่ทางการเมืองใหม่ๆ และเมื่อพวกเขาไม่ต้องการเห็นตนอยู่ในสภาฯ ตนก็
ขอใช้เวลาของตนไปเปิดพื้นที่ทางการเมืองใหม่ๆ 
 เมื่อถามว่า ไม่ได้เป็นการระดมคนเพ่ือเตรียมเข้าสู่สภาวะทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าใช่หรือไม่ 
เพราะยังมีอีกหลายคดีที่ยังรอการพิจารณา นายธนาธร กล่าวว่า  ไม่เกี่ยวกับคดี ก็คงเห็นชัดแล้วว่า การเปลี่ยนแปลง
ผ่านทางกลไกของรัฐสภา ที่เรามุ่งหมายไว้อย่างเดียวนั้นไม่พอ พรรคอนาคตใหม่ยังตั้ งใจที่จะท างานการเมืองในรัฐสภา 
อย่างมุ่งมั่น จะเห็นได้ว่าเราได้น าเสนอร่างพ.ร.บ.ที่เป็นนโยบายหาเสียงของเราเข้าสู่สภาฯ แล้ว เช่น การแก้ไขประกาศ
ค าสั่ง คสช.ที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารประเทศ ที่ลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของประชาชน เรารณรงค์เรื่องการ
ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ซึ่งเราก็แปรสิ่งที่เป็นนโยบายพรรคมาเป็นร่างกฎหมายเพื่อส่งเข้าไปในสภา  ดังนั้นการท างานใน
สภาฯ ของพรรคอนาคตใหม่ยังท าต่อไปอย่างหนักแน่นและมั่นคง โดยการท าหน้าที่ส่วนนี้  นายปิยบุตร แสงกนกกุล 
เลขาธิการพรรค ได้ท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ การท างานในสภาฯ ของพรรคจะเดินต่อไปภายใต้การน าของนายปิย
บุตร อย่างมีคุณภาพ และสร้างสรรค์ 
 เม่ือถามย้ าว่า การรวมตัวของมวลชนข้างนอกจะไม่มีเกิดขึ้นจะเป็นการรวมตัวแค่ครั้งคราวเท่านั้นใช่
หรือไม่ นายธนาธร กล่าวว่า ตนไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้น เพราะอยู่ที่ความรู้สึก
ของพ่ีน้องประชาชน ไม่ได้อยู่ที่ตน ไม่ว่าตนจะท าอะไร ถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยก็ไม่เกิดขึ้น 
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/744587 
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พ่อมาแล้ว!!ช าแหระงบกลาโหมลับจนไม่มีใครมองเห็น? 
“ธนาธร" ช าแหระซัดงบกลาโหมไม่มีใครมองเห็น แนะเปิดประมูลสัมปทาน "มวย-ม้า"ให้โปร่งใส ไม่มีข้อกังขา งง "ผบ.
ทบ." บอกไม่มีปฏิบัติการ IO แต่เอกสารระบุว่ามี แต่ไม่บอกงบ โวย เพจ IO ชม “กองทัพ-ให้ร้ายฝ่ายตรงข้าม"ท าสังคม
แตกแยก                     
อาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 19.20 น. 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.เวลา16.00 น.ที่พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
(อนค.) จัดบรรยายพิเศษ “ช าแหละงบประมาณกระทรวงกลาโหม” โดยนายธนาธร กล่าวตอนหนึ่งว่า ประเด็นส าคัญ
คือ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เราไม่ได้บอกว่าการน าไปใช้ในเรื่องอะไรมันผิด แต่สิ่งส าคัญคือต้องโปร่งใสทั้งขารับและ
ขาจ่าย จนถึงตอนนี้ไม่มีใครมองเห็น แม้แต่ ส.ส.เอง เงินนอกงบประมาณของกระทรวงอ่ืนเราเห็นมากกว่านี้และขอดูได้ 
แต่ของกระทรวงกลาโหมต่างไป เนื่องจากมีกฎหมายเปิดช่องเอาไว้ ได้แก่ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 มาตรา 
61(3) ก าหนดว่า งบทั้งหมดต้องท าตามข้อกฎหมายก าหนด เว้นแต่มีกฎหมายเขียนไว้เป็นอย่างอ่ืนหรือได้ท าข้อตกลงกับ
กระทรวงการคลังเป็นอย่างอ่ืน โดยมีแต่กระทรวงกลาโหมเท่านั้นที่มีข้อตกลงพิเศษตามระเบียบที่เปิดช่องไว้ 
 นายธนาธร กล่าวต่อว่า  นอกจากนี้ในส่วนของข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยการเงิน การคลัง พ.ศ.2555 ระบุไว้
ว่าให้แบ่งเงินนอกงบประมาณเป็น 2 ประเภท โดยเฉพาะประเภทที่ 2 ระบุว่า ถ้าระบบบัญชีที่ใช้กันทั่วไปไม่เหมาะสม 
ให้ปรับระบบบัญชีและระบบตรวจสอบเองได้ด้วย ขณะเดียวกันสนามมวยลุมพินี และสนามม้าอัศวราชสีมาสโมสร จ.
นครราชสีมา ยังคงมีข้อสงสัยว่า หน่วยงานเหล่านี้ขึ้นตรงกับใคร ตนไม่ได้บอกว่าว่าเราควรยกเลิก แต่สิ่งส าคัญคือ เรื่องนี้
เราควรเปิดประมูลอย่างโปร่งใสในระบบสัมปทาน เพ่ือไม่ให้ประชาชนมีข้อกังขา ไม่ต้องมีเงินใต้โต๊ะอะไร หากเราคิดว่า
ยังต้องมีสิ่งเหล่านี้ควรเปิดประมูลให้โปร่งใส 
 นายธนาธร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้กรณีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร หรือปฏิบัติการ IO เคยมีเพจที่เป็นชื่อกอง
พันทหารที่โจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียว ทั้งค าว่า ชังชาติ เป็นภัยต่อชาติหรือการปกครองบ้าง เราเลยมีค าถามกับ
กระทรวงกลาโหมว่า กระทรวงมีปฏิบัติการ IO หรือไม่ ในเล่มงบประมาณไม่ได้มีการระบุงบในส่วนนี้ไว้ แต่ใน
รายละเอียดอ่ืนๆเอกสารบางชุด กลับดูเหมือนว่ามีการปฏิบัติการในส่วนนี้ หากมีอยากทราบว่า อ านาจในการก าหนด
เนื้อหา ว่าใครชังชาติหรือใครเป็นศัตรู  อยู่ที่ใคร เพราะถ้าเราดูจากสิ่งที่เกิดขึ้น นี่ คือเนื้อหาที่บิดเบือนข้อเท็จจริง และ
ท าให้คนเกลียดชังกัน สิ่งส าคัญคือ การมีปฏิบัติการอย่างนี้อยู่ ความเกลียดชังที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ หมายความว่าเป็น
ความเกลียดชังที่ถูกสร้างขึ้น สังคมจึงเดินหน้าต่อไปไม่ได้ เพราะมีปฏิบัติการนี้อยู่ 
 “พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ชี้แจงกับกมธ.ความมั่นคง กลับบอกว่าไม่มี การที่ไม่ยอมรับความ
หลากหลายทางความคิดที่มีอยู่ หากเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อว่า ความจริงที่ถูกต้องมีอยู่เพียงอันหนึ่งอันเดียว ฟังแล้วน่า
ขนลุกเหมือนกัน งบที่ถูกน าไปใช้ให้ประชาชนรู้สึกดีต่อหน่วยงานทหาร เป็นเรื่องตลกมาก”นายธนาธร ระบุ 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/744606 
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“ทอน” ปัดปลุกระดมม็อบ อ้างทุกอย่างข้ึนอยู่กับอารมณ์ของประชาชน  
01 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17:58 น.    
 
  
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 1 ธ.ค. ที่พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  
ให้สัมภาษณ์ก่อนการบรรยายพิเศษช าแหละงบประมาณกระทรวงกลาโหม ว่า ขอบคุณทุกท่านที่สนใจในการบรรยาย
เรื่องความไม่เหมาะสมและไม่โปร่งใสในการใช้งบของกระทรวงกลาโหม ซึ่งตนจะมีการบรรยายสาธารณะ เพ่ือท าหน้าที่
ของพรรคการเมืองให้ดีที่สุดในการตรวจสอบใช้งบประมาณที่มาจากภาษีประชาชน เพ่ือให้ภาษีของประชาชนทุกบาท
ทุกสตางค์น าไปใช้เพื่อผลประโยชน์ เพ่ือการอยู่ดีมีสุขได้มากที่สุด 
 เมื่อถามว่าขณะนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ท่ีลาออกจากกรรมาธิการ อาจเป็นการปลุกระดมม็อบ นายธนาธร 
กล่าวว่า หากเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงจ าเป็นต้องเปิดพ้ืนที่ทางการเมืองใหม่ๆ และเนื่องจากพวกเขาไม่ต้องการให้ตน
อยู่ในสภา เราก็อยากจะท าการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสภา ตนจึงอยากใช้เวลาของตนไปเปิดพ้ืนที่การเมืองใหม่ๆ  
เมื่อถามว่าไม่ได้เป็นการระดมม็อบในอนาคตใช่หรือไม่ เพราะอาจมีอีกหลายคดีที่ศาลก าลังจะไล่พิจารณา นายธนาธร 
กล่าวว่า ไม่เก่ียวอะไรกับคดี คงเห็นชัดแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงทางกลไกรัฐสภาที่เราตั้งมั่นมุ่งหมายไว้อย่างเดียวคงไม่พอ 
พรรคอนาคตใหม่ยังตั้งใจที่จะท างานการเมืองในรัฐสภาอย่างมุ่งมั่น จะเห็นได้ว่าเราน าเสนอร่างพ.ร.บ.ตามนโยบายหา
เสียงของเราเข้าสู่สภาแล้ว ตัวอย่างเช่น เราหาเสียงว่าเราจ าเป็นจะต้องแก้ไขประกาศค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.)ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน   ซึ่งเราท าตามที่หาเสียงไว้ เพียงแต่
นโยบายนั้นขณะนี้เป็นร่างพ.ร.บ.ประกาศยกเลิกค าสั่งคสช. 27 ฉบับ เรารณรงค์การยกเลิกเกณฑ์ทหารในนโยบายหลัก 
หลังการเลือกตั้งเราไม่ได้เป็นรัฐบาล เราไม่อาจท าในสิ่งที่ประกาศไว้ได้ในฐานะฝ่ายบริหาร แต่ในฐานะนิติบัญญัติเรา
สามารถท าได้ เอานโยบายที่หาเสียงมาท าเป็นร่างกฎหมายและส่งเข้าสู่สภา ดังนั้นการท างานในสภาของพรรคอนาคต
ใหม่ยังท าต่อไปอย่างหนักแน่นและมั่นคง โดยการท าหน้าที่ในส่วนนี้ ตนเชื่อว่านายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค
อนาคตใหม่ ได้ท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ ตนเชื่อว่าการน าของอ.ปิยบุตร การท างานในสภาจะเดินต่อไปอย่างมี
คุณภาพและสร้างสรรค์ 
 เมื่อถามย้ าอีกว่า ในแง่มวลชนจะไม่มีเกิดขึ้น แต่จะเป็นการรวมกลุ่มในเฉพาะเรื่องใช่หรือไม่   หัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ กล่าวว่า ตนคงไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้น   เพราะอยู่ที่ความรู้สึกของ
ประชาชน ไม่ได้อยู่ที่ตน ไม่ว่าตนจะท าอะไรหากประชาชนไม่เห็นด้วยก็ไม่เกิดขึ้น ดังนั้นขึ้นอยู่กับอารมณ์ ความรู้สึกของ
ประชาชนมากกว่า 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/51518 
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"ธนาธร" ปัดลาออกเดินเกมปลุกม็อบ ย้ าอนค.พร้อมท างานในสภา 
สยามรัฐออนไลน์ 1 ธันวาคม 2562 21:32 การเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/118580 
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'สมชาย'ถามดังๆ!จะแก้รธน.ถามประชาชนผู้ลงประชามติแล้วหรือยัง ช าแหละท าเพื่อตัวเองท้ังนั้น 
02 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08:53 น. 
 
  
 
 
 
 2 ธ.ค.62-  นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถามกลุ่มที่ต้องการแก้
รัฐธรรมนูญว่า ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญถามประชาชนผู้ ออกเสียงประชามติแล้วหรือยัง ช่วยตอบหน่อยครับว่าแก้
รัฐธรรมนูญมาตราไหนแล้วประชาชนได้ประโยชน์บ้าง 
 อย่ามัวเสียเวลา เสียงบประมาณตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560 เลยครับเพราะไล่เรียง
ตรวจสอบรัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่ผ่านประชามติ 16.8ล้านเสียงแล้วจะพบความจริงว่ามีเพียงมาตราหลักๆที่พวกเขา
กระตือรือร้นและมีเป้าหมายร่วมกันอย่างส าคัญท่ีอยากแก้ไขมากท่ีสุดเพียงไม่ก่ีมาตราเท่านั้น คือ 
1)มาตรา272 ที่ผ่านประชามติ15.1ล้านเสียงในค าถามพ่วงที่ก าหนดให้ในระยะ5ปีแรกให้สวร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย 
(มาตรานี้เป็นหัวใจหลักท่ีอยากแก้ทิ้งสุดๆไปเลย) 
 2)มาตรา256 ว่าด้วยวิธีการแก้รัฐธรรมนูญ ว่าในการออกเสียงลงมติในวาระ3ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น
ใต้องให้สสทุกพรรคร่วมให้ความเห็นชอบด้วยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ20 และยังต้องให้สวร่วมให้ความเห็นชอบด้วยไม่
น้อยกว่า1ใน3หรือสว84คนต้องโหวตเห็นชอบด้วย การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจึงจะท าได้ส าเร็จ (มาตรานี้ก็ถือเป็นก้าง
ขวางคอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมิให้แก้ง่ายๆเหมือนในอดีตอีก) 
 3)มาตรา98 เรื่องห้ามผู้สมัครสสถือหุ้นสื่อ และมาตรา235วรรค3ที่ห้ามคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมัคร
เป็นสส สว สมาชิกท้องถิ่นและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตลอดไป(ตลอดชีวิต) ที่เหลือก็เป็นมาตราเล็กๆน้อยๆที่แต่ละ
กลุ่มก๊วนต่างหวังแก้เป็นประโยชน์เฉพาะส่วน ไม่ได้เป็นเป้าหมายร่วมเช่นมาตรา272 256 หรือมาตรา98 
 อย่ามัวเสียเวลาตั้งกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่เลยกล้าๆยอมรับความจริงเถอะครับ ว่าแท้จริง
ลึกๆแล้ว ก็อยากแก้ไขไม่ก่ีมาตราเท่านั้นแหละ. แต่เป็นมาตราส าคัญยิ่งของรัฐธรรมนูญนี้ 
 #จะแก้รัฐธรรมนูญถามประชาชนผู้ออกเสียงประชามติแล้วหรือยัง #ช่วยตอบหน่อยครับว่าแก้รัฐธรรมนูญ
มาตราไหนแล้วประชาชนได้ประโยชน์บ้าง. 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/51560 
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'วัฒนา' ชี้เรือแป๊ะไม่มีทางล่ม  
ทางออกต้องแก้ รธน. 
สยามรัฐออนไลน์ 2 ธันวาคม 2562 07:48 การเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กชื่อ Watana Muangsook ระบุ
ว่า.. สถานการณ์ของประเทศมีความน่าเป็นห่วงทุกด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ออกมายอมรับแล้วว่าเศรษฐกิจไทยไข้ขึ้น แต่ก็ยังแก้ตัวว่ามาจากผลของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจี น ล่าสุด
สภาพัฒน์ช่วยยืนยันความเลวร้ายของเศรษฐกิจว่า “คนว่างงานเพิ่มและหนี้ครัวเรือนพุ่ง” 
 เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจดับสนิททุกตัว ทางรอดเดียวที่ผมเห็นด้วยกับ รมว. คลังคือต้องสร้างความเชื่อมั่น
ให้เกิดขึ้นเพ่ือให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและการลงทุน แต่ภายใต้ทีมเศรษฐกิจที่มีหัวหน้าชื่อพลเอกประยุทธ์ไม่มีทางที่จะ
ท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น สิ่งที่ รมว. คลังควรท าคือบอกนายกให้ลาออกเพ่ือให้คนมีความสามารถเข้ามา
แก้ปัญหา เอาไว้เมื่อประเทศต้องการการใช้ก าลังประชาชนจะเรียกร้องให้ท่านกลับมา แต่ในสถานการณ์ขณะนี้ไม่เหมาะ
กับท่านเพราะต้องสู้กันด้วยปัญญา 
 ในขณะเดียวกันงานของสภาก็มีปัญหาเช่นกันเพราะการที่ฝ่ายรัฐบาลมีเพียง 254 คนเมื่อหักเสียงของผู้ที่
เป็นรัฐมนตรีอีกประมาณ 10 กว่าคน จะท าให้รัฐบาลมีเสียงในสภาไม่ถึงครึ่งไม่ครบเป็นองค์ประชุม ยิ่งมาเจอการเอา
เปรียบของฝ่ายรัฐบาลที่แพ้แล้วไม่ยอมแพ้ขอนับคะแนนใหม่เพ่ือเอาคนมาลงคะแนนเพ่ิมทั้งที่หมดเวลาลงคะแนนแล้ว  
หากประธานสภาร่วมมือก็จะยิ่งท าให้งานของสภามีปัญหามากข้ึนเรื่อยๆ 
 อย่างไรก็ตาม ที่หลายคนคาดหวังว่าเรือแป๊ะก าลังจะล่มก็เป็นเพียงการคาดเดาที่เป็นไปไม่ได้ เพราะแม้
รัฐบาลจะพังหรือนายกต้องลาออกแต่ภายใต้เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับนี้และความไร้ยางอายของบางคนการสรรหา
นายกคนใหม่ก็จะได้คนหน้าเดิม ทางออกเดียวคือต้องแก้รัฐธรรมนูญเพ่ือคืนอ านาจให้ประชาชนได้เลือกคนที่ประชาชน
เชื่อมั่นมาแก้ไขปัญหาของประเทศ เรือแป๊ะไม่มีทางล่มเพราะกลไกของรัฐธรรมนูญที่ออกแบบไว้เพ่ื อแป๊ะแต่ความ
หายนะก าลังเกิดกับประชาชนครับ 
วัฒนา เมืองสุข 
29 พฤศจิกายน 2562 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/118595 
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คาด"บิ๊กตู่"ยังอยู่ยาว เหตุมี ส.ว.ค าบัลลังก์ 
"จาตุรนต์" แนะรัฐปรับการท างานใหม่ เพราะปัญหาศก.แค่นัด “มิตติ้ง”พรรคร่วมยังไม่พอ เชื่อ"บิ๊กตู่"ยังอยู่ยาว 
เหตุมี ส.ว.ค าบัลลังก์                     
อาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 16.45 น.  
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตแกนน าพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) 
กล่าวถึงปัญหาขัดแย้งรอยร้าวในรัฐบาลที่เกิดขึ้นว่า ปัญหาส าคัญมาจากพรรคร่วมที่ต่างฝ่ายต่างชิงดีชิงเด่น ท าในสิ่งที่ได้
คะแนนเข้าพรรคตัวเอง ในขณะที่นายกรัฐมนตรีไม่มีความเข้าใจในการท างานกับพรรคร่วม ที่เป็นห่วงกันว่ารัฐบาลจะล้ม
นั้นไม่น่าห่วงหาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ยังคุมส.ว.ได้ก็ไม่มีใครท าอะไรพล.อ.
ประยุทธ์ ได้ ถึงอย่างไรก็กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อยู่ดี แต่ปัญหาคือการขาดภาวการณ์เป็นผู้น าที่ดี เป็นผลเสียงต่อ
ประเทศ  เช่น การแบนสารพิษอันตรายก็ขาดการเตรียมการล่วงหน้า พอมายกเลิกการแบนก็ไปคนละทิศคนละทางและ
นายกรัฐมนตรีก็ท าอะไรไม่ได้เลย อีกเรื่องที่ส าคัญคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ที่แต่ละกระทรวงไปคนละทิศละทาง 
มาตรการของกระทรวงการคลังก็แจกแล้วแจกอีกไม่มีผลต่อการเพ่ิมผลผลิตการจ้างงาน กระทรวงคลังกับนายสมคิด  
จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีก็ท ากันไป เป็นมาตรการกระทรวงการคลังขาเดียว ทั้งๆที่กระทรวงการคลังต้องดู
มาตรการการคลังที่เก่ียวข้องกับกระทรวงหลักๆทั้งหลายด้วย 
 อดีตรองนายกฯ กล่าวว่า ดังนั้น นายกรัฐมนตรีต้องหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงกระทรวงด้าน
เศรษฐกิจทั้งหมดเพ่ือวางระบบใหม่ให้ประสานเชื่อมโยงกัน ซึ่งถือว่ายากแต่ต้องรีบท าไม่เช่นนั้นจะเกิดความเสียหาย 
พล.อ.ประยุทธ์ ต้องปรับการท างานใหม่หมด ถ้ารับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจไม่ไหวก็ให้คนอ่ืนท าแทนแล้วมีอ านาจสั่งทุก
กระทรวงได้จะเป็นการผ่อนหนักเป็นเบา การจะนัดมิตติ้งพรรคร่วมยังไม่เพียงพอเพราะเวลานี้เศรษฐกิจเสียหายยับเยิน 
จึงต้องการอะไรมากกว่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/744569 
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"ส.ส.ชัยชนะ"ประกาศทวงคืนเก้าอ้ีส.ส.เมืองคอนให้ปชป. 
ส.ส.“ชัยชนะ"ประกาศลั่นกลางงานท าบุญ พร้อมทวงคืนทุกเก้าอี้ ให้"ประชาธิปัตย์" ในนครศรีธรรมราช                     
อาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 15.24 น. 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้จัดงานครบรอบประจ าปี 
"30ปีที่รับใช้ 10ปีที่จากไป ร าลึกนายก วิฑูรย์ เดชเดโช" ณ บ้านเลขที่ 794/20 หมู่13 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีธรรมราช เริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.00-13.00น. ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยนักการเมืองระดับชาติ เช่น นาย
เทพไท เสนพงศ์ นายนิพิษฏ์  อินทรสมบัติ นายอภิชาต ศักดิ์เศรษฐ์ นายสายัณห์ ยุติธรรม นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์ นาย
สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ และนักการเมืองท้องถิ่น เช่น นายเชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายอภินันท์ เชาวลิตร นายคนึง ชูพงศ์ เป็นต้น 
พร้อมทั้งข้าราชการทุกระดับภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช นักธุรกิจ ตลอดจนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
กว่า 1,000 คน 
 โดยนายชัยชนะ กล่าวว่า ทุกปีจะมีการจัดงานร าลึกให้กับคุณพ่อ ตั้งแต่ที่เสียชีวิตเป็นต้นมา เป็นระยะเวลา 
10 ปีแล้ว และตั้งแต่คุณพ่อจากไปก็ได้จดทะเบียนมูลนิธิชื่อ มูลนิธิวิฑูรย์เดชเดโช เมื่อปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเด็กที่ยากไร้ และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้จัดงานท าบุญ
ครบรอบประจ าปีให้กับคุณพ่อมาทุกๆปี  ส าหรับการจัดงานในวันนี้ ได้รวมพลชาวประชาธิปัตย์ นครศรีธรรมราช เพ่ือ
ประกาศความพร้อมการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาธิปัตย์ได้ครบทุกเขตเลือกตั้ง ยกท้ังจังหวัดนครศรีธรรมราชแน่นอน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/744557 
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อ่อน...สภาล่มสะท้อนภาพรัฐอ่อนแอที่สุดในประวัติศาสตร์    
"วิปฝ่ายค้าน"ได้ทีเย้ยสภาล่มบ่อย สะท้อนภาพ"รัฐบาล"อ่อนแอที่สุดในประวัติศาสตร์ แนะให้ดูสมัยเพื่อไทยเป็น
ตัวอย่าง เผยอาจยื่นซักฟอกต้นปี 63 
อาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 15.33 น.  
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. นายสุทิน คลังแสง  ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงปัญหาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ยัง
ค้างญัตติการพิจารณาตั้งกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามันศึกษาผลกระทบการใช้ค าสั่งตาม มาตรา 44 ว่า การประชุมพรรค
ร่วมฝ่ายค้านวันที่ 4 ธ.ค.นี้ จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะด าเนินการเช่นไร จะยืนตามมติเดิมที่ไม่ร่วมประชุมในญัตติดังกล่าว
หรือจะยืดหยุ่นอย่างไรหรือไม่ แต่ถึงอย่างไรเราเชื่อมั่นว่ารัฐบาลคงสามารถจัดการองค์ประชุมของพรรคร่วมรัฐบาลได้ 
ไม่เช่นนั้นจะถือว่าเป็นรัฐบาลที่อ่อนแอที่สุดในประวัติศาสตร์ จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อคนในประเทศและต่างชาติ 
 เมื่อถามว่า รัฐบาลอาจโยนความผิดให้ฝ่ายค้านที่ไม่เข้าร่วมประชุมเพราะมัวแต่เล่นเกมการเมือง นายสุทิน 
กล่าวว่า รัฐบาลจะพูดเช่นนั้นไม่ได้เพราะในอดีตที่พรรคเพ่ือไทยเคยเป็นรัฐบาลเราไม่เคยโยนความผิดเรื่ององค์ประชุม
ให้ฝ่ายค้าน และฝ่ายค้านก็ไม่เคยท าให้องค์ประชุมล้มได้ ที่พรรคเพ่ือไทยรักษาองค์ประชุมได้เพราะตระหนักดีว่าเราต้อง
สร้างความเชื่อม่ันให้กับประเทศด้วยการรับผิดชอบองค์ประชุมของเราสมัยที่เป็นรัฐบาล ฝ่ายค้านตอนนั้นก็ท าหน้าที่ของ
เขา ซึ่งการวอล์กเอาท์เป็นมาตรการหนึ่งที่ฝ่ายค้านต้องท าเพ่ือก ากับการท างานของรัฐบาล ดังนั้นถ้ารัฐบาลนี้มีความ
รับผิดชอบเหมือนรัฐบาลพรรคเพ่ือไทย ต่อให้ฝ่ายค้านเล่นเกมอย่างไรสภาฯก็ไม่มีวันล้ม การท างานของรัฐบาลก็ไม่
สะดุดเช่นนี้ 
 เมื่อถามถึง จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภายในปี 62 เหมือนมติเดิมของพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือไม่ 
นายสุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้ก็จะได้ข้อสรุปในเช้าวันที่ 4 ธ.ค.เช่นเดียวกัน เนื่องจากมีข้อมูลใหม่จากประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ว่าการนับวงรอบปีนับจากสมัยประชุมซึ่งจะไปหมดเขตอภิปรายไม่ไว้วางใจการท างานปีแรกของรัฐบาลใน
วันที่ 28 ก.พ. 2563 แต่เดิมเราเข้าใจว่านับเป็นปีพ.ศ. ที่จะจบวันที่ 31 ธ.ค.เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงมาเช่นนี้
เราก็มีเวลาเพ่ิมขึ้น จึงจะทบทวนว่าอภิปรายช่วงไหนจะเป็นประโยชน์ที่สุด และมีความเป็นไปได้ว่าเราจะเลื่อนการ
อภิปรายไมไ่ว้วางใจออกไป 
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/744559 
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"จุรินทร์"ขึ้นเหนือ ลั่นยุคนี้ประชาธิปไตยต้องกินได้ 
สยามรัฐออนไลน์ 1 ธันวาคม 2562 21:28 การเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 ธันวาคม 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดสัมมนาโครงการขับเคลื่อนคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภาคเหนือ ที่โรงแรม
รัตนโกสินทร์ จ.เชียงใหม่ ว่า วันนี้ทิศทางพรรคประชาธิปัตย์ยุค “อุดมการณ์-ทันสมัย” มีความชัดเจน เพราะยุคนี้
ประชาธิปไตยต้องกินได้ กล่าวคือยึดมั่นประชาธิปไตย ปากท้องประชาชนก็ต้องอุดมสมบูรณ์ ซึ่งวันนี้คณะผู้บริหารของ
พรรคประชาธิปัตย์มีทีมวิเคราะห์สถานการณ์ ทีมเศรษฐกิจทันสมัย ทีมโซเชียลมีเดีย ทีมไอทีคุณภาพ เราท างานเชิงรุก
ด้วยความแม่นย าและรวดเร็ว โดยยึดอุดมการณ์ประชาธิปไตยระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และท างาน
เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพ่ีน้องประชาชนคนไทยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า พรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลอย่างมีเงื่อนไข โดยเงื่อนไขส าคัญเรื่อง
หนึ่งคือนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งวันนี้ผมในฐานะ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้
เดินหน้าอย่างเต็มที่เพ่ือผลักดันนโยบายประกันรายได้ ช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรผู้ปลูกพืช 5 ชนิด ถือว่าเรียบร้อยเกือบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ 4 เดือนเข้ามารับต าแหน่ง ถือว่าเราท าได้ไว ท าได้จริง เพราะสามารถผลักดันจนท าให้พืชทุกชนิดที่
ประกันรายได้จ่ายเงินทันทีครบทุกตัวภายในปี 2562 พรรคประชาธิปัตย์จะเดินหน้าอย่างมียุทธศาสตร์ โดยเป็น
ประชาธิปไตยท่ีประชาชนกินได้ ท างานสามารถจับต้องได้และท าได้ไว ท าได้จริง 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/118579 
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สะพัดสส.อีสาน‘พท.’ดอดบินดูไบฟ้อง‘แม้ว’ โวย‘หญิงหน่อย’แทรกแซงหนัก 
วันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 19.06 น. 
 
 
 
 
 
 
 1 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพ่ือไทย (พท.) ว่า ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 
ส.ส.อีสาน พรรคเพ่ือไทย ประมาณ 68 คน ได้เดินทางไปพบนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่นครดูไบ ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยทยอยไปกัน 3 รอบ รอบละประมาณ 20 คน น าโดยนายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ ประธานภาค
อีสาน 
 ส าหรับการเดินทางไปพบนายทักษิณครั้งนี้ เพ่ือระบายความในใจเป็นรายบุคคล หลีกเลี่ยงการเข้าพบเป็น
กลุ่ม เนื่องจากเกรงว่าเรื่องจะรู้ไปถึงคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย เพราะสิ่งที่ ส.ส.
อีสาน ระบายส่วนใหญ่เป็นความไม่พอใจการบริหารงานของคุณหญิงสุดารัตน์ ที่แทรกแซงการท างาน เช่น ในวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา มีการประชุม ส.ส.ภาคอีสาน ทางคุณหญิงสุดารัตน์ ก็เข้ามานั่งเป็นประธานประชุม ทั้งๆที่
ปกติไม่เคยเข้ามา และมีการเปลี่ยนตัวคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณฯ ที่ทาง ส.ส.ศรีสะเกษ และ ส.ส.ภาค
อีสานมีมติส่งนายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ ส.ส. ศรีสะเกษ นั่งอนุกรรมาธิการ 
 อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดก็ถูกคุณหญิงสุดารัตน์ เปลี่ยนชื่อออกโดยไม่บอกกล่าว แล้วให้คนอ่ืนมาเป็นแทน 
สร้างความไม่พอใจให้ ส.ส. ศรีสะเกษ เป็นอย่างมาก จนเกิดการโต้เถียงในห้องประชุม ซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ ได้มีการขอ
โทษในเรื่องนี้แล้ว และรับปากจะไม่ให้เกิดเรื่องลักษณะนี้ขึ้นอีก 
 ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าความไม่พอใจของ ส.ส.ภาคอีสาน มีมาตั้งแต่การแบ่งสัดส่วนประธานกรรมาธิการฯ 
กรรมาธิการฯ จนมาถึงการตั้งคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณด้านต่างๆ ที่ส.ส. ภาคอีสานโดนเปลี่ยนชื่อ และให้คน
นอก เช่น นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ซึ่งเป็นคนนอกมาเป็น
แทน และเมื่อมีต าแหน่งมาคนที่ได้รับการจัดสรรส่วนใหญ่จะเป็น ส.ส. กทม. หรือคนใกล้ชิดและ ส.ส. อีสานบางส่วน
เท่านั้น ถือเป็นความไม่พอใจที่สะสมมานาน 
 ขณะที่ช่วงเดียวกันนี้คุณหญิงสุดารัตน์ มีการนัดกลุ่ม ส.ส. ภาคอีสานไปทานอาหารที่บ้าน เพื่อปรับความเข้า
ไจ แต่ปรากฏว่าไม่มี ส.ส.ไปร่วมงาน แต่กลับนัดรวมตัวกันเดินทางไปดูไบแทน และในช่วงเดียวกันนี้คุณหญิงสุดดารัตน์ 
ได้เดินทางไปนครดูไบด้วยเช่นกัน เพื่อเคลียร์ปัญหากับ ส.ส. ภาคอีสาน โดยมีการยกเลิกก าหนดการลงพ้ืนที่หาเสียงที่ จ.
ขอนแก่น ซึ่งก าหนดไว้ช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมา รวมถึงอาจจะมีการงดประชุม ส.ส. พรรคเพ่ือไทยในวันอังคารที่ 
3 ธันวาคม 2562 อีกด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/457562 
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โพลล์ให้คะแนนกระฉูด ผลงาน‘บิ๊กตู่’ ท าตามนโยบาย/แก้จน เรตติ้งฝ่ายค้านเริ่มทรุด 
วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น. 
สวนดุสิตโพลเผยผลส ารวจ “ดัชนีการเมืองไทยเดือนพฤศจิกายน 2562” พบผลงานนายกฯ-ผลงานรัฐบาล-ท าตาม
นโยบาย-แก้จน คะแนนเพ่ิม พร้อมสะกิดต้องให้ความส าคัญแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ด้านเรตติ้งฝ่ายค้านเริ่มทรุด ขณะที่
พรรคอนาคตใหม่ปัดข่าวปลุกม็อบลงถนน กลัวโดนข้อหายุยงปลุกปั่น ด้าน“สนธิรัตน์”รับพรรคร่วมรัฐบาลนัดหม่ าข้าว
ค่ า 3 ธันวาคม แก้ปัญหาสภาล่ม 
 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จ านวน
ทั้งสิ้น 2,469คน ระหว่างวันที่ 23-30 พ.ย.62   เรื่อง “ดัชนีการเมืองไทย เดือนพ.ย.2562” โดยมีตัวชี้วัดรวม 25 
ประเด็น  เพ่ือสะท้อนว่าการเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน สรุปผลได้ดังนี้ เมื่อ
ถามว่าภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อดัชนีการเมืองไทย เดือน พ.ย.62 คะแนนเต็ม 10 ได้ 3.94 คะแนน ซึ่ง
ลดลงจากเดือนต.ค.ที่ได้ 4.09 คะแนน ทั้งนี้พบว่า การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน ได้ 5.22 คะแนน ลดลงจากเดือนต.ค.ที่
ได้ 5.67 คะแนน ส่วนข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ ได้ 4.88 คะแนน ลดลงจากเดือนต.ค.ที่ได้ 5 
คะแนน จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ ได้ 4.7 คะแนน ลดลงจากเดือนต.ค.ที่ได้ 4.97 คะแนน ความสามัคคีของ
คนในชาติ  ได้ 4.5 คะแนน ลดลงจากเดือนต.ค. ที่ได้ 4.77คะแนน การด าเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม  ได้ 
4.33 คะแนน ลดลงจากเดือนต.ค.ที่ได้ 4.57คะแนน ผลงานของรัฐบาล ได้ 4.3 คะแนน เพ่ิมขึ้นจากเดือนต.ค. ที่ได้ 3.79 
คะแนน การจัดการศึกษาส าหรับประชาชน  ได้ 4.28 คะแนน ลดลงจากเดือนต.ค. ที่ได้ 4.64 คะแนน การบริหาร
ประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้  ได้ 4.27 คะแนน เพ่ิมขึ้นจากเดือนต.ค. ที่ได้ 3.69 คะแนน ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ได้ 4.18 คะแนน ลดลงจากเดือนต.ค. ที่ได้ 4.43 คะแนน 
  ชื่นชมผลงานนายกฯ พุ่งกระฉูด 
ผลงานของนายกรัฐมนตรี ได้ 4.10 คะแนน เพ่ิมขึ้นจากเดือนต.ค. ที่ได้ 3.83 คะแนน การพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า ได้ 4.08 คะแนน ลดลงจากเดือนต.ค.ที่ได้ 4.32 คะแนน สภาพของสังคมโดยรวม ได้ 4.03 คะแนน ลดลง
จากเดือนต.ค. ที่ได้ 4.24 คะแนน ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย  ได้ 3.99 คะแนน ลดลงจากเดือนต.ค.ที่
ได้ 4.36 คะแนน การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล ได้ 3.72 คะแนน ลดลงจากเดือนต.ค. ที่ได้ 4.05คะแนน  การปฏิบัติตนของ
นักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง ได้ 3.66 คะแนน ลดลงจากเดือนต.ค. ที่ได้ 3.83 คะแนน ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ได้ 3.55 คะแนน ลดลงจากเดือนต.ค. ที่ได้ 3.72 คะแนน การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ ได้ 
3.47 คะแนน ลดลงจากเดือนต.ค. ที่ได้ 3.97 คะแนน  การแก้ปัญหายาเสพติด ได้ 3.44คะแนน ลดลงจากเดือนต.ค. ที่
ได ้3.58คะแนน 
ปชป.ก าชับ ส.ส. เข้าประชุมสภา 
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์  รองหัวหน้าพรรค และประธานส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)เปิดเผยว่า   ปชป.จะเรียก
ประชุมส.ส.ในวันที่ 3 ธ.ค.นี้ ทั้งนี้ ในที่ประชุมส.ส.พรรค คงมีการขอความร่วมมือจาก ส.ส.ทุกคนให้เข้าร่วมประชุมสภา
ฯ ให้ครบองค์ประชุม เพ่ือเดินหน้าในสภาฯต่อไป   กรณีองค์ประชุมไม่ครบรอบที่เเล้วเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งในส่วน
ของพรรคประชาธิปัตย์ ส.ส.บางคนติดภารกิจ บางคนป่วยอยู่โรงพยาบาล และติดภารกิจต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่
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สุดวิสัย  แต่ส่วนตนไม่คิดว่าเป็นเกมการเมืองใดๆเหมือนอย่างที่มีการพยายามวิเคราะห์กัน เชื่อว่าการประชุมสภาฯ ใน
วันที่ 4 ธ.ค.นี้ คงไม่น่าจะมีปัญหา 
 
พปชร.นัดพรรคร่วมมิตติ้งค่ า 3 ธ.ค. 
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ยอมรับว่า แกนน าพรรคร่วม
รัฐบาลจะมีนัดพบปะหารือกันช่วงค่ าวันที่ 3 ธ.ค.ที่สโมสรราชพฤกษ์ โดยได้เรียนให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และในฐานะประธานยุทธศาสตร์
พรรคพลังประชารัฐ รับทราบแล้ว และได้ประสานแกนน าพรรคร่วมรัฐบาลแล้ว 
เมื่อถามว่า เป็นเพราะจากปัญหาสภาล่ม เสียงรัฐบาลแพ้เสียงโหวตฝ่ายค้านจากการลงมติตั้งกมธ.วิสามัญศึกษา
ผลกระทบจากการใช้มาตรา 44 หรือไม่ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่าความจริงตั้งใจพบปะกันแบบนี้มานานแล้ว แต่ช่วงนี้ผ่าน
มาต่างยุ่งกับการท างาน ท าให้เพ่ิงมีโอกาสแกนน ามานัดพบปะกัน ขณะที่แต่ละพรรคไม่ได้ลงลึกว่าต้องเป็ตใครมา แต่ละ
พรรคจะพาแกนน าใครมาก็ได้ และน่าจะเห็นการพูดคุยกันแบบนี้ของพรรคร่วมรัฐบาลอยู่เรื่อยๆจากนี้ เมื่อถามว่า ครั้ง
หน้ามีโอกาสที่ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดจะมาพบปะกันด้วยหรือไม่ นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ถือเป็นสิ่งที่ดี ในอนาคต
จะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน 
นายอนุสรณ์  เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวองค์ประชุมสภาไม่ครบ 
เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล สนิมเกิดจากเนื้อใน ความไว้วางใจไม่ได้เกิดชั่วข้ามคืน ถ้า พล.อ.ประยุทธ์   
เห็นพรรคร่วมเป็นเพียงนั่งร้านและรอรื้อตลอดเวลา ปัญหาของรัฐบาลจะไม่มีวันหมดสิ้น 
‘อนค.’ยันไม่ปลุกม็อบลงถนน 
นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์ปฎิเสธข่าว นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่ ลาออกจากกรรมาธิการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 เพ่ือปลุกม็อบลงถนน ว่า การที่จะปลุก
ม็อบนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเรามีบทเรียนจากในอดีตที่ผ่านมา และตนเชื่อว่านายธนาธรไม่ได้คิดที่จะปลุกม็อบหรือ
ต้องการให้เกิดความขัดแย้งและรุนแรง และตั้งใจอยากเป็นส.ส.เพ่ือเข้าไปขับเคลื่อนการเมืองรูปแบบใหม่ 
“ช่วงนี้คุณธนาธรคงต้องระมัดระวังมากกว่าเดิม ผมเชื่อว่าคุณธนาธรจะไม่ท าอะไรที่สุ่มเสี่ยงเข้าทางฝ่ายที่จับจ้องอยู่
อย่างแน่นอน โดยเฉพาะตามรัฐธรรมนูญมาตรา 116 ข้อหาการยุยงปลุกปั่น ที่จะไปเข้าทางคนที่ต้องการล้มนายธนาธร
และพรรคอนาคตใหม่อยู่แล้ว”นายคารม กล่าว 
“ชวน”เข้ารพ.เช็คสภาพร่างกาย 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายของวันที่30พ.ย.ที่ผ่านมา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้เเทนราษฎร รู้สึกอ่อนเพลีย
และมีไข้ จึงเดินทางไปพบเเพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือตรวจร่างกาย หลังจากตรวจร่างกายเบื้องต้นเเพทย์ได้มี
การเจาะเลือดตรวจ และให้ยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้ ภาพรวมอาการไม่น่าเป็นห่วง โดยนายชวนยังไปปฏิบัติภารกิจได้ ในช่วง
เช้าของวันที่ 1ธ.ค.ตามปกติ พอเสร็จภารกิจนายชวน ก็ได้เดินทางเข้าตรวจร่างกายและรอผลการเจาะเลือดพร้อมค า
วินิจฉัยของเเพทย์อย่างละเอียดที่โรงพยาบาลรามาฯ อีกครั้ง และในช่วงเย็นวันเดียวกัน นายชวนจะเดินทางไปร่วมงาน
สวดอภิธรรม ที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารตามตารางงานปกติที่ก าหนดไว้อยู่ตามเดิมต่อไปด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/457580 
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สวนดุสิตโพล ส ารวจดัชนีการเมืองไทย เดือน พ.ย. เต็มสิบได้แค่ 3.94 คะแนน แนะแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง 
1 ธันวาคม 2562 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ด าเนินการส ารวจดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 25 
ประเด็น  ซึ่งตัวชี้วัดจะช่วยสะท้อนว่าการเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม  
 โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ย ( ) ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็น
การส ารวจดัชนีการเมืองไทยครั้งที่ 4 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่ว
ประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 2,469 คน 
(จ าแนกเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน  603 คน 24.42% ภาคกลาง 506 คน 20.49% ภาคเหนือ 366 คน 
14.82% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 669 คน 27.10% และภาคใต้ 325 คน 13.17%) ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 
2562 สรุปผลได้ ดังนี้ 
1. ภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ“ดัชนีการเมืองไทย เดือน พ.ย.62” คะแนนเต็ม 10 ได้ 3.94 คะแนน 
อันดับ    ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”                            ต.ค. 62    พ.ย. 62 
1    การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน                                      5.67    5.22 
2    ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้          5.00    4.88 
3    จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ                            4.97    4.70 
4    ความสามัคคีของคนในชาติ                                      4.77    4.50 
5    การด าเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม              4.57    4.33 
6    ผลงานของรัฐบาล                                                 3.79    4.30 
7    การจัดการศึกษาส าหรับประชาชน                             4.64    4.28 
8    การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้                3.69    4.27 
9    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                           4.43    4.18 
10    ผลงานของนายกรัฐมนตรี                                      3.83    4.10 
11    การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า                         4.32    4.08 
12    สภาพของสังคมโดยรวม                                       4.24    4.03 
13    ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย                    4.36    3.99 
14    การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล                                       4.05    3.72 
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15    การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง    3.83    3.66 
16    ความเป็นอยู่ของประชาชน                                     3.72    3.55 
17    การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ                3.97    3.47 
18    การแก้ปัญหายาเสพติด                                          3.58    3.44 
19    การแก้ปัญหาความยากจน                                       3.12    3.41 
20    การแก้ปัญหาคอรัปชั่น                                           3.48    3.40 
21    การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม                     3.73    3.39 
22    ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ                    3.67    3.35 
23    สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม                                     3.54    3.34 
24    การแก้ปัญหาการว่างงาน                                        3.44    3.31 
25    ราคาสินค้า                                                         3.48    3.24 
    ภาพรวม เต็ม 10 คะแนน                                         4.09    3.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ประเด็นที่ “ดีขึ้น”กว่าเดือนที่แล้ว 
ที ่  ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”                               ต.ค. 62     พ.ย. 62 
1    ผลงานของรัฐบาล                                               3.79    4.30 
2    การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้               3.69     4.27 
3    ผลงานของนายกรัฐมนตรี                                      3.83     4.10 
4    การแก้ปัญหาความยากจน                                     3.12     3.41 
 
3. ประเด็นที่ “แย่ลง”กว่าเดือนที่แล้ว 
ที ่  ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”                                 ต.ค. 62    พ.ย. 62 
1    การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน                                    5.67     5.22 
2    ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้        5.00     4.88 
3    จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ                          4.97     4.70 
4    ความสามัคคีของคนในชาติ                                    4.77     4.50 
5    การด าเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม             4.57     4.33 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

28 

 

6    การจัดการศึกษาส าหรับประชาชน                           4.64     4.28 
7    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                         4.43     4.18 
8    การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า                         4.32     4.08 
9    สภาพของสังคมโดยรวม                                       4.24     4.03 
10    ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย                 4.36     3.99 
11    การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล                                    4.05     3.72 
12    การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง    3.83    3.66 
13    ความเป็นอยู่ของประชาชน                                  3.72     3.55 
14    การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ            3.97     3.47 
15    การแก้ปัญหายาเสพติด                                      3.58     3.44 
16    การแก้ปัญหาคอรัปชั่น                                       3.48     3.40 
17    การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม                3.73     3.39 
18    ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ               3.67     3.35 
19    สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม                                3.54     3.34 
20    การแก้ปัญหาการว่างงาน                                     3.44     3.31 
21    ราคาสินค้า                                                      3.48     3.24 
 
4. ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ คือ 
 
อันดับ 1    ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง    39.76% 
อันดับ 2    นักการเมืองควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม    30.38% 
อันดับ 3    อยากให้การประชุมสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย     19.27% 
อันดับ 4    ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง หันมาดูแลประชาชน    16.57% 
อันดับ 5    น าความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์    11.51% 
  
 
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/401999?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politic 
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