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รวมข่าว กกต. 
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วั
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นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 24 มถิุนายน 2563 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   

ที ่ ข่าวเลขที่ เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 

30/2563 การพิจารณาประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้ แทนราษฎรจั งห วั ด
ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ส านักข่าวอิสรา 
ออนไลน์ 
Thaich 8 
ออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
 
ฐานเศรษฐกิจ
ออนไลน์ 
RYT 9 ออนไลน์ 
 
เนชั่นออนไลน์ 
 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
 
ไทยรัฐออนไลน์ 
 
สยามรัฐออนไลน์ 
 
INN ออนไลน์ 
 
MGR ออนไลน์ 
 
ไทยพีบีเอสออนไลน์ 

สอบปมซื้อเสียง ! กกต.เลื่อนประกาศ
ผลเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปางสัปดาห์หน้า 
ชะลอรับรองผลเลือกตั้งซ่อม จ.ล าปาง 
เหตุมีการร้องเรียนทุจริตมีหนาว!
‘กกต.’รับลูก‘สมชัย’สั่ งสอบโกง
เลือกตั้งซ่อมล าปางเขต 4 ฟัน จนท. 
ลุ้ นรอบสอง !  กกต .ประกาศผล
เลือกตั้งซ่อมล าปางสัปดาห์หน้า 
กกต.ยังไม่รับรองผลเลือกตั้ งซ่อม
ล าปางสอบซื้อเสียง-จนท.รัฐเอียง 
กกต.เลื่อนรับรองผลเลือกตั้ งซ่อม 
ส.ส.เขต 4 ล าปาง เป็นสัปดาห์หน้า 
กกต.สั่งสอบปมซื้อเสียง-จนท.วางตัว
ไม่เป็นกลาง ยื้อรับรองผลเลือกตั้งล าปาง 
กกต.สั่งเร่งสอบปมร้องเรียน ซื้อเสียง
เลือกตั้งล าปาง 
กกต. เบรกรับรอง พปชร. สั่งตรวจสอบ 
เลือกตั้งซ่อมล าปาง หลังมีผู้ร้องทุจริต 
กกต.รับเรื่อง "สมชัย" สั่งตรวจสอบ
ร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งซ่อม ล าปาง 
กกต.ด าเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติม
เลือกตั้งซ่อมล าปาง 
กกต. ยังไม่ประกาศผลเลือกตั้งซ่อม
ล าปาง ให้สอบซื้อเสียง 
กกต.เลื่อนรับรอง ส.ส.ล าปางเขต 4 
เหตุค าร้องทุจริต 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ยโสธร หารือการผลิตสื่อประชาสัมพันธเ์ชิญชวนประชาชนออกไปใช้

สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 
24 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สมาชิกรวมตัวตั้งพรรคใหม่ 'ไทยอารีราษฎร์-ไทยยั่งยืน' 25 
2 เนชั่นออนไลน์ แฉเลือกตั้งซ่อม 'ล าปาง' เปิดภาพแจกเงินซื้อเสียง 600 บาท จี้ 'กกต.'  

เร่งหาหลักฐานเอาผิด 
26 

3 ไบรท์ทีวีออนไลน์ สมชัย โพสต์ภาพแฉยับ เลือกตั้งซ่อมล าปาง เงินใส่ซองกันรอยนิ้วมือ 27 
4 ช่อง 7 ออนไลน์ อดีต กกต.เปิดคลปิอ้างซื้อเสียง แนะ กกต.อย่าเร่งประกาศผล 28 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ไพบูลย์' ชี้แกนน า พปชร.เทียบเชิญ 'บิ๊กป้อม'  29 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิรัช' แจ้ง ส.ส.พปชร. ยกขันหมากสู่ขอ 'บิ๊กป้อม' เรียบร้อยแล้ว 30 
7 ข่าวสดออนไลน์ ไม่สนใจ! ประยุทธ์ เผยไม่คุยสมคิด หลังมีข่าวออกไปตั้งพรรคใหม่ 31 
8 INN ออนไลน์ พปชร. แก้ข้อบังคับให้”บิ๊กป้อม”ตั้ง 9 รองหน.พรรค 32 
9 ข่าวสดออนไลน์ บิ๊กป้อม ส่อเกม? ใช้มูลนิธิฯ รับต าแหน่งหัวหน้าพรรค ศรีสุวรรณ 

เตรียมยื่น 
33 

10 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ศรีสุวรรณ จี้ "มหาดไทย-ป.ป.ช." สอบ "บิ๊กป้อม" 34 
11 ไทยพีบีเอสออนไลน์ จี้สอบ "พล.อ.ประวิตร" ใช้มูลนิธิป่ารอยต่อฯ หารือการเมือง 36 
12 ข่าวสดออนไลน์ ดับฝัน มงคลกิตติ์ เป็นรมต. ส.ส.พรรคเล็กดอดพบ บิ๊กตู่ - บิ๊กป้อม 37 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เสี่ยติ่ง' หอบรายชื่อ 11 พรรคเล็กพบ 'บิ๊กตู่' ยันไม่ติดใจเรื่องต าแหน่ง รมต. 38 
14 INN ออนไลน์ “ชวน” ย้ าให้ ส.ส.ยึดจุดแข็ง ปชป. ซื่อสัตย์ สุจริต 39 
15 มติชนออนไลน์ เผย“ชวน” สอนให้ ส.ส.ปชป. ยึดจุดแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต  40 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชวน' ตอกย้ าโลโก้ 'ประชาธิปัตย์' ตอ้งซื่อสัตย์ไม่โกง! 41 
17 มติชนออนไลน์ “เฉลิม”เข้าพรรคครั้งแรก หลังมีปัญหาภายใน 42 
18 ไทยโพสต์ออนไลน์ เด็กเพ่ือไทยเพ้อบอก 88 ปี ประชาธิปไตยมีแต่เสื่อมทรุด! 43 
19 ข่าวสดออนไลน์ เปิดภาพคลังแสงอ้ือ ถูกยึด ผบ.ตร. ฟันธง โยงการเมืองแน่ เตือนคนก่อม็อบ 44 
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บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ สัมพันธ์ลึก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สัมพันธ์ลึก สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 45 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์    'เชื้อสร้างเชื้อ' พลังประชารัฐ 46 
3 ไทยรัฐออนไลน์ “3 ป.” ในอุ้งมือนักการเมือง 48 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ ชี้ 'บิ๊กป้อม' นั่งหัวหน้า พปชร. กระทบดุลพรรคร่วมรัฐบาล 49 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บิ๊กเพ่ือไทย' ฟันธง สงคราม 2 ระบอบก าลังเกิดขึ้น ชมเผด็จการ

แข็งแกร่ง สมบูรณ์แบบที่สุดจนยากที่จะโค่นล้ม 
51 

6 มติชนออนไลน์ เสร็จนา ฆ่าโคถึก กลุ่ม 4 กุมาร เสร็จศึก ฆ่าขุนพล การเมืองสิ้น 53 
7 มติชนออนไลน์ ผลซ่อมล าปาง 54 
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รอบรั้วกิจกรรม  
   

รู้
วั
น
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วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยกรรมการการเลือกตั้ง  
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง บันทึกเทปถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2563  
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
บนัทกึเทปถวายพระพรชยัมงคล เนือ่งในวโรกาสวนัมหามงคล 

เฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
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วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยกรรมการการเลือกตั้ง  
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
ลงนามถวายพระพรสมเดจ็พระเจา้นอ้งนางเธอเจา้ฟา้จฬุาภรณวลัยลกัษณ ์

อคัราชกมุาร ึกรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัติยราชนาร ี
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วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นางพิไลวรรณ กนกทัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญประจ ากองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวเกษสุดา ภูสะพาน ผู้อ านวยการส านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ นายสมพล พรผล 
ผู้อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมือง แสดงความยินดีกับนายนิทัศน์ ประทักษ์ใจ  ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพรรคการเมือง 
ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแพร่ และนายชาคีย์ คชรินทร์ นิติกรปฏิบัติการ 
ซ่ึงผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ณ ส านักกิจการพรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
แสดงความยนิดแีกบ่คุลากรส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
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วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด
การอบรมทดลองหลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 โดยมีนายอภิชาติ  
เทียวพานิช ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีแก่ประชาชน และ นางสาวมนทิรา  
เข็มทอง อนุกรรมการด้านการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีแก่ประชาชน นายพัฒนพงศ์ อินทรวารี  ส านักพัฒนา
เครือข่ายการเลือกตั้ง ร.ต.อ. นิยม เพ็ชรโกมล ส านักส่งเสริมความเป็นพลเมือง พร้อมด้วยผู้บริหารส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายของหน่วยงานของรัฐ 5 หน่วยงาน เครือข่าย 
ศส.ปชต. พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร    

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เปดิการอบรมทดลองหลกัสูตร “พลเมอืงคณุภาพ” ครัง้ที ่2 
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วันอังคาร ท่ี 23 มิถุนายน 2563 เวลา 16:20 น. 

สอบปมซื้อเสียง ! กกต.เลื่อนประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปางสัปดาห์หน้า 

 
 

กกต.เลื่อนประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปางอย่างเป็นทางการสัปดาห์หน้า สั่งสอบข้อเท็จจริง หลัง 
‘เสรีพิศุทธ์-สมชัย’ ปูดหลักฐานมีซื้อเสียง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข่าวกรณี
คณะกรรมการ กกต. จัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 จ.ล าปาง ในวันที่ 20 มิ.ย. 2563 โดย กกต. ได้พิจารณาเรื่องการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 จ.ล าปาง ดังกล่าว โดยเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการ
เลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม 

แต่เนื่องจากปรากฏว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการซื้อเสียงเลือกตั้ง และกรณีเจ้าหน้าที่รัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่
โดยมิชอบ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความรอบคอบ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กกต. จึงมอบหมายให้ส านักงาน กกต. 
ด าเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมว่า มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ โดยให้น า
ผลการตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อ กกต. เพ่ือประกอบการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 จ.ล าปาง ใน
สัปดาห์หน้า 

ส าหรับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ หลังจากปิดหีบเมื่อเวลา 17.00 เจ้าหน้าที่ได้เริ่มนับคะแนน กระทั่ง
ล่าสุดผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ นายวัฒนา สิทธิวัง จากพรรคพลังประชารัฐ ได้ 61,821 คะแนน และ ร.ต.ท.
สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย ได้ 37,781 คะแนน โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ 110,326 คนหรือ 
67.68% จากจ านวนผู้มีสิทธิ 162,806 คน แบ่งเป็นบัตรดี 102,512 บัตร บัตรเสีย 3,169 บัตร และมีผู้ลงคะแนนไม่
เลือกผู้สมัคร 2,936 บัตร 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรค
เสรีรวมไทย ได้รับเรื่องร้องเรียน และหลักฐานเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลในการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 จ.ล าปาง โดย
อ้างว่ามีการซื้อเสียงเลือกตั้ง ต่อมานายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. น าคลิปวีดีโอดังกล่าวมาเปิดเผยโดยอ้างว่าได้รับ
มาจาก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/89823-isranews-115.html 

https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/89823-isranews-115.html
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23 มิถุนายน 2563 เวลา 16:20 น.  

ชะลอรับรองผลเลือกตัง้ซ่อม จ.ล าปาง เหตมุกีารร้องเรียนทุจริต 
 

 
 

 
กกต. ชะลอการประกาศรับรองผลเลือกตั้งซ่อม จ.ล าปาง เขต 4 เหตุมีเรื่องร้องเรียนทุจริต สั่งส านักงาน 

กกต.เร่งสอบก่อนส่งเข้าที่ประชุม กกต. พิจารณาสัปดาห์หน้า 
(23 มิ.ย. 2563) ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีมติชะลอการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

ซ่อม จ.ล าปาง เขต 4 ออกไปก่อน ภายหลังตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการซื้อเสียงเลือกตั้ง 
และกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้มอบหมายให้
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด าเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต
และเท่ียงธรรมหรือไม่ 

โดยให้น าผลการตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือประกอบการพิจารณา ประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง ภายในสัปดาห์หน้า 

 
อ้างอิง : https://www.thaich8.com/news_detail/89577 
 
  

https://www.thaich8.com/news_detail/89577
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วันอังคาร ท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 16.24 น. 

 มีหนาว!‘กกต.’รับลูก‘สมชัย’สั่งสอบโกงเลือกตั้งซ่อมล าปางเขต 4 ฟัน จนท. 

 
 

มีหนาว!‘กกต.’รับลูก‘สมชัย’สั่งสอบโกงเลือกตั้งซ่อมล าปางเขต4 ฟันจนท.เอ่ียวผิดกม. สั่งตรวจสอบผล
เลือกตั้งซ่อมล าปาง เขต 4  ให้เสนอ ภายในสัปดาห์หน้าก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หลัง “สมชัย” ปูดจนท.ท าผิด
กฎหมาย 

จากกรณีที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าการเลือกตั้งซ่อม สส.ล าปาง เขต4 มีการท าผิดกฎหมาย
เลือกตั้งนั้น ทางส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4แทนต าแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์ที่ 
20 มิถุนายน 2563 นั้น  

วันนี้ (23มิ.ย.) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กดต.) ได้ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ชี้แจงว่า คณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้พิจารณาเรื่องการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทน
ต าแหน่งที่ว่างแล้ว เห็นว่า กฎหมายก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรได้ เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควร เชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แต่เนื่องจาก
ปรากฏว่า มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการซื้อเสียงเลือกตั้ง และกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้มอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรมหรือไม่  โดยให้น าผลการตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือประกอบการพิจารณา
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง  ภายในสัปดาห์
หน้า 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/501067 

https://www.naewna.com/politic/501067
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23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:27 น.     

ลุ้นรอบสอง ! กกต.ประกาศผลเลอืกตั้งซ่อมล าปางสัปดาห์หน้า เหตตุ้องสอบเรื่อง  

ทุจริตให้จบก่อน 

 

 
 

23 มิ.ย.63- ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าว ตามที่กกต.ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.63 นั้น โดยในวันนี้( 23 
มิ.ย.)กกต.ได้พิจารณาเรื่องการประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทน
ต าแหน่งที่ว่าง แล้วเห็นว่ากฎหมายก าหนดให้ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม แต่เนื่องจากปรากฏว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการซื้อเสียงเลือกตั้ง และกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กกต.จึงได้มอบหมายให้ส านักงาน
ด าเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ โดยให้น าผล
การตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อกกต.เพ่ือประกอบการพิจารณา ประกาศผลการเลือกตั้งภายในสัปดาห์หน้า. 
 
 อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69493 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/69493
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23 Jun 2020 16:29 น. 

กกต.ยังไม่รับรองผลเลอืกตั้งซ่อมล าปางสอบซื้อเสียง-จนท.รัฐเอียง 

 
 

กกต.ยังไม่ประกาศผลเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล าปาง สั่งตรวจสอบร้องซื้อเสียง –จนท.รัฐวางตัวไม 
เป็นกลาง ท าเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่ 

วันนี้ ( 23 มิ.ย.63 ) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งว่า ที่ประชุม กกต. ได้มีการ  
พิจารณา เรื่องการประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่างแล้วเห็นว่า กฎหมายก าหนดให้
กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.ได้ เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม แต่เนื่องจากปรากฏว่า มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการซื้อเสียงเลือกตั้ง และกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ   
  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กกต.จึงได้มอบหมายให้ส านักงานกกต.
ด าเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่   โดยให้
น าผลการตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อกกต.เพ่ือประกอบการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งภายในสัปดาห์หน้า 
  ส าหรับผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง ผู้ชนะการเลือกตั้งคือ นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครหมายเลข 
1 จากพรรคไทยรักไทย                                                  

ก่อนหน้านี้ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้โพสต์ข้อความ และคลิปภาพ
เหตุการณ์ที่อ้างว่า มีการซื้อเสียงในการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง บนเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า 
กกต.ต้องไม่เร่งประกาศผลเลือกตั้งซ่อมล าปาง ผมมีโอกาสได้พบกับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรี
รวมไทย  ท่านเพิ่งกลับมาจาก จ.ล าปาง และน าหลักฐานต่างๆ ที่รวบรวมเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งมาให้ผมดู
นับสิบชิ้น  มีชิ้นหนึ่งเป็นคลิปการซื้อเสียงที่ผมบอกท่านไปว่า เป็นหลักฐานที่สามารถน าไปร้องคัดค้านการเลือกตั้ง
ที่ กกต.จังหวัด และ กกต.กลางได้ คลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น. หนึ่ง
วันก่อนวันเลือกตั้ง เหตุเกิดที่หมู่ 11 ต าบลล้อมแรด อ.เถิน ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ล าปาง  มีหัวคะแนนน าเงิน 
600 บาท โดยเย็บเป็นชุดๆละ 300 บาท  น ามาให้ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว   สามารถระบุชื่อของคนที่แจกเงิน
ได้  และมีพยานที่พร้อมให้การกับเจ้าหน้าที่ 

กรณีดังกล่าว เป็นการกระท าผิดตาม พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 (1) ที่ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใด 
ให้ เสนอให้ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ค านวณเป็น เงินได้  ซึ่งเป็นความผิดทั้งต่อผู้แจกเงินที่ต้องได้รับโทษ
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ตามมาตรา 158 คือจ าคุก 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี  และ กกต.ต้องด าเนินการตามมาตรา 132 คือ หากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการกระท าอัน
เป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม   ก็สามารถให้ใบเหลือง ใบแดง หรือ ใบส้มแล้วแต่กรณีได้  
ทราบมาว่า จะมีการน าหลักฐานไปยื่นร้องคัดค้านการเลือกตั้งที่ สนง.กกต.จังหวัดล าปาง ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ กกต.
กลางสมควรมีการไต่สวนและสืบสวนข้อเท็จจริงว่ามีการซื้อเสียงเกิดขึ้นในพ้ืนที่จริงหรือไม่ ไม่ควรเร่งรีบประกาศผล 
ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม สมกับเจตนาที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองอย่าง
แท้จริง 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/439481 
 
  

https://www.thansettakij.com/content/439481
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Tuesday June 23, 2020 16:34 

กกต.เลือ่นรับรองผลเลอืกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ล าปาง เป็นสัปดาห์หน้าหลังมีร้องทุจริต 
 

ร าย ง านข่ า ว จ ากคณะกรรมการการ เลื อก ตั้ ง  (กกต . ) เ ปิ ด เ ผยว่ า  ต ามที่ กกต .  ได้ จั ด ให้ มี ก า ร
เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.นั้น แต่
เนื่องจากปรากฎว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการซื้อเสียงเลือกตั้ง และกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิ
ชอบ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรมกับผู้ที่กี่ยวข้อง กกต.จึงได้มอบหมายให้ส านักงาน กกต.ด าเนินการ
ตรวจสอบเพ่ิมเติมว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ โดยให้น าผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือประกอบการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัด
ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง ภายในสัปดาห์หน้า 

 
 

อ้างอิง : https://www.ryt9.com/s/iq02/3135927 
 

 

  

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA.%E0%B8%AA.
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA.%E0%B8%AA.
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA.%E0%B8%AA.
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.ryt9.com/s/iq02/3135927
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23 มิถุนายน 2020 เวลา 16:44 

กกต.สั่งสอบปมซื้อเสียง-จนท.วางตัวไม่เป็นกลาง ยื้อรับรองผลเลือกตั้งล าปาง 

 
 

      กกต.ยังไม่ประกาศผลเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล าปาง สั่งสนง.ตรวจสอบร้องซื้อเสียง –จนท.รัฐวางตัวไม่เป็นกลาง 

      ความคืบหน้าการ ประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.เขต 4 ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่างลง หลังนายวัฒนา สิทธิ
วัง ผู้สมัคร หมายเลข1 พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ล่าสุดส านักงานกกต. แจ้งว่า ที่ประชุมกกต. ได้มีการ
พิจารณาเรื่องดังกล่าวว่า  กฎหมายก าหนดให้กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.ได้ เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควร
เชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
       แต่เนื่องจากปรากฏว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการซื้อเสียงเลือกตั้ง และกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กกต.จึงได้มอบหมายให้ส านักงานกกต.
ด าเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่  โดยให้น าผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อกกต.เพ่ือประกอบการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งภายในสัปดาห์หน้า 
 
อ้างอิง : 

https://www.nationweekend.com/content/politics/12621?utm_source=homepage&utm_medium=int

ernal_referral&utm_campaign=politics 

  

https://www.nationweekend.com/content/politics/12621?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/12621?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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อังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 16.46 น. 

กกต.สั่งเร่งสอบปมร้องเรียน ซื้อเสียงเลือกตั้งล าปาง 
 

กกต.ยังไม่รับรองผลเลือกตั้งซ่อมล าปาง สั่ง สนง.เร่งตรวจสอบปมร้องเรียนซื้อเสียง ให้รายงานผลสัปดาห์
หน้า 

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งว่าในวันนี้ กกต.ได้พิจารณาเรื่องการประกาศ
ผลการเลือกตั้ง ส.ส.ล าปาง เขต 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง แล้ว เห็นว่า กฎหมายก าหนดให้ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง
ส.ส.ได้ เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แต่เนื่องจาก
ปรากฏว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการซื้อเสียงเลือกตั้ง และกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ดังนั้น
เพ่ือให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กกต.จึงได้มอบหมายให้ส านักงานกกต.ด าเนินการตรวจสอบ
เพ่ิมเติมว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่  โดยให้น าผลการตรวจสอบดังกล่าว
เสนอต่อกกต.เพ่ือประกอบการพิจารณา ประกาศผลการเลือกตั้ง  ส.ส.ล าปาง เขต4 แทนต าแหน่งที่ว่าง ภายในสัปดาห์
หน้า. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/781454 
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/781454
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Thairat TV 
 
23 มิ.ย. 2563 17:05 น. 

กกต. เบรกรับรอง พปชร. สั่งตรวจสอบเลือกตั้งซ่อมล าปาง หลังมีผู้ร้องทุจริต 

 
 

พรรคพลังประชารัฐ ยังต้องรอประกาศชัยชนะก่อน เม่ือ กกต.สั่ง ชะลอ ประกาศผลการเลือกตั้ง ล าปาง 
เขต 4 หลังพบมีเรื่องร้องเรียน สั่งตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีทุจริตหรือไม่ ให้เสนอคณะกรรมการ กกต.ภายในสัปดาห์
หน้า  

การพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนต าแหน่งที่
ว่าง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 
แทนต าแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 นั้น 

วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้พิจารณาเรื่องการประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง แล้วเห็นว่า กฎหมายก าหนดให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่า  ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม แต่เนื่องจากปรากฏว่า มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ กรณีการซื้อเสียงเลือกตั้ง และกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้
ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความรอบคอบ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการการเลือกตั้งจึง
ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด าเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการ
เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ โดยให้น าผลการตรวจสอบดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพ่ือประกอบการพิจารณา ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทน
ต าแหน่งที่ว่าง ภายในสัปดาห์หน้า 

 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1874848 
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กกต.รับเรื่อง "สมชัย" สั่งตรวจสอบร้องเรียนทุจริตเลอืกตั้งซอ่ม ล าปาง 

 

จากกรณีที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตผู้สมัคร พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าการเลือกตั้งซ่อม 
สส.ล าปาง เขต4 มีการท าผิดกฎหมายเลือกตั้งนั้น ทางส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้ออกเอกสารข่าว
ชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 
4แทนต าแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.63 นั้น 

ล่าสุดวันนี้ (23 มิ.ย.63) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ 
ชี้แจงว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาเรื่องการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง 
เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่างแล้ว เห็นว่า กฎหมายก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควร เชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม แต่เนื่องจากปรากฏว่า มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการซื้อเสียงเลือกตั้ง และกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบ 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้มอบหมายให้
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ โดยให้น าผลการตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือประกอบการ
พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง ภายใน
สัปดาห์หน้า 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/164803 
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 23 มิถุนายน 2020 - 17:12 

กกต.ด าเนินการตรวจสอบเพิ่มเตมิเลือกตั้งซ่อมล าปาง 

 
กกต.ด าเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมเลือกตั้งซ่อมล าปางเป็นไปโดยสุจริตหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณา

ประการศผลการเลือกตั้งสัปดาห์หน้า 

วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาเรื่องการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง แล้ว เห็นว่ากฎหมายก าหนดให้ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่ าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม แต่เนื่องจากปรากฎว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการซื้อเสียงเลือกตั้ง และกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบ 

ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความรอบคอบและเป็นรรมกับผู้ที่กี่ยวข้อง กกต. จึงได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งด าเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่โดย
ให้น าผลการตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อ กกต. เพ่ือประกอบการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่างภายในสัปดาห์หน้า 

 
 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_706229/ 
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กกต. ยังไม่ประกาศผลเลือกตั้งซ่อมล าปาง ใหส้อบซื้อเสียง-จนท.วางตัวไม่เป็นกลาง 

 
 
กกต.ยังไม่ประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ล าปาง สั่ง สนง.ตรวจสอบร้องซื้อเสียง-จนท.รัฐวางตัว 

ไม่เป็นกลาง ท าเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่ 
วันนี้ (23 มิ.ย.) ส านักงาน กกต. แจ้งว่า ที่ประชุม กกต. ได้มีการพิจารณาเรื่องการประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.

เขต 4 ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่างแล้วเห็นว่า กฎหมายก าหนดให้ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.ได้ เมื่อตรวจสอบ
เบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แต่เนื่องจากปรากฏว่ามีการร้องเรียน
เกี่ยวกับกรณีการซื้อเสียงเลือกตั้ง และกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความ
รอบคอบและเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กกต.จึงได้มอบหมายให้ส านักงาน กกต.ด าเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีเหตุอัน
ควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ โดยให้น าผลการตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อ กกต.เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งภายในสัปดาห์หน้า 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000064701 
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กกต.เลือ่นรับรอง ส.ส.ล าปางเขต 4 เหตุค ารอ้งทุจริต 

 
 
กกต.เลื่อนประกาศรับรองผลเลือกตั้งซ่อมล าปางเขต 4 หลังมีคลิปภาพอ้างทุจริตเลือกตั้ง 
วันนี้ (23 มิ.ย.2563) ทีมข่าวไทยพีบีเอส ลงพ้ืนที่บ้านเด่นแก้ว หมู่ 11 ต.ล้อมแรด จ.ล าปาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่

ปรากฎเหตุการณ์ในคลิปภาพที่รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก 
ระบุว่ามีการซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อม และจากการสอบถามชาวบ้านหลายคนยอมรับว่าบุคคลในคลิปเป็นคนในหมู่บ้านจริง 
แต่ขณะนี้ไปธุระที่ต่างจังหวัด และไม่แน่ใจว่าในคลิปเป็นการจ่ายเงิน เพ่ือซื้อเสียงจริงหรือไม่ ก่อนที่ชาวบ้านจะย้ าว่า
ส่วนตัวไม่ได้รับเงินเพื่อแลกการลงคะแนนให้ 

ด้าน กกต.จังหวัดล าปาง เปิดเผยว่า ตัวแทนพรรคเสรีรวมไทยยื่นเรื่องร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้ง ทั้งกรณีคลิป
ภาพการจ่ายเงินและกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบซึ่งสั่งเจ้าหน้าที่สืบสวนลงพ้ืนที่หาข้อเท็จจริงแล้ว 

ขณะที่ กกต.กลาง เลื่อนการพิจารณาประกาศรับรองผลเลือกตั้งไปสัปดาห์หน้า หลังจากมีวาระการพิจารณา
รับรองผลวันนี้ ด้วยเพราะมีการร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งและเพ่ือให้เกิดความรอบคอบเป็นธรรม จึงสั่งตรวจสอบเพ่ิมเติม
ว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่ 
กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 73 บัญญัติห้ามมิให้ผู้สมัคร หรือผู้ใด ให้-เสนอให้ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่
ค านวณเป็นเงินได้ โทษจ าคุกสูงสุด 10 ปี หรือปรับสูงสุด 200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง 10 ปี 

ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้งซ่อมเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดล าปาง นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ
ไชนะเลือกตั้งได้คะแนนสูงสุดกว่า 61,000 คะแนน รองลงมา ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ จากพรรคเสรีรวมไทย กว่า 
38,000 คะแนน 
  
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/293941 
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กกต. ยโสธร หารือการผลิตสือ่ประชาสมัพันธเ์ชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ 
เลือกตั้งทอ้งถิ่น 

 
 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 23 มิ.ย.63 ที่ห้องประชุม กกต.จังหวัดยโสธร นางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยโสธร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนจากหน่วยงาน 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร 
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 

นางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อ านวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า งานการ
ประชุมในครั้งนี้ เพ่ือหารือถึงรูปแบบและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น โดยต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งได้รับงบการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
100,000 บาท ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ผลิตคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปเลือกตั้ง ไม่น้อย
กว่า 1 เรื่อง สปอตวิทยุกระจายเสียง ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง และภาพอินโฟกราฟฟิกสาระความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่นประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง จากนั้นจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเข้าร่วมประกวดใน
ระดับประเทศต่อไป โดยการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และเข้าถึงประชาชน ที่
ส าคัญต้องสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดยโสธร รวมถึงสร้างภาคี
เครือข่ายการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นต่อไป 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/164849 

 

 

  

https://siamrath.co.th/n/164849
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กรุงเทพธุรกิจ 

23 มิถุนายน 2563 

สมาชิกรวมตัวตั้งพรรคใหม่ 'ไทยอารีราษฎร-์ไทยยั่งยืน' 
 

สมาชิกพรรคเล็ก ยื่น กกต. ลาออกจากพรรคเดิม รวมตัวตั้งพรรค “ไทยอารีราษฎร์-ไทยยั่งยืน” อ้างพรรค

เก่าไม่ตอบสนองประชาชน 

วานนี้(22 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า หลังปรากฏข่าวความ
เคลื่อนไหวของพรรคการเมืองขนาดเล็กเตรียมยุบพรรค เพ่ือไปรวมกับพรรคการเมืองใหญ่ ปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงเช้าหลัง
ส านักงาน กกต.เปิดท าการ มีสมาชิกพรรคการเมืองทยอยเดินทางมายื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ขณะที่
บางส่วนได้ยื่นขอจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ 

นายสาโรจน์ เอียดขาว สมาชิกพรรคประชาธรรมไทย พร้อมกับสมาชิกพรรคเพ่ือชาติ พรรคภูมิพลังเกษตรกร
ไทย พรรคประชาธิปัตย์ ประชาธรรมไทย เข้ายื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคต่อ กกต. รวมถึงสอบถาม
รายละเอียดและเอกสารในการจดจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ เนื่องจากประสงค์จะเข้ายื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคไทยอารี
ราษฎร์ ต่อ กกต.ในสัปดาห์หน้า 

นายสาโรจน์ เปิดเผยว่า การที่สมาชิกพรรคเล็กลาออกแล้วมารวมตัวเพ่ือจัดตั้งพรรคใหม่ เป็นการรวมตัวของ
คนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ที่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนรากหญ้า ทุกคนมาจากพ้ืนเพบ้านๆ ที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชน เพราะเป็นคนที่รู้ความเดือดร้อนและสามารถสนองความต้องการให้กับประชาชนที่ยังมีความยากล าบากอยู่ 
อีกท้ังทุกคนที่มารวมตัวกันเคยผิดพลาดจากการร่วมงานกับพรรคการเมืองเก่า 

แม้จะเป็นพรรคการเมืองใหม่ แต่คิดว่าการเข้าถึงประชาชน ไม่ได้อยู่ที่ต้องสังกัดพรรคใหญ่หรือพรรคเล็ก แต่
ขึ้นอยู่กับว่า ใครจะสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากกว่า จุดยืนของพรรคเล็กไม่ต้องการให้มีทุนสามานย์เข้า
มาอยู่ในพรรค ส่วนเมื่อเป็นพรรคแล้วจะตัดสินใจไปร่วมกับรัฐบาลหรือฝ่ายค้านขึ้นอยู่กับประชาชน 

ด้านนายภัทรนุกูล เอ่งฉ้วน อดีตสมาชิกพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พร้อมอดีตสมาชิกพรรคพลัง
ประชาธิปไตย ได้เดินทางมายื่นขอจดจัดตั้งพรรคไทยยั่งยืน พร้อมกล่าวว่า ขณะนี้การจัดตั้งพรรคเสร็จแล้ว 75% ตนเอง
จะเป็นหัวหน้าพรรค ส่วนเลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรคขอยังไม่เปิดเผย ที่ต้องลาออกจากพรรคเดิมมาตั้ง
พรรคใหม่ เพราะต้องการดูแลชาวบ้าน อีกท้ังตอนที่อยู่พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย นโยบายที่เราคิดไว้ไม่สามารถท าให้
เป็นจริงได้ รวมทั้งพรรคก็ไม่ร่วมรัฐบาลท าให้ปัญหาของประชาชนที่เรารับมาไม่ได้รับการแก้ไข จึงต้องออกมาตั้งพรรคเอง 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886197 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886197
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23 มิถุนายน 2020 เวลา 9:38 

แฉเลอืกตั้งซอ่ม 'ล าปาง' เปิดภาพแจกเงินซื้อเสียง 600 บาท จี ้'กกต.'  
เร่งหาหลักฐานเอาผดิ 
  
 
 
 

 
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟสบุ๊คว่า ระเบียบรางวัลสินบนน าจับซื้อ

เสียง ของกกต. ประกาศใช้ตั้งแต่มีนาคม 2562 แต่ กกต.ไม่ค่อยประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ มีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการการ
คุ้มครองพยาน และก าหนดให้ พนักงานสอบสวนของ กกต.ต้องลงไปหาหลักฐานเมื่อมีการร้องทุจริตจากประชาชน  หากเรื่อง
เป็นจริง จนท าให้แจกใบเหลือง ผู้แจ้งเบาะแสจะได้เงินรางวัล 100,000-200,000 บาท หากไปถึงใบแดง จะได้เงิน
รางวัล 100,000-300,000 บาท ใครมีหลักฐาน พบว่ามีการซื้อเสียงในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา หรือ พร้อมเป็นพยานบุคคล
รีบเลยครับ แปร 300 บาท เป็น 300,000 บาท 

นอกจากนี้นายสมชัย ยังโพสต์ด้วยว่า ภาพเงินซื้อเสียง เย็บแม็คๆละ 300 บาท 2 แม็ค 600 บาท แจกให้แก่ชาวบ้าน
หมู่ที่ 11  ต าบลล้อมแรด อ าเภอเถิน เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดล าปาง ที่ประชาชน น ามามอบเป็นหลักฐานและ พรรคเสรีรวม
ไทย ได้น าไปร้องต่อส านักงาน กกต. จังหวัดล าปางเมื่อวานนี้ (ใส่ซองพลาสติกเพ่ือกันรอยนิ้วมือ) ชื่อ นามสกุล ของ บุคคลที่
ซื้อเสียงในคลิปมีแล้ว บ้านเลขที่ของสถานที่เกิดเหตุมีแล้ว วันเวลาของเหตุบันทึกไว้ชัดเจน มีบุคคลพร้อมให้การเป็น
พยาน กกต.อย่ารีรอที่จะด าเนินการ  หาก สนง.กกต.จังหวัดไม่รู้ กกต.กลางจะให้ผมพาไปก็ได้ 

ต่อมานายสมชัย ยังโพสต์อีกว่า มาตรา 140 ของ พรบ.เลือกตั้ง ส.ส. แปลง่ายๆว่า 
1.มีเหตุทุจริตเลือกตั้ง ผู้สมัครหรือ พรรคการเมือง มีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้งได้ ในกรณีนี้นายทะเบียนพรรคเสรีรวม
ไทย  ได้ยื่นคัดค้านการเลือกตั้งด้วยตนเอง ที่ สนง.กกต.จ.ล าปาง ไว้แล้ว 
2.การยื่นคัดค้าน ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ประกาศการเลือกตั้ง จนถึงสามสิบวันนับแต่ประกาศผล ในกรณีนี้ พรรคเสรีรวมไทยได้ยื่น
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น. ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ก าหนดในกฎหมาย 
3.เมื่อ กกต.ได้รับการยื่นคัดค้านแล้ว ต้องด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนข้อเท็จจริงโดยพลัน ในกรณีนี้จึงเป็นเรื่องที่ กกต.ยัง
ไม่สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง จนกว่าจะมีผลการสืบสวนเป็นที่แน่ชัด 
ทราบว่าบ่ายวันนี้ จะมีการประชุม กกต.ในส่วนกลาง หวังว่าคงยังไม่รีบประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ และมีมติให้
ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยพลัน หาก กกต.ท าผิดกฎหมาย ยื่นถอดถอน ต่อ ปปช.ได้ครับ 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/12586?line=    

https://www.nationweekend.com/content/politics/12586?line=
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23 มิ.ย. 2020  

สมชัย โพสตภ์าพแฉยบั เลือกตั้งซ่อมล าปาง เงินใส่ซองกันรอยน้ิวมอืเพื่อ ซื้อเสียง 
 

 

 
สมชัย โพสต์ภาพและข้อมูลแฉยับ เลือกตั้งซ่อมล าปาง มีภาพเงินใส่ซองพลาสติก  ซื้อเสียง เย็บแม็คๆละ 300 

บาท ต.ล้อมแรด อ.เถิน เขตเลือกตั้งที่ 4 
23 มิ.ย. 63 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร นักวิชาการชาวไทย อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการบริหาร

จัดการเลือกตั้ง และอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุถึงกรณีซื้อเสียงเลือกตั้งซ่อม
ล าปาง 

โดย นายสมชัย ระบุว่า ภาพเงินซื้อเสียง เย็บแม็คๆละ 300 บาท 2 แม็ค 600 บาท แจกให้แก่ชาวบ้านหมู่ที่ 11 
ต าบลล้อมแรด อ าเภอเถิน เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดล าปาง ที่ ประชาชน น ามามอบเป็นหลักฐานและ พรรคเสรีรวมไทย 
ได้น าไปร้องต่อส านักงาน กกต. จังหวัดล าปางเมื่อวานนี้ (ใส่ซองพลาสติกเพ่ือกันรอยนิ้วมือ) 

ชื่อ นามสกุล ของ บุคคลที่ซื้อเสียงในคลิปมีแล้ว บ้านเลขที่ของสถานที่เกิดเหตุมีแล้ว วันเวลาของเหตุบันทึกไว้
ชัดเจน มีบุคคลพร้อมให้การเป็นพยาน กกต.อย่ารีรอที่จะด าเนินการ 
หาก สนง. กกต.จังหวัด ไม่รู้ กกต.กลาง จะให้ผมพาไปก็ได้ 
 
 

อ้างอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-vote-money-lampang 
 
 
  

https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-vote-money-lampang
https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-vote-money-lampang
https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-vote-money-lampang
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วันท่ี 23 มิ.ย. 2563 

อดีต กกต.เปดิคลิปอ้างซื้อเสียง แนะ กกต.อย่าเร่งประกาศผล 

ส าหรับการเลือกตั้ง สส.ล าปาง แทนต าแหน่งที่ว่าง ถึง กกต.พอใจภาพรวมการเลือกตั้ง และรอการตรวจสอบ

การทุจริตก็ตาม แต่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์คลิปอ้างเป็นหลักฐานทุจริตเลือกตั้งที่ระบุเป็นการกระท า

ผิดและมีการยื่นค าร้องคัดค้านการเลือกตั้งแล้ว จึงขอให้ กกต.กลางไต่สวนและสืบสวนก่อน ไม่ควรรีบเร่งประกาศผล 

เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

 

อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/420776 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

https://ch3thailandnews.bectero.com/news/194849?utm_source=jwplayer_autoplay&utm_medium=

none&utm_campaign=video_autoplay 

 
  

https://news.ch7.com/detail/420776
https://ch3thailandnews.bectero.com/news/194849?utm_source=jwplayer_autoplay&utm_medium=none&utm_campaign=video_autoplay
https://ch3thailandnews.bectero.com/news/194849?utm_source=jwplayer_autoplay&utm_medium=none&utm_campaign=video_autoplay
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23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:27 น.     

 'ไพบูลย'์ชี้แกนน าพปชร.เทียบเชิญ'บิ๊กป้อม'ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯไม่ผิด ใครฟ้องก็เชิญ 

 
 
23 มิ.ย.63-นายไพบูลย์ นิติตะวัน รักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงบรรยากาศ เมื่อวานนี้ที่

แกนน าของพรรคไปเทียบเชิญพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพ่ือเสนอนั่งหัวหน้าพรรคว่า บรรยากาศ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเป็นการเข้าไปขอเข้าพบ เพ่ือขอร้องให้พลเอกประวิตร มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ เพราะพลเอกประวิตรเป็นเสาหลักของพรรค เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพและท าให้พรรคเข้มแข็งขึ้น ซึ่ง
การไปขอร้องนั้น แกนน าก็พากันไป ในที่ท่ีพลเอกประวิตรสะดวก  ส่วนตัวขอยืนยันว่าพลเอกประวิตร นั้นไม่ได้อยากจะ
เป็นหัวหน้าพรรคจริงๆเลย แต่ด้วยเหตุผลต่างๆจึงต้องยอมรับต าแหน่ง และทุกคนในพรรคก็มีความต้องการที่อยากจะ
ให้พลเอกประวิตรมาเป็น 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าสถานที่ไปกันนั้นใช่มูลนิธิ อนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ หรือไม่ นายไพบูลย์ระบุว่า ก็เป็นสิ่งที่ผู้สื่อข่าว
นั้นทราบอยู่แล้ว  โดยเข้าไปใช้เวลาไม่นาน ตนตั้งมูลนิธิมามาก ซึ่งก็จะมีข้อบังคับอยู่ว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ที่ไป
นั้นคือไปหาพลเอกประวิตรไม่ใช่ไปหาเรื่องเกี่ยวกับมูลนิธิ และที่ไปเนื่องจากว่าพลเอกประวิตรสะดวก ยืนยันว่าไม่ได้ใช้
พ้ืนที่ของมูลนิธิเพ่ือท ากิจกรรมทางการเมือง และไม่ได้ให้มูลนิธิน าเงินไปบริจาคทางการเมือง หากใครมองว่าเป็นเรื่อง
ผิด จะด าเนินการไปฟ้องก็ไปฟ้องได้เลย  และตนก็อยู่ในนั้นหากจะฟ้องก็มาฟ้องตนด้วย ยืนยันไม่เห็นว่าผิดตรงไหน 
  ส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์หากพลเอกประวิตรมาเป็นหัวหน้าพรรคจะถูกมองว่าเป็นพรรคของทหารนั้น นาย
ไพบูลย์ กล่าวว่า คนที่เคยเป็นทหาร โดยเกษียณมาและมาเป็นนักการเมืองถือว่าเหมาะที่สุด เพราะทหารเสียสละเพ่ือ
ชาติ และการที่ทหารมาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ถ้าเทียบกับอาชีพอ่ืนแล้ว ทหารมาเป็น
นักการเมืองถือว่าดีที่สุด 

 ส่วนการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่จะเกิดขึ้นวันที่ 27 มิถุนายนนี้ จะมีการเสนอ2วาระการประชุม 
เรื่องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เดิมกก.บห.มี34  จะเหลือ29 คน มีรองหัวหน้าพรรค 9 คน ซึ่ง นายอุตตม สาวนายน 
รักษาการหัวหน้าพรรคจะมาท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเชื่อว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดี. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69486 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/69486
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23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:51 น.       

'วิรัช'แจ้ง ส.ส.พปชร.ยกขันหมากสู่ขอ'บิ๊กป้อม'เรียบร้อยแล้ว ส่งเข้าเรือนหอ 27 มิ.ย. 

 
 

23 มิ.ย.63- ที่ศูนย์ประชุมพรรคประชารัฐ ย่านรัชดา มีการประชุมส.ส.พรรค โดยมีนายวิรัช รัตนเศรษฐ 
ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท  รกัษาการรอง
หัวหน้าพรรค นายไพบูลย์ นิติตะวัน  ส.ส.บัญชีรายชื่อ รักษาการรองหัวหน้าพรรค  ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม 

ช่วงหนึ่งของการประชุมนายวิรัช ได้แจงถึงการไปเชิญ พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  ประธานยุทธศาสตร์พรรค 
มาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา  นอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมของส.ส. ในการอภิปรายร่าง
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในสัปดาห์หน้า ระหว่าง 1-3 ก.ค.นี้ ที่ประชุมจะใช้เวลา
การพิจารณาทั้งหมด 46 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นเวลาของพรรคร่วมรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี 22 ชั่วโมง และฝ่ายค้านได้
เวลา 22 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งเมื่อพิจารณาเสร็จก็จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาชุดหนึ่งจ านวน 64 คน แต่อาจมีการปรับ
เพ่ิมไม่เกิน 70 คนตามที่ฝ่ายค้านเสนอความเห็นมา  และแจ้งส.ส.พรรคในการเตรียมการประชุมสามัญของพรรคพลัง
ประชารัฐเพ่ือเลือกหัวหน้า เลขาธิการ และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ในวันที่ 27 มิ.ย.นี้ 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69494 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/69494
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23 มิ.ย. 2563-15:17 น. 

ไม่สนใจ! ประยุทธ์ เผยไม่คุยสมคิด หลังมีข่าวออกไปตั้งพรรคใหม่ 

 
 
 
เมื ่อ เวลา 12.15 น.  ว ันที ่ 23 มิ.ย .ที ่ต ึกส ันต ิไมตร ี ท า เน ียบร ัฐบาล พล.อ.ประยุทธ ์ จ ันทร ์โอชา 

นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ตอบค าถามผู้สื่อข่าว  
กรณีมีกระแสข่าวนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี อาจจะตั ้งพรรคการเมืองใหม่ขึ ้นมา 

หลังจากมีโอกาสสูงที่จะไม่ได้นั่งเก้าอี้ต่อในรัฐบาลชุดนี้ จากที่ ก าลังจะมีการปรับครม. ว่าได้มีการพูดคุยกับนาย
สมคิด ในเรื่องนี้บ้างหรือไม่ 

 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4369873 
 
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4369873
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C-a.jpg
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 24 มิถุนายน 2020 - 07:35 

พปชร. แก้ข้อบังคับให”้บิ๊กป้อม”ตั้ง 9 รองหน.พรรค 

 
 
"ไพบูลย์" รับแก้ไขข้อบังคับพลังประชารัฐไปแล้ว 90% จริงให้อ านาจหัวหน้าคนใหม่ตั้งรองฯได้ 9 คนแต่

ไม่รู้ใครบ้าง 
นายไพบูลย์ นิติตะวัน รักษาการกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยกับส านักข่าว INN ถึงความ

คืบหน้าการแก้ไขข้อบังคับของพรรคพลังประชารัฐ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในวันที่ 27 มิ.ย.นี้ และเพ่ือด าเนินการต่อ
ตามข้อบังคับพรรคใหม่ว่า ขณะนี้ได้มีการแก้ไขข้อบังคับพรรคไปกว่า 90% แล้ว ซึ่งเหลือปรับเปลี่ยนบางส่วนอีก
เล็กน้อยก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว และพร้อมที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมต่อไป 
ทั้งนี้ เมื่อถามถึงกรณีมีรายงานข่าวว่าจะมีการแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรคมากถึง 9 คนจริงหรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า 
การแต่งตั้งนั้นเป็นอ านาจของหัวหน้าพรรคคนใหม่ ที่จะแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรคจากคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งได้
ไม่เกิน 9 คน และมีอ านาจในการมอบหมายงาน รวมถึงมีอ านาจในการถอดถอนด้วย ส่วนต าแหน่งรองหัวหน้าพรรคจะ
เป็นใครบ้างตรงตามที่สื่อรายงานข่าว ทั้งหมดหรือไม่นั้นไม่สามารถตอบได้ เพราะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหัวหน้า
พรรคคนใหม่ท้ังสิ้น 
 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_706447/ 
 
 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_706447/
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23 มิ.ย. 2563-13:06 น. 

บิ๊กป้อม ส่อเกม? ใชม้ลูนิธิฯ รับต าแหน่งหัวหน้าพรรค ศรีสุวรรณ เตรียมย่ืน 

 
เมื ่อวันที ่ 23 มิถุนายน นาย ศรีสุวรรณ จรรยา  เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์ร ัฐธรรมนูญไทย 

เปิดเผยว่า ตามที่แกนน าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)คนส าคัญ อาทิ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพ
สุทิน นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นาย
อนุชา นาคาศัย นายสุชาติ ชมกลิ่น นายไพบูลย์ นิติตะวัน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์  ได้รวมตัวกันเดินทางไป
เทียบเชิญ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคฯ โดย พล.อ.ประวิตร ได้ตอบรับเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยใช้อาคารส านักงานและห้องประชุมของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ทางด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานมูลนิธิ  

แต่กลับมีการใช้สถานที่ของมูลนิธิฯมาเจรจาความและด าเนินกิจกรรมทางการเมืองดังกล่าว และหลาย
ต่อหลายครั้งในการใช้สถานที่ดังกล่าวเจรจาความทางการเมืองหรือกิจกรรมทางการเมือง ซึ่ งตกเป็นข่าวใน
สื ่อสารมวลชนมาอย่างต่อเนื ่อง  เป็นที ่สงสัยว่าถือว่าเป็นการขัดต่อข้อบังคับของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 
จังหวัด ในข้อที่ 2.7 ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯที ่ก าหนดว่า  “ไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่
ประการใด” ตามที่นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร (ปลัดกระทรวงมหาดไทย) ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 28 
ก.พ.59 หรือไม่ อีกทั้งส านักงานของมูลนิธิ ตั้งอยู่ ณ บ้านพักสวัสดิการ ทบ. ใน ร.1 รอ. พหลโยธินซอย 8ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ของกองทัพ เป็นพื้นที่ของทาง
ราชการทหารเป็นการขัดหรือแย้งต่อ พรบ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 และเข้าข่ายความผิดตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรม 
2551 ข้อ 5.5 ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยหรือไม่ 

กรณีดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงขอเรียกร้องไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย ใน
ฐานะนายทะเบียนมูลนิธิตามกฎหมาย และ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบการกระท าดังกล่าวของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 
5 จังหวัดว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับที่ห้ามเกี่ยวข้องกับการเมืองและผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมหรือไม่ 
เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานของมูลนิธิต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_4368985 

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_4368985
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1.jpg
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วันท่ี 23 มิ.ย. 2563 เวลา 13:27 น. 

ศรีสุวรรณ จี้ "มหาดไทย-ป.ป.ช." สอบ "บิ๊กป้อม" ใช้มูลนธิิฯ ดิวการเมืองผดิกฎหมายไหม 

 
ศรีสุวรรณ เรียกร้องให้ ปลัดฯมหาดไทย-ป.ป.ช. ตรวจสอบ พล.อ.ประวิตร ใช้มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5

จังหวัด ให้นักการเมืองเข้าหารือผิดกฎหมายหรือไม่ 
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊ก

เรียกร้องให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบการใช้พ้ืนที่ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีและประธานมูลนิธิฯ ว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับที่ห้ามเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือผิดกฎหมายหรือไม่ เพ่ือใช้
เป็นบรรทัดฐาน หลังจากที่วานนี้ พล.อ.ประวิตร เปิดให้นักการเมืองแกนน าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เข้ายื่นเทียบ
เชิญให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรค พปชร.คนใหม่ ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ 

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า ตามที่แกนน าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) คนส าคัญ อาทิ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ,
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ,นายสันติ พร้อมพัฒน์ ,นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ,นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ,ร.อ.ธรรมนัส พรหม
เผ่า ,นายอนุชา นาคาศัย ,นายสุชาติ ชมกลิ่น ,นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นต้น ได้รวมตัวกันเดินทางไปเทียบเชิญ พล.อ.
ประวิตร ให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคฯ โดย พล.อ.ประวิตร ได้ตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้อาคารส านักงานและห้อง
ประชุมของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ เป็นประธานมูลนิธินั้น แต่กลับมีการใช้สถานที่ของมูลนิธิฯ มาเจรจาความและด าเนินกิจกรรมทางการเมือง
ดังกล่าว และหลายต่อหลายครั้งในการใช้สถานที่ดังกล่าวเจรจาความทางการเมืองหรือกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งตกเป็น
ข่าวในสื่อสารมวลชนมาอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นที่สงสัยว่าถือว่าเป็นการขัดต่อข้อบังคับของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 
จังหวัด ในข้อที่ 2.7 ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯที่ก าหนดว่า “ไม่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ประการใด” 
ตามที่นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร (ปลัดกระทรวงมหาดไทย) ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 28 ก.พ.59 หรือไม่ อีกทั้ง
ส านักงานของมูลนิธิฯตั้งอยู่ ณ บ้านพักสวัสดิการ ทบ. ใน ร.1 รอ. พหลโยธินซอย 8ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นพ้ืนที่ของกองทัพ เป็นพ้ืนที่ของทางราชการทหาร เป็นการขัดหรือแย้งต่อ 
พรบ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 และเข้าข่ายความผิด
ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรม 2551 ข้อ 5.5 ที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยหรือไม่ 
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นายศรีสุวรรณ ระบุต่อว่า กรณีดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงขอเรียกร้องไปยัง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนมูลนิธิตามกฎหมาย และ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบการกระท าดังกล่าวของ
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับที่ห้ามเกี่ยวข้องกับการเมืองและผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมหรือไม่ เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานของมูลนิธิต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/626702 
 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/626702
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13:48 | 23 มิถุนายน 2563 

จี้สอบ "พล.อ.ประวิตร" ใช้มูลนิธิป่ารอยต่อฯ หารือการเมือง 

 
 
"ศรีสุวรรณ" เรียกร้องให้ ปลัดฯ มหาดไทย-ป.ป.ช. ตรวจสอบ "พล.อ.ประวิตร" ใช้มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 

5 จังหวัด ให้นักการเมืองเข้าหารือ เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ 
วันนี้ (23 มิ.ย.2563) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่

แกนน าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อาทิ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายสันติ พร้อมพัฒน์ นาย
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นายอนุชา นาคาศัย นายสุชาติ ชมกลิ่น นาย
ไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นต้น ได้รวมตัวกันเดินทางไปเทียบเชิญ พล.อ.ประวิตร ให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคฯ โดย พล.อ.
ประวิตร ได้ตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้อาคารส านักงานและห้องประชุมของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี พล.อ.ประวิตร เป็นประธานมูลนิธินั้น 

แต่กลับมีการใช้สถานที่ของมูลนิธิฯ มาเจรจาความและด าเนินกิจกรรมทางการเมืองดังกล่าวและหลายต่อหลาย
ครั้งในการใช้สถานที่ดังกล่าวเจรจาความทางการเมืองหรือกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งตกเป็นข่าวในสื่อส ารมวลชนมา
อย่างต่อเนื่องนั้น เป็นที่สงสัยว่าถือว่าเป็นการขัดต่อข้อบังคับของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในข้อที่ 2.7 ว่าด้วย
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ที่ก าหนดว่า “ไม่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ประการใด” ตามที่นายทะเบียนมูลนิธิ
กรุงเทพมหานคร (ปลัดกระทรวงมหาดไทย) ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2559 หรือไม ่

อีกทั้งส านักงานของมูลนิธิ ตั้งอยู่ที่บ้านพักสวัสดิการ ทบ. ใน ร.1 รอ. พหลโยธินซอย 8 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ของกองทัพ เป็นพื้นที่ของทางราชการทหาร เป็นการขัดหรือ
แย้งต่อ พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 และเข้าข่าย
ความผิดตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรม 2551 ข้อ 5.5 ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ด้วยหรือไม่ 

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงขอเรียกร้องไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียน
มูลนิธิตามกฎหมาย และ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบการกระท าดังกล่าวของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดว่าเป็นการฝ่า
ฝืนข้อบังคับที่ห้ามเกี่ยวข้องกับการเมืองและผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมหรือไม่ เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานของ
มูลนิธิต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป  
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/293918 
  

https://news.thaipbs.or.th/content/293918
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ข่าวสด 

23 มิ.ย. 2563-14:02น. 

 ดับฝัน มงคลกติติ ์เปน็รมต. ส.ส.พรรคเล็กดอดพบ บิ๊กตู่ - บิ๊กป้อม 

 
ดับฝัน มงคลกิตติ ์ เป็นรมต. ส.ส.พรรคเล็กดอดพบ บิ๊กตู ่ - บิ ๊กป้อม โต้ต่อรองต าแหน่ง-โควตา

รัฐมนตรี แต่บอกนักการเมืองก็อยากก้าวหน้า 
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี อดีตหัวหน้าพรรคพลเมืองไทย 

พร้อมด้วย นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ เดินลงจากตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือเดินขึ้นไปยังตึกไทย
คู่ฟ้า 

ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า ในมือคณะที่มาด้วยกัน ถือซองเอกสารสีน้ าตาล ระบุหน้าซองถึงพล .อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยผู้สื่อข่าวสอบถามว่าเดินทางมาท าเนียบฯ เพื่อพบใคร นายสุรทิน พูดหยอก
ล้อว่ามาพบนายกรัฐมนตรีขอโควตารัฐมนตรี พร้อมหัวเราะและขอว่า อย่าไปลงแบบนี้  ก่อนที่นพ.ระวี กล่าวว่า 
จะมาบอกนายกฯว่า วันนี้กลุ่ม 11 พรรคเล็ก ไม่มีต่อรองรัฐมนตรีอย่างแน่นอน อันนั้นเป็นเรื่องของนายมงคล
กิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์เพียงคนเดียว  

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้ถามนายพิเชฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย หรือ
ยัง นพ.ระวี และนายสุรทินได้แต่เพียงหัวเราะ 

ต่อมานายสัมพันธ์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังภายหลังเข้าพบกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ประมาณ 20 นาที ว่า 
พวกเราเป็นตัวแทนพรรคเล็ก มาพบเพื่อให้ก าลังใจนายกรัฐมนตรี พร้อมกับยืนยันว่าพวกเราพรรคเล็กไม่ติดใจ
เรื่องของต าแหน่งรัฐมนตรี เพราะหากต้องการต่อรองเรื่องต าแหน่งก็คงพูดไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ตั้งครม.แล้ว ครั้งนี้
เราก็ไม่เรียกร้องอะไร เพราะต้องการให้นายกฯรัฐมนตรี สบายใจและมีสมาธิท างาน โดยนายกฯได้กล่าวกับพวก
เราว่าหากจะมีการปรับใหญ่จริงๆ เมื่อไหร่ค่อยมาพูดคุยกัน ซึ่งเราก็รอนายกฯ จะพิจารณาให้โอกาสพวกเรา 
เพราะนักการเมืองก็อยากก้าวหน้าทั้งนั้น ส่วนที่มีพรรคเล็กบางพรรคจะเสนอชื่อใครไปเป็นรัฐมนตรี ก็เป็นเรื่อง
ที่ห้ามไม่ได้ เป็นสิทธิ์ของแต่ละคน แต่ขึ้นอยู่กับนายกฯจะพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละบุคคล พวกเราไม่มี
สิทธิ์เข้าไปก้าวก่าย 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4369346 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4369346
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C-2.jpg
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23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:08 น.       

'เสี่ยติ่ง'หอบรายชื่อ 11 พรรคเล็กพบ 'บิ๊กตู่' ยันไม่ติดใจเรื่องต าแหน่ง รมต. แค่รอนายกฯ
พิจารณาให้โอกาส 
   

 
 
23 มิ.ย.63-นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี อดีตหัวหน้าพรรคพลเมืองไทย พร้อม 

ด้วย นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ
หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ เดินลงจากตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือเดินขึ้นไปยังตึกไทยคู่ฟ้า ทั้งนี ้เป็นที่น่า
สังเกตว่า ในมือคณะที่มาด้วยกัน ได้ถือซองเอกสารสีน้ าตาล ระบุหน้าซองถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีด้วย 

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่า เดินทางมาท าเนียบฯ เพ่ือพบใคร นายสุรทิน พูดหยอกล้อว่า มาพบนายกรัฐมนตรีขอ
โควต้ารัฐมนตรี พร้อมหัวเราะและขอว่า อย่าไปลงแบบนี้ ก่อนที ่นพ.ระวี จะกล่าวว่า จะมาบอกนายกฯว่า วันนี้กลุ่ม 11 
พรรคเล็ก ไม่มีต่อรองรัฐมนตรีอย่างแน่นอน อันนั้นเป็นเรื่องของนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ
หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์เพียงคนเดียว  

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้ถามนายพิเชฐ สถิรชวาล  ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย หรือยัง นพ.
ระวีและนายสุรทินได้แต่เพียงหัวเราะ 

ต่อมานายสัมพันธ์  กล่าวภายหลังภายหลังเข้าพบกับพล.อ.ประยุทธ์ ประมาณ 20 นาที ว่า พวกเราเป็น
ตัวแทน  พรรคเล็ก มาพบเพ่ือให้ก าลังใจนายกรัฐมนตรี พร้อมกับยืนยันว่าพวกเราพรรคเล็กไม่ติดใจเรื่องของต าแหน่ง
รัฐมนตรี เพราะหากต้องการต่อรองเรื่องต าแหน่งก็คงพูดไปตั้งแต่ครั้ งแรกที่ตั้งครม.แล้ว ครั้งนี้เราก็ไม่เรียกร้องอะไร
เพราะต้องการให้นายกฯรัฐมนตรี สบายใจและมีสมาธิท างาน ทั้งนี้นายกฯได้กล่าวกับพวกเราว่าหากจะมีการปรับใหญ่
จริงๆเมื่อไหร่ค่อยมาพูดคุยกัน ซึ่งเราก็รอนายกฯจะพิจารณาให้โอกาสพวกเรา เพราะนักการเมืองก็อยากก้าวหน้า
ทั้งนั้น  

ส่วนที่มีพรรคเล็กบางพรรคจะเสนอชื่อใครไปเป็นรัฐมนตรี ก็เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ เป็นสิทธิ์ของแต่ละคน แต่
ขึ้นอยู่กับนายกฯจะพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละบุคคล พวกเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวก่าย 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69477 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/69477
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 24 มิถุนายน 2020 - 07:39 

 “ชวน” ย้ าให ้ส.ส.ยึดจุดแข็ง ปชป. ซื่อสัตย์ สุจริต 
 

 
"ชวน" ย้ าให้ ส.ส. ยึดจุดแข็ง ปชป. ซื่อสัตย์ สุจริต แม้ล าบากก็ต้องรักษาไว้ รักษาค าพูดเป็นสิ่งส าคัญ 

นาย อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีและรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่าในช่วงท้ายงานเลี้ยง ส.ส. ของ
พรรคประชาธิปัตย์คืนที่ผ่านมา (23 มิ.ย.63) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ได้ขึ้นกล่าวกับ
สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ทั้ง รัฐมนตรี ส.ส. กรรมการบริหารพรรค รวมถึง อดีต ส .ส. ของพรรค ตอนหนึ่งว่า การ
ท างานการเมือง ขอให้ยึดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลัก ถึงเเม้จะชนะการเลือกตั้งเเต่มาโดยไม่สุจริตก็ไม่มีความภาคภูมิใจ 
ขอให้สมาชิกพรรคทุกคนได้ช่วยกันยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคในเรื่องความสุจริต ถึงเเม้จะยากล าบากแต่ก็ต้องรักษา
ไว้ ตนเข้าใจสมาชิกพรรคทุกคนที่เป็นส.ส.เขต ที่ต้องต่อสู้กับสิ่งที่เกิดข้ึน เเต่ขอให้ทุกคนได้ยึดความถูกต้อง ความสุจริตที่
ถือเป็นจุดแข็งของพรรคที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาเเละจะท าให้พรรคเป็นที่พ่ึงของพ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริง 
ขอให้ทุกคนมีก าลังใจที่ด ี

ทั้งนี้ นายชวน ยังกล่าวอีกว่า ตนเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างที่อดีตหัวหน้าพรรคทั้ง 2 คน ได้พูดถึงว่า
พรรคประชาธิปัตย์อยู่ในช่วงของความท้าทายในการปรับเปลี่ยนเเต่ก็ต้องยึดความดีความถูกต้องไว้ ส่วนที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนก็ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงที่จะต้องมีการพัฒนาขึ้นเเต่สิ่งที่ส าคัญคือยึดความสุจริตความซื่อสัตย์ต่อ
ประชาชนโดยเฉพาะการรักษาค าพูดเป็นสิ่งส าคัญ 

ส าหรับหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าที่ตนเป็นประธานสถาบันก็ได้ให้นโยบายไปว่าจะต้องสร้างคนดีไม่ใช่
สร้างคนเก่ง เเต่เพียงอย่างเดียว ถ้าเข้ามาเรียนในสถาบันแห่งนี้แล้ว จบออกไปเป็นคนเก่ง แต่ไปโกงก็ไม่เกิดประโยชน์
อะไร แต่ถ้าเป็นคนเก่งและเป็นคนดีก็จะเป็นประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวมต่อไป  นอกจากนี้ ก็ยังได้ให้รัฐสภาท า
โครงการในการปลูกฝังเรื่องของประชาธิปไตยที่สุจริตโดยให้เยาวชนเเละประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการ
เลือกตั้งที่สุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอีกด้วย 
 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_706509/ 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_706509/
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วันท่ี 24 มิถุนายน 2563 - 08:56 น. 

เผย“ชวน” สอนให้ส.ส.ปชป.ยึดจุดแข็ง ซือ่สตัย์ สุจรติ แม้ล าบาก กต็้องรักษาไว้ 
 

 
 

 
เผย “ชวน” สอนให้ ส.ส. ปชป.ยึดจุดแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต แม้ล าบาก ก็ต้องรักษาไว้ 
เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่าในงาน

เลี้ยง ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์คืนวันที่ 23 มิ.ย. ที่ผ่านมา ว่าในข่วงที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และ
ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวกับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ทั้ง รัฐมนตรี ส.ส. กรรมการบริหาร
พรรค รวมถึง อดีต ส.ส. ของพรรค ตอนหนึ่งว่า การท างานการเมือง ขอให้ยึดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลัก ถึงเเม้จะชนะ
การเลือกตั้ง เเต่มาโดยไม่สุจริตก็ไม่มีความภาคภูมิใจ ขอให้สมาชิกพรรคทุกคนได้ช่วยกันยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรค
ในเรื่องความสุจริต ถึงเเม้จะยากล าบากแต่ก็ต้องรักษาไว้ ตนเข้าใจสมาชิกพรรคทุกคนที่เป็นส.ส.เขตที่ต้องต่อสู้กับสิ่งที่
เกิดข้ึนเเต่ขอให้ทุกคนได้ยึดความถูกต้อง ความสุจริตที่ถือเป็นจุดแข็งของพรรคที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาเเละ
จะท าให้พรรคเป็นที่พึง่ของพ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริง ขอให้ทุกคนมีก าลังใจที่ดี 

นายอัครเดช กล่าวต่อว่า นายชวนยังได้กล่าวด้วยว่า ตนเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างที่ว่าพรรค
ประชาธิปัตย์อยู่ในช่วงของความท้าทายในการปรับเปลี่ยนเเต่ก็ต้องยึดความดีความถูกต้องไว้ ส่วนที่ต้องปรับเปลื่ยนก็
ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงที่จะต้องมีการพัฒนาขึ้นเเต่สิ่งที่ส าคัญคือยึดความสุจริตความซื่อสัตย์ต่อพ่ีน้องประชาชน
โดยเฉพาะการรักษาค าพูดเป็นสิ่งส าคัญ ตนเป็นนักการเมืองที่ต้องการเป็นปากเสียงให้กับพ่ีน้องประชาชน ถึงเเม้เพ่ือนที่
เรียนมาจะไปเป็นประธานศาลฎีกา ผู้พิพากษา อัยการ หลายคนเเต่ก็ต้องการเป็นนักการเมืองที่จะมาท าหน้าที่พูดแทนพ่ี
น้องประชาชน ปัจจุบันถึงแม้รัฐธรรมนูญจะห้ามไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณแต่เราก็สามารถ
ผลักดันโครงการต่าง ๆ ได้ ตนจึงเสนอให้รัฐบาลนี้สร้างถนนสายใหม่ลงสู่ภาคใต้เพ่ิมอีก 1 เส้นทางเพ่ือทดเเทนที่ในอดีต
ที่ภาคใต้ขาดการดูเเลและพัฒนามาเป็นเวลาหลายปี 

   

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2240637 
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24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:02 น.       

'ชวน' ตอกย้ าโลโก้ 'ประชาธิปัตย์' ตอ้งซื่อสตัย์ไม่โกง! 
   

 
 
24 มิ.ย.2563 -  นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  เปิดเผย

ว่างานเลี้ยง ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ 
ได้ขึ้นกล่าวกับสมาชิกพรรค โดยตอนหนึ่งว่า การท างานการเมือง ขอให้ยึดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลัก ถึงเเม้จะชนะ
การเลือกตั้ง เเต่มาโดยไม่สุจริตก็ไม่มีความภาคภูมิใจ ขอให้สมาชิกพรรคทุกคนได้ช่วยกันยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรค
ในเรื่องความสุจริต ถึงเเม้จะยากล าบากแต่ก็ต้องรักษาไว้ ตนเข้าใจสมาชิกพรรคทุกคนที่เป็น ส.ส.เขตที่ต้องต่อสู้กับสิ่งที่
เกิดขึ้น เเต่ขอให้ทุกคนได้ยึดความถูกต้อง ความสุจริตที่ถือเป็นจุดแข็งของพรรคที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา 
เเละจะท าให้พรรคเป็นที่พ่ึงของพ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริง ขอให้ทุกคนมีก าลังใจที่ดี  

นายชวน ยังกล่าวอีกว่า เข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างที่อดีตหัวหน้าพรรคทั้ง 2 ท่านได้พูดถึงว่าพรรค
ประชาธิปัตย์อยู่ในช่วงของความท้าทายในการปรับเปลี่ยน เเต่ก็ต้องยึดความดีความถูกต้องไว้ ส่วนที่ต้องปรับเปลี่ยนก็
ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงที่จะต้องมีการพัฒนาขึ้น เเต่สิ่งที่ส าคัญคือยึดความสุจริตความซื่อสัตย์ต่อพ่ีน้องประชาชน
โดยเฉพาะการรักษาค าพูดเป็นสิ่งส าคัญ  

นวัตกรรมล่าสุด หยุดกระดูกทับเส้น ปวดร้าวลงขา ส่งตรงจาก USA!"ผมเป็นนักการเมืองที่ต้องการเป็นปาก
เสียงให้กับพ่ีน้องประชาชน ถึงเเม้เพ่ือนที่เรียนมาจะไปเป็นประธานศาลฎีกา ผู้พิพากษา อัยการหลายคน เเต่ก็ต้องการ
เป็นนักการเมืองที่จะมาท าหน้าที่พูดแทนพ่ีน้องประชาชน ปัจจุบันนี้ถึงแม้รัฐธรรมนูญจะห้ามไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรยุ่งเก่ียวกับงบประมาณ แต่เราก็สามารถผลักดันโครงการต่าง ๆ ได้ ผมจึงเสนอให้รัฐบาลนี้สร้างถนนสายใหม่ลงสู่
ภาคใต้เพ่ิมอีก 1 เส้นทางเพ่ือทดเเทนท่ีในอดีตที่ภาคใต้ขาดการดูเเลและพัฒนามาเป็นเวลาหลายปี"นายชวนกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69539 
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วันท่ี 24 มิถุนายน 2563 - 09:09 น. 

 “เฉลิม”เข้าพรรคครั้งแรก หลังมีปัญหาภายใน สมพงษ์ เข้าเคลียร์ใจ-ส.ส.อีสาน เข้าตัดพ้อ 
 

 
 

 
ฉลิม” มาแล้ว เข้าพรรคเป็นครั้งแรก หลังมีปัญหาแตกกันภายใน “หน้าหน้าพรรคพท.” เข้าเคลียร์ใจ 2 

รอบ ด้าน ส.ส.อีสานพ้อ ได้เวลาอภิปรายน้อย 6-7 นาทีก็มี 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุม ส.ส.ของพรรคเพ่ือไทย (พท.)   ร.ต.อ.เฉลิมอยู่บ ารุง 

ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรค พท.ได้เดินทางเข้ามาที่พรรคอีกครั้ง นับตั้งแต่เสร็จสิ้นภารกิจเตรียมข้อมูล
การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา และเป็นที่น่าสังเกตว่าเป็นการกลับเข้ามาที่พรรคในช่วงที่แกนน าของ
พรรคมีปัญหาความขัดแย้งกัน โดยเฉพาะตั้งแต่เกิดกลุ่มแคร์ขึ้น ทั้งนี้ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค พท.ได้ขอ
เข้าพบ ร.ต.อ.เฉลิมเพ่ือหารือเป็นการส่วนตัวถึง 2 ครั้ง คาดว่าเพื่อท าความเข้าใจถึงปัญหาภายในพรรคที่เกิดขึ้น รวมถึง
หารือถึงแนวทางในการท าความเข้าใจกับส.ส. ถึงการเกิดขึ้น และมีอยู่ของกลุ่มแคร์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ขณะเดียวกันก็มี ส.ส.หลายคนขอเข้าพบ ร.ต.อ.เฉลิมด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่ม ส.ส.อีสาน เพ่ือระบายความรู้สึก
โดยเฉพาะในการอภิปรายร่างพ.ร.บ.ประมาณปี 64 ที่ก าลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ซึ่ง ส.ส.ที่เข้าพบส่วนใหญ่ตัด
พ้อว่าได้เวลาในการอภิปรายน้อยมาก บางคนได้เพียง 6-7 นาทีก็มี และได้อภิปรายในช่วงเวลาที่ไม่ดี เมื่อเทียบกับ ส.ส.
ที่มีความใกล้ชิดกับทางกลุ่มของคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค จะได้เวลาอภิปรายนานกว่าคนอ่ืนรวมถึงได้ช่วงเวลา
ไพรม์ไทม์ด้วย แม้แต่ส.ส.รุ่นใหม่ หน้าใหม่ก็ยังได้เวลาในการอภิปรายมากกว่า ส.ส.มากประสบการณ์หลายท่าน 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2240648 
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24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:50 น.      

 เด็กเพ่ือไทยเพ้อบอก 88 ปี ประชาธิปไตยมแีต่เสือ่มทรดุ! 
   

 
 
24 มิ.ย.2563 - นายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวว่า ประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ ไม่ใช่

ประชาธิปไตยที่ควรจะเป็น ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ได้ฉุดรั้งพัฒนาการทางการเมืองและการเมืองภาคประชาชนให้
ถอยหลังลงไปมาก และในวันนี้ยังคงเป็นอ านาจเด็ดขาดของรัฐบาลสืบทอดอ านาจในทุกมิติ 88 ปีประชาธิปไตยไทย ยัง
อยู่ในวังวนอ านาจเดิม ซึ่งขึ้นอยู่กับนายทุน ขุนศึก ซึ่งเป็นชนชั้นน า ของประเทศ และยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยของ
ประชาชนโดยแท้จริง ซึ่งยังมีการพยายามกระท าเพ่ือให้เกิดสภาพดังกล่าวต่อไป เช่น ผู้มีอ านาจในรัฐบาลพยายามใช้
งบประมาณมหาศาล ซึ่งเป็นภาษีของประชาชนเพ่ือรักษาอ านาจ ตนเองและพวกพ้อง ผ่านกองทัพ ระบบราชการ 
กระบวนการยุติธรรมโดยมีรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาในการรักษาไว้ซึ่งอ านาจ และการเอ้ือธุรกิจทุนใหญ่ผูกขาด เพียง
ไม่กี่ตระกูล ไม่ใช่เพ่ือประชาชนโดยแท้จริง มีการเอาเปรียบประชาชนในหลายมิติ ทั้งในทางสัง คม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 

"เหลือเพียง 12 ปี จะครบ 100 ปี หรือ 1ศตวรรษ นอกจากประชาธิปไตยยังไม่ดีขึ้น ตรงข้ามกลับมีสภาพเสื่อม
ทรุดลงกว่าเดิม ห่างไกลที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่เป็นสากล มีผลกระทบด้านโอกาส ความเชื่อมั่น ดังนั้นในวันนี้ จึงต้อง
ร่วมมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้เป็นประชาธิปไตยตามที่ควรจะเป็น โดยเร็วที่สุด ซึ่งมีพรรครัฐบาลอย่างน้อย 2 
พรรค ให้ค าม่ันกับประชาชนว่าจะเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญในโอกาสแรกที่มีรัฐบาล และว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเงื่อนไข
ของ การเข้าร่วมรัฐบาล จึงอยากเห็นการเร่งผลักดันให้ส าเร็จโดยเร็ว"นายชุมสาย กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69542 
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 23 มิ.ย. 2563-15:10 น. 

เปิดภาพคลังแสงอื้อ ถกูยึด ผบ.ตร. 
ฟันธง โยงการเมืองแน ่เตือนคนก่อม็อบ 

 
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ที่กองบัญชาการต ารวจนครบาล พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เปิดเผยว่า ได้รับ

รายงานว่า ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ร่วมกับ ต ารวจตระเวนชายแดน ยึดปืนสงคราม เอ็ม 16 
เอ็ม 79 และอาก้า รวม 33 กระบอก 
  ได้ที่บ้านหลังหนึ่งในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมควบคุมตัวชายไทย 2 คน ไว้สอบสวนขยายผล ซึ่ง
เบื้องต้นเชื่อว่า ถูกตระเตรียมการไว้ใช้ในการเคลื่อนไหวสร้างสถานการณ์ทางการเมือง เนื่องจาก สอดคล้องกับ
ข้อมูลทางการข่าวของฝ่ายความมั่นคง ที่รายงานการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่เตรียมฉวยโอกาสสร้างความวุ่นวาย
ทางการเมือง แต่ไม่ยืนยันว่า กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มการเมืองฝ่ายใด โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติการในพ้ืนที ่

ผบ.ตร. กล่าวว่า เบื้องต้นได้ก าชับให้ต ารวจทุกพื้นที่ โดยเฉพาะ 10 จังหวัดเสี ่ยง อาทิ จ.ขอนแก่น  
จ.แพร่ จ.นครราชสีมา จ.พระนครศรีอยุธยา จ.เชียงใหม่ เฝ้าระวังการเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมือง ในวันที่ 24 
มิ.ย. เนื่องจากกังวลว่า จะมีการนัดชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ในวันดังกล่าว  จึงฝากเตือนกลุ่มเยาวชน หรือ แกนน าที่
เคลื่อนไหว อาจจะต้องถูกด าเนินคดี เหมือนแกนน าทางการเมืองในอดีต ซึ่งหากพบการกระท าผิดที่ชัดเจน 
ต ารวจจ าเป็นต้องด าเนินคดีอย่างเด็ดขาด 

สืบเนื่องจาก เช้าวันนี้ (23 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่า ทหารหน่วยเฉพาะ
กิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด ร่วมกับ กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 346 อ.แม่สอด ยึดอาวุธสงครามใน
บ้านหลังหนึ่ง พ้ืนที่หมู่ 2 ต าบลแม่ตาว อ.แม่สอด โดยตรวจยึดอาวุธปืนกลขนาด .62 จ านวน 2 กระบอก, อาวุธ
ปืนเอ็ม 16 จ านวน 4 กระบอก, อาวุธปืนเอ็ม 79 จ านวน 3 กระบอก, อาวุธปืนอาก้า-47 จ านวน 13 กระบอก, อาวุธ
ปืนเล็กยาว 10 กระบอก และอาวุธปืนอ่ืนๆ รวมทั้งหมด 33 กระบอก 

นอกจากนี ้ยังมีระเบิด จ านวน 2 ลูก พร้อมด้วยพานท้ายปืน และเครื ่องกระสุนจ านวนหนึ่ง กับชุด
เครื่องมือควบ และลูกเลื่อนปืน 33 ชุด รายงานข่าวแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชาย 2 คน เป็นคนไทย ที่
อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ โดยน าตัวไปที่กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดน และจะน าไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร
ราบที่ 4 อ.แม่สอด เพ่ือท าการสอบสวนขยายผล 
  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบอาวุธปืนล็อตนี้มานาน และเมื่อตรวจสอบข้อมูลชัดเจนแล้วจึงเข้า
จับกุมทันที คาดว่าน่าจะเป็นอาวุธของชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากพื้นที่จับกุมใกล้พื้นที่ชายแดนไทย-เมียน
มา ล่าสุด พล.ต.อุกฤษฎ์ นุตค าแหง ผู้บัญชาการกองก าลังนเรศวร และ พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ์ ผู้บังคับการ
ต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 เดินทางไปตรวจสอบอาวุธปืนชุดนี้แล้ว  
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4369828   

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4369828
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg
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ข่าวสด 
 
23 มิ.ย. 2563-11:51 น. 

สัมพันธ์ลึก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา สัมพันธล์ึก สมคิด จาตุศรีพิทักษ ์

 
 
ค ายืนยันจากปาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับการด ารงคงอยู่ของ นายสมคิด 

จาตุศรีพิทักษ์ นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ แนบแน่นมิเช่นนั้น "ไลน์"
ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ คงไม่ถูก"ปล่อย"ให้หลุดออกมาหลุดออกมา
พร้อมกับการเน้นโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาจังหวะก้าวนี้ไม่เพียงแต่ยืนยัน "อ านาจ" ของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ในฐานะที่เป็น"นายกรัฐมนตรี"เท่านั้น หากแต่เป็นการสื่อไปยังการเคลื่อนไหวภายในพรรคพลัง
ประชารัฐโดยตรง เป็นการเคลื่อนไหวไปยัง"กลุ ่ม"ทางการเมืองที ่แสดงบทเบีย ดขับ "กลุ่ม 4 กุมาร" อันเป็น
เครือข่ายในสังกัดของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ออกไป 
นี่ย่อมเป็นความละเอียดอ่อนและอ่อนไหวอย่างยิ่งในทางการเมือง  เหมือนกับเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ยืนยันในเชิงการันตีให้กับ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และบริวารเช่นนี้จะเท่ากับเป็นการปะทะกับ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ ในฐานะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เพิ่งตอบรับเทียบเชิญเข้าไปเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  
ตอบได้เลยว่า ไม่ใช่และเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการเล่นบทจากความส าเร็จในยุค 
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มีความจ าเป็นต้องยืนบนหลักการนี้อย่างมั่นแน่วนั่นก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มี
สิทธิ์ในการก าหนดตัวของรัฐมนตรีกระทรวงส าคัญๆบางกระทรวง นั่นคือ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการคลังการสื่อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงมิใช่สื่อเพื่ อตีกระทบ ไปยัง พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ แม้จะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

หากแต่สื่อไปยัง บางคน บางกลุ่ม ในพรรคพลังประชารัฐมากกว่า  การด ารงอยู่ของ นายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ์ นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ จึงเป็นการด ารงอยู่ในรัฐ บาล มิได้
เป็นการด ารงอยู่ในพรรคพลังประชารัฐหาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา การันตีไม่ได้นั่นหมายถึงการไม่มีอยู่ ซึ่ง
อ านาจในทางการเมืองที่เป็นจริงแล้วจะก้าวตาม พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้อย่างไร  

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4368590 

 

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4368590
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/FootNote-14.jpg
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24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.    

   'เชื้อสร้างเชื้อ' พลังประชารัฐ 
 

สรุปเป็นว่า......... 
 "กบเลือกนาย" ของพรรคพลังประชารัฐ "ลงตัว" เรียบร้อย พลเอกประวิตร ตกปาก-รับค า ขึ้นเป็น 

หัวหน้าพรรคคนใหม่ แทนนายอุตตม สาวนายนและนายอนุชา นาคาศัย ได้รับการวางตัวเป็นเลขาฯ แทนนายสนธิรัตน์ 
สนธิจิรวงศ์ เห็นว่า เสาร์ ๒๗ มิ.ย.ที่จะถึง พรรคจะประกอบพิธีใหญ่เป็นทางการ ก็ยินดีกับท่านหัวหน้าและเลขาฯ พร้อม 
กก.บห.ชุดใหม่ของพรรคทุกคน ใครเป็นใครบ้าง อ่านข่าวก็ตาลาย ดูกันเองวันแต่งก็แล้วกัน เรื่องพรรค-เรื่องการเมือง 
ในทางเป็นจริง เรื่องหนึ่ง ในทางทฤษฎี-ต ารา มันอีกเรื่องหนึ่ง ตามดูได้ แต่อย่าไปอิน ขืนไปอิน คนที่บ้าไม่ใช่เขา เรานั่น
แหละ เห็นบิ๊กป้อมบอกว่า ที่เข้าไป ไม่ใช่อยากเป็น หากแต่ข้างในมันยุ่ง หลายมุ้ง หลายพวก ล้วนแต่มีฤทธิ์ ไม่ค่อยจะ
ยอมกัน จึงต้องเข้าไปเป็น "บิ๊ก...เล็ก-ใหญ่" กินรวบ!ระยะแรก ด้วยคิดไปทางเดียวกัน ว่าได้พลเอกประวิตรมาเป็น
หัวหน้า ที่ทุกคนอยากได้ ก็จะต้อง "ได้หมดสดชื่น" ฉะนั้น ช่วงนี้ สติกเกอร์ดอกกุหลาบคงสะพรั่งไปทั้งพรรค รวม
ทั้งตัวบิ๊กป้อมเองด้วย 
     หมายความว่า ต่อจากนี้ไป พลังประชารัฐ ทุกคนจะสมัครสมานเป็นมือหนุนรัฐบาล สานฝัน "รวมไทยสร้าง
ชาติ" ในยุค New  Normal ของนายกฯ ประยุทธ์ จนส าเร็จเป็นตัว-เป็นตน? แฟนๆ ก็อย่าเพิ่งเคลิ้ม เผื่อใจไว้คราง "กูว่า
แล้ว" ไว้มั่ง! กระทั่งพลเอกประวิตรก็เถอะ พรรคการเมือง ไม่ใช่กองทัพ ส.ส.ไม่ใช่ทหาร ที่คิดว่า เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่ง 
ทุกคนต้อง...ครับ รับปฏิบัติ ซึ่งกับทหารใช่ แต่กับ ส.ส.มันคนละเรื่อง  เรื่องกองทัพ เป็นเรื่องวินัยและหน้าที่ แต่เรื่อง
พรรค มันเป็นเรื่อง "แล้วผมได้อะไร"? อย่างที่ส่งเทียบเชิญบิ๊กป้อมเป็นหัวหน้า "ปาก" ทุกคนก็ว่า ท่านเป็นปูชนียบุคคล
ของทุกคนในพรรแต่ "ใจ" แต่ละคน ก็หวัง เมื่อเอาบิ๊กป้อมมา  

๑.รสนิยมต้องกัน มองตาก็รู้ใจ  
๒.เป็นเกมปูเสื่อใหม่ อาศัยเหตุเปลี่ยนหัวหน้าไปสู่ค าว่า "ปรับ ครม." และ  
๓.บิ๊กป้อมไม่ขัดใคร ขอเก้าอ้ีไหน ได้ทุกคน 
พลเอกประวิตรก็หวัง หวังด้วยเจตนาดีต่อสถานะรัฐบาลที่ "น้องเล็ก" ของท่านเป็นนายกฯ  คือเข้าไปแล้ว จะ

ช่วยให้พรรคเกิดเอกภาพเป็นปึกแผ่นได้ และเข้าใจดีในค าว่า "ดูแล" ระหว่างคนเป็นหัวหน้า -เลขาฯ พึงปฏิบัติต่อลูก
พรรค การเมืองระบบรัฐสภา หัวใจไม่ได้อยู่ที่ถ่วงดุล-ตรวจสอบ แต่อยู่ที่มือยก ฉะนั้น รักจะเป็นรัฐบาลนานๆ ก็ต้องหมั่น
บ ารุงก าลังข้อ-ก าลังแขนลูกพรรคให้แข็ง ปล่อยให้อ่อนแรง ก็พัง! เนี่ย ทั้งบิ๊กป้อมและคณะพรรคพลังประชารัฐ อยู่
ในช่วง "มีดาวคนละดวง" เจิดจรัสอยู่ในใจ ตอนนี้ จึงดู "ปูด้วยกลีบกุหลาบ" 

เห็นมั้ยล่ะ ยังไม่ทันไร ทั้ง ส.ส.พรรคเล็ก-พรรคใหญ่ ออกมาขอเก้าอ้ี-จองเก้าอ้ีรัฐมนตรีกันสนุกสนาน จน 
นายกฯ ต้องเปรยเมื่อวาน (๒๓ มิ.ย.) "เสนอกันจนล้นแล้วมั้ง ใครก็เสนอได้ แต่จะตั้งใคร อยู่ที่ผม" ประมาณนั้น 
    เรียกว่า หงายฝาบาตรวางไว้ ใครจะใส่อะไรก็ใส่ แต่อาตมาจะฉันหรือไม่ ต้องพิจารณาปัจเวกขณ์ก่อน คือ สิ่งนั้น 
บริสุทธิ์มั้ย ยี้มั้ย ฉันได้มั้ย ฉันแล้วเป็นโทษหรือเป็นคุณ แล้วเลือกเอาเฉพาะที่เป็นคุณ ท าไมต้องหงายฝาบาตรไว้? อ้าว...
จะต้องไปตัดรอนศรัทธาตอนนี้ท าไม ก็ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๖๔ ยังไม่ผ่านสภาเลย ต้นเดือนหน้า คือต้น
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กรกฎา สภาถึงจะประชุมพิจารณาวาระแรก นั่นคือ มือ ส.ส.เป็นที่พ่ึง-ที่หวังประเสริฐ ถ้าไปท าให้ ส.ส.ก๊กใด-ก๊กหนึ่งไม่
สดชื่นตอนนี้ มันมีผลนะโยม ถ้าไม่ยก พ.ร.บ.งบประมาณคว่ า รัฐบาลก็ต้องคว่ าตามไปสถานเดียว ฉะนั้น ต้องไม่ท าให้ทุก 
ส.ส.ในพรรคไม่พอใจ ก็หมายความว่า ตอนนี้ ยังไม่มีอะไร 

     งบประมาณ ๖๔ ผ่านเรียบร้อย เข้าสู่โหมดทวงถามเรื่องเก้าอ้ีรัฐมนตรี สิงหา-กันยา ค่อยดูกันอีกที 
ว่ารักนี้อีกนาน หรือเป็น "รักทรมาน" สู่บ้านแตก เพราะที่นายกฯ พูดเมื่อวาน ชัดอย่างหนึ่งว่า ลงท้าย ก็ต้องปรับ ครม.
เพียงแต่ ไม่ใช่ปรับช่วงนี้เท่านั้น และการปรับนั้น ก็อย่างที่บอก เสนอใครมาก็ได้ แต่การพิจารณาปัจเวกขณ์ ท่านสงวน
สิทธิ์ และนั่น ๔ กุมาร จะไม่เหลือเป็นเยื่อเลยซักกุมาร ถ้าเราเป็นนายกฯ จะท าถึงขนาดนั้นมั้ย และอีกอย่าง คนที่จะเอา
ออก กับคนที่จะเอาเข้า เฉิดฉันกว่า หรือเข้ามาแล้ว พาให้ทั้งตัวนายกฯ และภาพรัฐบาล "อับเศร้าหมองศรี?" ตรง "ตัด
ตัว" ขึ้นนั่งเก้าอ้ีนี่แหละ จะเป็นตัววัดบารมีพลเอกประวิตรของจริง  

 ที่ทุกคนบอกเป็นปูชนียบุคคล นั้น เมื่อสมหวัง-ผิดหวัง ยังจะยอมฟัง หรือเรียงแถวรื้อทิ้ง?  
 การเมืองเรื่องพรรคนั้น พลเอกประวิตร ย่อมต้องเอาใจทุกก๊วน-ทุกก๊กในพรรค แต่การเมืองเรื่องบ้านเมือง พล

เอกประยุทธ์ในฐานะนายกฯ ต้องทั้งเอาใจประชาชน ทั้งหรี่ตาดูฝ่ายค้านด้วย  ก็จะเห็นว่า แนวที่พลเอกประวิตร คิดว่า
จ าเป็นต้องเสนอชื่อคนนั้นๆ เป็นรัฐมนตรี กับแนวที่นายกฯ คิดว่า คนเช่นนั้น ไม่จ าเป็นและไม่คู่ควร มันเป็น "เส้นขนาน" 
ชัดเจนแต่เริ่ม ถึงตอนนี้ แนวนั้นของนายกฯ ก็ยังไม่เปลี่ยน ขณะเข้าด้าย-เข้าเข็ม มันก็เริ่มยุ่งแล้ว เมื่อถึงขั้น แต่ละคนรู้
แล้ว "ใครได้-ใครไม่ได้" ที่พับเพียบเรียบไว้ มันจะวุ่นวาย-ยุ่งเหยิงขนาดไหน?ผมถึงมองว่า อย่างช้า ลากได้ถึงต้นปี ๖๔ ก็
คงสุดล้า ดังนั้น การยุบสภา มีความน่าจะเป็น! ผมไม่ได้ประเมินต่ า หากแต่ กับบรรดา ส.ส.ประเภทโอปปาติกะ เกิดขึ้น
ก็โตใหญ่ ล้วนเหาะด้วยฤทธิ์ น าปริมาณของแต่ละก๊วนมารวมกันเป็นพรรคพลังประชารัฐแลกเก้าอ้ีรัฐมนตรีถ้าจะเรียก
เป้าหมายของเขาว่า "อุดมการณ์ทางการเมือง" ก็ต้องบอกว่า อุดมการณ์ของเหล่าโอปปาติกะในพลังประชารัฐ อยู่ที่เก้าอ้ี 
ไม่ได้อยู่ที่หวังอุ้มคนดีเป็นนายกฯ โดยตรงหรอก ดังนั้น ถ้าไม่ได้ ก็หมายความว่า แนวทางพลังประชารัฐ ขัดต่อ
อุดมการณ์ทางการเมืองของเขา แล้วจะอยู่ร่วมกันได้หรือ เมื่อเขาไม่เป็นสุข รัฐบาลที่ไม่มีเขา ก็ไม่ควรได้อยู่เสวยสุข! 
ประชาธิปไตยเลือกตั้ง ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ที่เห็นซับซ้อน เพราะเอาใจวิญญูชนไปวัดใจโจรกันเอง 

ก็อยากให้ที่ผมมองนี้ "ผิด"! คืออยากให้เหล่าโอปปาติกะเป็นแบบ "มืดมา สว่างไป" แต่ละคน ที่ได้ไปก็มาก
พอแล้ว ล้างบาปด้วย "ยอมอดเพ่ือชาติ" เป็นบั้นปลายชีวิตไม่ดีกว่าหรือหล่อหลอมใจ "รวมไทยสร้างชาติ" แปลงปริมาณ
เป็นคุณภาพในความเป็นพรรคพลังประชารัฐ เสริมหนุนให้นายกฯ ท างาน "ระบบรัฐสภา" ไปจนสังคมประเทศบรรลุ
เป้าหมาย ถ้าได้ตามนี้ อนาคต ต้องการเป็นรัฐมนตรีเก้าอ้ีไหน มีหรือประชาชนคนไทยจะถุย! ? เนี่ย...การเมือง
ประชาธิปไตย มันประกอบด้วย ความน่าเกลียด-น่าชัง, ความน่ารัก-ความขมขื่น ผสมกันอยู่อย่างนี ้คนถึงบอกว่า "เบื่อ...
การเมือง"ขณะเดียวกัน ก็ "วิ่งเข้าหาการเมือง"!ในความเป็นรัฐบาลระบบเลือกตั้ง ที่วัดการอยู่ -การไปตรงมือ ส.ส.ใน
สภา เข้าท านอง..วัคซีน ป้องกันเชื้อโรค แต่ต้นทาง ต้องใช้โรคเป็นตัวเชื้อ ฉันใด นายกฯ ประยุทธ์, พลเอกประวิตร ที่
หวัง "รวมไทยสร้างชาติ"  

ต้นทางก็ต้องใช้ "ร้อยพ่อ-พันแม่" เป็นตัวเชื้อ ฉันนั้น. 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69527 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/69527
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24 มิ.ย. 2563 05:03 น. 

“3 ป.” ในอุ้งมือนักการเมือง 
 

 

บอกแล้วไง...ไม่ง่ายอย่างคิด 
แม้แต่ในพรรคพลังประชารัฐที่ได้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ขยับขึ้นไปเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่เต็มตัวเพ่ือ

ความลงตัวในการควบคุมอ านาจของ “3 ป.” “พ่ีใหญ่” คุมงานการเมืองก็คือการคุมเสียงสนับสนุนให้เป็นเอกภาพทั้ง
ระบบไม่ให้เกิดความวุ่นวายอย่างที่ผ่านมา “น้องรอง” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งนี้มาตั้งแต่รัฐบาล คสช. รู้กันดีว่ากระทรวงนี้มีความส าคัญนอกจากคุมข้าราชการในสังกัดทั่วประเทศแล้ว
ยังคาบเก่ียวไปถึงระดับท้องถิ่นท้ังระบบ 

แม้จะมาจากการเลือกตั้งแต่ก็ต้องขึ้นตรงกับมหาดไทยด้วยระบบการกระจายอ านาจกึ่งรวบอ านาจที่ส่วนกลาง
ยังไม่ปล่อยอย่างอิสระ ผู้ว่าฯ กทม.ซึ่งเป็นต้นแบบก็ยังอยู่ในครรลองนี้ความจ าเป็นที่ต้องคุมมหาดไทยก็เพราะเกี่ยวข้อง
กับมวลชนโดยตรง ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแยกไม่ออก“น้องเล็ก” คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ในฐานะนายกฯท าหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในฐานะผู้น าประเทศ  3 ประสานนี้คือกลไกส าคัญที่จะต้อง
เชื่อมโยงให้เป็นเนื้อเดียวกันเพ่ือให้ศูนย์อ านาจมีความมั่นคงและแข็งแกร่งสามารถเอาชนะศึกการเมืองในทุกรูปแบบ  
อย่าไปเชื่อว่า “3 ป.” ขัดแย้งกันบ้าง ไปกันคนละทางบ้างเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะหากแยกส่วนกันเมื่อใด  พังไปนาน
แล้ว...เพียงแต่ว่าต่างคนต่างแสดงบทบาทในมิติต่างๆไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายไม่มีใครสามารถเข้าไปแซะได้ 

 แม้แต่การจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาจะเอาพรรคไหนมาร่วมก็มีการปรึกษาหารือกันก่อนที่จะตัดสินใจสุดท้ายหรือ
การจัดรัฐมนตรีก็ไม่ต่างกัน การที่ พล.อ.ประวิตรต้องตัดสินใจเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนั้นถือว่าเป็นความจ าเป็น
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพ่ือสร้างเอกภาพในรัฐบาลเพราะเชื่อว่ามีบารมี “ใจถึง พ่ึงได้” อย่างที่รู้ๆกันอยู่จึงมั่นใจได้ว่าเอาอยู่ แต่
อีกมุมหนึ่งที่มองผ่านไม่ได้เพราะต าแหน่งหัวหน้าพรรคจากนี้ไปก็จะต้องอยู่ในภาวะคลุกวงในใกล้ชิดกับบรรดา ส.ส.
อย่างเต็มตัวที่สุดก็คือเป็นหัวหน้านักการเมืองอย่างที่เคยสัมผัสมาก็คงแค่แตะๆคุ้นเคยกันสัมผัสกันแต่ยังกินข้าวคนละ
หม้อ...แค่นั้น 
ในมิติใหม่นี้จะต่างกับที่ผ่านมาเหมือนหนังคนละม้วน เช่นกันในความแข็งแกร่งของ “พ่ีใหญ่” เป็นที่ยอมรับแต่ภาพที่
มองเห็นหลังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นนักการเมืองระดับเขี้ยวลากดินได้เข้ามารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่ ที่มีบทบาท
และอิทธิพลต่อกลุ่ม “3 ป.” ชัดเจนมากขึ้นอันหมายถึงว่าด้านหนึ่งจะเป็นตัวช่วยในด้านเสถียรภาพ  แต่อีกด้านหนึ่ง
อ านาจการต่อรองก็จะยกระดับสูงขึ้น การบริหารจัดการกับบรรดานักการเมืองเหล่านี้จึงเป็นจุดส าคัญที่จะมองข้ามไม่ได้
เพราะเม่ือได้อ านาจเต็มๆกันแล้วจะกินรวบแค่ฝ่ายเดียวไม่ได้ แค่ได้กลิ่นปรับ ครม.ก็เริ่มออกฤทธิ์กันแล้ว... 

“สายล่อฟ้า” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1874583 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1874583
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พุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 06.28 น. 

ชี ้'บิ๊กป้อม' นั่งหัวหน้า พปชร. กระทบดลุพรรคร่วมรัฐบาล 
 

 
 

"สาทิตย์ วงศ์หนองเตย" ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เผยถึงกรณีที่ "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" รอง
นายกฯ จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพปชร. ว่าอาจกระทบดุลพรรคร่วมรัฐบาลในครม. เนื่องจากคสช.มาเล่นการเมืองเต็ม
ตัว เล็งประเมินสิ้นปีทิศทางอนาคต 

เมื่อวันที่  23 มิ.ย.  นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์  กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลง
กรรมการบริหารและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ว่า  ถือเป็นการปรับดุลก าลังภายในของพรรคพลังประชารัฐ  เมื่อมี
ปัญหาก็ต้องขยับกัน ซึ่งแน่นอนว่า ย่อมส่งผลกระทบต่อการเมือง  เพราะพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคใหญ่  และเป็น
พรรคแกนน ารัฐบาล ซึ่งต้องดูต่อไปว่าการปรับครั้งนี้จะน าสู่การปรับ ครม.หรือไม่  หาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกฯ จะข้ึนมาเป็นหัวหน้าพรรค สื่อให้เห็นชัดเจนว่าอดีตคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก้าวเข้าสู่การเมืองเต็ม
ตัวแล้ว เพราะรับมาเป็นหัวหน้าพรรคเอง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพรรคอ่ืน รวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็คือ ถ้ามีการ
ปรับ ครม. ดุลก าลังในรัฐบาลจะเปลี่ยนไปหรือไม่ ถ้าดุลเปลี่ยน พรรคพปชร.มีคนมากขึ้น พรรคภูมิใจไทยมีคนมากขึ้น  

“ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์มีจ านวนสมาชิกเท่าเดิม รัฐบาลอาจมีพรรคเศรษฐกิจเข้ามาเพ่ิม มีพรรคเล็กบาง
พรรคที่ประกาศตัวแล้วว่าจะยุบพรรคไปรวมกับพลังประชารัฐด้วย ทั้งหมดจะส่งผลท าให้เกิดการปรับครม.หรือไม่ ขึ้นอยู่
กับแกนน ารัฐบาลจะไปคุยกัน ซึ่งหากปรับ ครม. ก็ต้องเกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยว่าสัดส่วนเก้าอ้ีรัฐมนตรีใน
พรรคร่วมด้วยกันยังคงเดิมอยู่หรือไม่ ส่วนการที่อดีตคสช. มาเล่นการเมืองโดยตรง ย่อมชัดเจนขึ้นว่าขั้วอ านาจเดิม
ในทางการเมือง ซึ่งมาจากการยึดอ านาจ พอเข้ามาสู่การท าการเมืองเต็มตัว จะยิ่งส่งผลให้เห็นขั้วการเมืองเห็นได้ชัดเจน
ขึ้น เดิมมี 2 ขั้ว คือ ขั้วที่เอานายทักษิณ  กับขั้วไม่เอานายทักษิณ ก็จะเกิดขั้วใหม่ชัดเจน คือ พรรค พปชร.ขั้วอ านาจ 
คสช. โดยพรรคภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เป็นขั้วหนึ่ง  ส่วนของพรรคเพื่อไทยเป็นอีกขั้วหนึ่ง”นายสาทิตย์ กล่าว  

นายสาทิตย์  กล่าวต่อว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองอ่ืนๆ ก็คือ เมื่อพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรค
ที่มีอดีต คสช. การเปลี่ยนทิศทางด้านการเมือง การก าหนดเป้าหมายต่างๆ ในอนาคตจะเป็นอย่างไร อาจเกิดค าถาม 
แสดงว่า คสช.เข้ามาเล่นเต็มตัวใช่หรือไม่  และคิดจะเล่นการเมืองอีกยาวใช่หรือไม่  ก็จะเป็นอีกขั้วอ านาจหนึ่งในทาง
การเมือง แต่ละพรรคก็ต้องเตรียมทิศทางการเมืองของพรรคตัวเอง  ส่วนกรณีจะมีการดูด ส.ส.หรือไม่ดูด ซึ่งพรรคเล็ก
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บางพรรคก็มีข่าวเรื่องยุบรวม ที่ผ่านมาก็เห็นชัดว่า สนับสนุน แต่ท าให้เห็นชัดขึ้นเท่านั้นว่า ใครอยู่ฝ่ายไหน จะท าให้ขั้ว
ทางการเมืองชัดเจนขึ้นเท่านั้น ส่วนถ้ามีการปรับ ครม. จะส่งผลต่ออายุขัยของรัฐบาลชุดนี้ท าให้ยาวขึ้น หรือว่า 
เตรียมพร้อมรับการเลือกตั้งใหม่เร็วขึ้นหรือไม่ การเมืองไทยขณะนี้ อธิบายด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์เดิม
ยาก โดยเฉพาะหลังยุคโควิด  

“เรามีรัฐธรรมนูญที่สามารถเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องลงเลือกตั้งมาก่อนได้ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ 
แต่การปรับ ครม.ทุกครั้งขึ้นอยู่กับว่า สามารถที่จะดุลก าลังของรัฐบาลได้หรือไม่ ถ้าในแง่ของเสถียรภาพของรัฐบาลมอง
ว่า จะแน่นปึ้กกว่าเดิม เพราะตอนนี้เสียงของรัฐบาลมีถึง 260-270 เสียงแล้ว แต่การจะอยู่ได้ยาวนานหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
การท างานของรัฐบาลด้วย โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด ซึ่งเป็นวิกฤต แต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ สามารถฝ่าวิกฤตมาได้
ค่อนข้างดี  เพราะในการบริหารสถานการณ์โควิดได้ปล่อยให้มืออาชีพคือ แพทย์ บุคลากรสาธารณสุขท า ในแง่
ผลกระทบก็ใช้วิธีการเยียวยา แต่การเยียวยามีผล 3 เดือน ถ้าเป็นยาก็ถือเป็นยาระงับชั่วคราว การปรับ ครม.ครั้งนี้ก็เพ่ือ
รับมือสถานการณ์ของจริง ทั้ง 1.ภาวะเศรษฐกิจถดถอยลบ 5, 2.วงเงินกู้สาธารณะเกินเพดาน 3.การจัดเก็บรายได้ไม่
เป็นไปตามเป้า 4.ผลกระทบของตลาดส่งออกทั้งหลาย เกิดรัฐบาลบริหารได้ไม่ดี ทีมเศรษฐกิจท าไม่ได้ ประชาชนไม่ตอบ
รับการท างานของรัฐบาลก็อยู่ยาก” นายสาทิตย์ กล่าว  

นายสาทิตย์ กล่าวว่า  ส่วนพรรคประชาธิปัตย์  ตนพูดกับพรรคแล้วว่าถึงเวลาต้องทบทวนตัวเองว่าใน
สถานการณ์โควิดที่ผ่านมา เราสามารถท าได้ดีหรือไม่ ได้คะแนนเพ่ิมขึ้นหรือไม่ คนยังคาใจหรือไม่ เช่น กรณีหน้ากาก
อนามัย เจลล้างมือ ได้ท าความเข้าใจกับประชาชนได้มากน้อยแค่ไหน ที่ส าคัญเราร่วม ครม.ไปแล้วปีเศษ คนที่ท างานแต่
ละคนได้ท าตามนโยบายที่พรรคได้ประกาศเอาไว้หรือไม่ ถึงเวลาต้องตรวจการบ้านรัฐมนตรี ถ้าไม่ผ่าน  กระแสการปรับ 
ครม.ในพรรคก็ต้องเกิดขึน้  

“การจะรักษาเก้าอ้ีเดิมไว้ได้อีกหรือไม่นั้น เป็นเรื่องยากที่จะตอบ ขึ้นอยู่กับแกนน ารัฐบาลจะคุยกัน ซึ่งคาดว่า มี 
2 สูตร คือ การมีพรรคเล็กเข้ามา หน้าที่จัดสรรให้ควรเป็นของพรรคพลังประชารัฐ ในขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันถือ
ว่า เป็นพันธมิตรดั้งเดิม ที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลก็ควรจะได้เท่าเดิม แต่อีกสูตรหนึ่งบอกว่า ต้องนับไปตามจ านวนของคน 
ซึ่งทั้ง 2 สูตร ไม่ว่า จะออกทางไหน จะส่งผลกระทบแน่นอน และกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลด้วย  เพราะหากเอา
โควตาของพลังประชารัฐ จะต้องเฉือนของกลุ่มไหน จะรักษาความเหนียวแน่นไว้ได้หรือไม่ หรือจะเกิดรอยร้าว ถ้าเกิด
รอยร้าวท าอย่างไร ถ้าไม่เฉือนเนื้อตัวเองไปตัดของพรรคร่วม  ก็ย่อมส่งผลกระทบอีก พรรคดังกล่าวจะอยู่ร่วมรัฐบาล
หรือไม่ ดังนั้น พรรคประชาธิปัตย์ก็อยู่ระหว่างการวิเคราะห์สถานการณ์ เตรียมพร้อมทั้งการยังอยู่ หรือเตรียมพร้อม
เลือกตั้งปลายปี ก็อยู่ระหว่างการวิเคราะห์สถานการณ์ เตรียมพร้อมรับมือไว้ทุกทาง” นายสาทิตย์ กล่าว 
 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/781519 
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24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 06:53 น.    

'บิ๊กเพื่อไทย' ฟันธง สงคราม 2 ระบอบก าลังเกิดขึ้น ชมเผด็จการแข็งแกร่ง สมบูรณแ์บบ

ที่สุดจนยากท่ีจะโค่นลม้ 

 
24  มิ.ย.63-นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า การอภิวัฒน์ประเทศ

ไทยอีกครั้งจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าอย่างแน่นอน 

24 มิถุนายน 2475 คณะราษฏรที่ประกอบด้วย ฝ่ายพลเรือน ทหาร ข้าราชการหัวก้าวหน้าสามารถท าการ

อภิวัฒน์สยาม เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยได้ส าเร็จ แต่ไม่

เด็ดขาดมีการประนีประนอมกันของสองระบอบ และได้ท าสงครามต่อสู้แย่งชิงอ านาจกันมาโดยตลอด กลายเป็น

สงคราม 2 ระบอบ ประชาธิปไตย กับ เผด็จการ ผลัดกันรุก ผลัดกันรับ ผลัดกันแพ้ ผลัดกันชนะตลอดระยะเวลา 88 ปี

  

นับถอยหลังไป 6 ปี ที่คณะ คสช น าโดย พลเอกประยุทธ์ ตัวแทนของระบอบเผด็จการเข้ามายึดอ านาจท า

รัฐประหาร เมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 พวกเขาตกผลึกทางความคิด ศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง อย่างเป็นระบบ มีการวาง

ยุทธศาตร์ มีการวางแผนยุทธวิธี มีการสมคบคิดยึดอ านาจมีการร่างพิมพ์เขียวมาเป็นอย่างดี เพ่ือให้การยึดอ านาจครั้งนี้

เบ็ดเสร็จเด็ดขาด สร้างระบอบเผด็จการให้เข้มแข็ง แก้ไขจุดอ่อนของระบอบเผด็จการ จึงให้มีรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการ 

คสช. ปี 2560 มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

พวกเขาสร้างองคาพยพครอบคลุมทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ทั้ง พลเรือน ต ารวจ ทหาร ศาล องค์กรอิสระ รวม

ศูนย์อ านาจอยู่ในระบอบเผด็จการ สร้างรัฐไทย ให้เป็นรัฐทหาร ให้เป็นรัฐราชการ รวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง 

ขัดขวางการกระจายอ านาจ ท าลายประชาธิปไตยรูปแบบตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ 
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รัฐสภาปัจจุบันเนื่องจาก กฎ กติกา เกมแห่งอ านาจฝ่ายรัฐบาลเผด็จการเป็นผู้ก าหนดทั้งหมด ฝ่ายค้านซึ่งเป็นฝ่าย

ประชาธิปไตยถูกท าให้ง่อยเปลี้ยเสียขา ถูกฝ่ายเผด็จการทรราช และองคาพยพของระบอบเผด็จการท าลาย จนไม่

สามารถต่อกรกับระบอบเผด็จการได้ ฝ่ายค้านจึงเป็นแค่เพียงเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้เผด็จการทรราชเท่านั้น 

โดยองค์รวม ถือได้ว่าระบอบเผด็จการแข็งแกร่ง สมบูรณ์แบบที่สุดจนยากที่จะโค่นล้ม  หากแต่โลกยุคปัจจุบัน 

เป็นโลกการสื่อสารไร้พรมแดน คนไทยส่วนใหญ่ตื่นรู้แล้วเห็นความจริงว่า 

1. รัฐบาลเผด็จการนี้สร้างวิกฤตทางการเมือง ท าให้ประเทศไทยของเราล้าหลังไปหลายสิบปี มีรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็น

ประชาธิปไตย มีกฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมาย ไม่มีความยุติธรรม เป็นยุคมืดของประชาธิปไตย 

2. รัฐบาลเผด็จการนี้ สร้างวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง สร้างหนี้สินสูงที่สุด ท าให้สังคมไทยมีความเหลื่อมล้ าสูงเป็น 

อันดับหนึ่งของโลก 

3. หลายองค์กร หลายสถาบันที่เคยศักดิ์สิทธิ์ ก าลังเสื่อมและใกล้จะพังทลายลงจากภายในที่เขาท าลายตัวเอง 

เมื่อประชาชนตื่นรู้ ถึงความเลวร้ายของระบอบเผด็จการ เมื่อประชาชนไม่สยบยอมอีกต่อไป เมื่อประชาชนไม่หวาดกลัว 

และเมื่อประชาชนลุกขึ้นสู้ ในทางทฤษฎีนั่นคือสถานการณ์ปฏิวัติโดยประชาชน ต่อให้ระบอบเผด็จการจะแข็งแกร่ง

เพียงใด ก็อาจพังทลายลงได้ ซึ่งนั่นคือการอภิวัฒน์ประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง และคงจะเกิดขึ้นในอีกไม่นาน

แน่นอน. 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69530 
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วันท่ี 24 มิถุนายน 2563 - 09:01 น. 

เสร็จนา ฆ่าโคถึก กลุ่ม 4 กุมาร เสร็จศึก ฆ่าขนุพล การเมืองสิ้น 
 

 
 
ชะตากรรมที่ “กลุ่ม 4 กุมาร”ประสบจากพรรคพลังประชารัฐในขณะ นี้ถึงแม้ไม่ถึงกับสยดสยอง แต่ก็ก่อภาวะ

หวาดพรั่นเป็นอย่างสูงทางการเมือง เพราะเข้าใกล้ส านวนไทยโบราณที่ว่า “เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล”หรือที่
แวดวงก าลังภายในระบุ “นกสิ้น เกาทัฑณ์ซ่อน”จ าการเคลื่อนไหวนับแต่เดือนเมษายน 2561 ได้หรือไม่ที่หลาย
นักการเมืองตบเท้าเข้าท าเนียบรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็น นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ไม่ว่าจะเป็น นายสกลธี ภัททิยะกุล 
รวมถึงการเคลื่อนไหวของ”กลุ่มสามมิตร”อันประกอบด้วย 3 ส. ในทางการเมือง ในที่สุดก็ก่อรูปมาเป็นพรรคพลัง
ประชารัฐ อันคสช.ส่ง นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 
ออกมาจากท าเนียบ รัฐบาล 

ท่ามกลางความยิ้มแย้มอย่างแจ่มใสจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุพงษ์ 
เผ่าจินดา รวมถึง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นั่นคือ จุดเริ่มแห่ง”กลุ่ม 4 กุมาร”จากท าเนียบรัฐบาล ผ่านการเลือกตั้งเมื่อ
เดือนมีนาคม 2562 แม้ว่าพรรคพลังประชารัฐจะไม่สามารถเอาชนะพรรคเพ่ือไทยได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ด้วย
อภินิหารในทางกฎหมายประสานเข้ากับรัฐธรรมนูญ ผลก็คือ พรรคพลังประชารัฐได้จัดตั้งรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ได้เป็นนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็น รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน เป็น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นาย สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรี
กระทรวงอุดมศึกษาฯ นี่คือบ าเหน็จ นี่คือรางวัลในการอาสาทางการเมือง 

มาถึงเดือนมิถุนายน 2563 เพียง 1 ปีให้หลังปฏิบัติการถอดถอนบรรดา”โคถึก”ที่เคยอาสา”สู้ศึก”ในทาง
การเมืองก็เริ่มขึ้นด้วยความดุดันแล้ว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็เข้ามายึดครองต าแหน่งพร้อมกับพลพรรคใหม่  ไม่ว่า
ต าแหน่งในพรรค ไม่ว่าต าแหน่งในครม.ล้วนถูกริบคืน นี่คือชะตากรรมของโคถึก ขุนศึกในทางการเมือง 
  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2240577 
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วันท่ี 23 มิถุนายน 2563 - 12:00 น. 

ผลซ่อมล าปาง 

 
 
 

ผลซ่อมล าปาง 
ผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หรือ กกต.จังหวัดล าปาง เปิดเผยว่า ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ นายวัฒนา สิทธิวัง เข้ามาเป็นอันดับที่หนึ่ง 61,914 
คะแนน อันดับสอง ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย 38,336 คะแนน อันดับสาม น.ส.ปทิตตา ชัยมูลชื่น 
พรรคเศรษฐกิจใหม่ 2,465 คะแนน อันดับสี่ นายอ าพล ค าศรีวรรณ พรรคพลังท้องถิ่นไท 292 อันดับห้า นายองอาจ 
สินอนันต์เศรษฐ์ พรรคไทรักธรรม 227 คะแนน 

ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 162,920คน มาใช้สิทธิ 110,007 คน คิดเป็นร้อยละ 67.52 บัตรดี 103,234 
บัตร คิดเป็นร้อยละ 93.84 บัตรเสีย 3,741 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.40 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 3,032 บัตร คิดเป็นร้อย
ละ 2.76 เปรียบเทียบกับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 24 มี.ค.2562 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 163,986 คน มาใช้สิทธิ 
126,358 คน ส าหรับคะแนนของที่หนึ่งและสอง เลือกตั้งครั้งก่อน นายวัฒนาได้ 30,386 คะแนน เท่ากับเพ่ิมมาอีก
เท่าตัว ส่วน ร.ต.ท.สมบูรณ์ ครั้งก่อนได้คะแนนเพียง 2,466 คะแนน เพ่ิมมาเป็น 38,336 คะแนน 

ส าหรับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เจ้าของพ้ืนที่เดิมคือพรรคเพ่ือไทย ไม่ส่งลงสมัคร ส่วนพรรคอนาคตใหม่ที่มี
คะแนนตามมา ส่งสมัครไม่ได้เนื่องจากถูกยุบพรรค ประชุมส่งผู้สมัครไม่ทัน ขณะที่พรรครัฐบาลต้องการที่นั่ง ส.ส.เพ่ือผล
ทางการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งอยู่ระหว่างเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่และจะปรับ ครม. อย่างไรก็ตาม 
คะแนนของผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทยซึ่งแสดงตัวเป็นฝ่ายค้านชัดเจนที่เพ่ิมข้ึนอย่างมาก จึงมีนัยยะสะท้อนความนิยมของ
ประชาชนที่มีต่อรัฐบาลและฝ่ายค้าน 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2237493 
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