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รวมขาววันเสาร      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวประจําวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 
 
 

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ ศาลนครศรีฯ นัดช้ีชะตา "เทพไท" คดีทุจรติเลือกต้ังนายก อบจ. 4 
2 ผู้จัดการออนไลน์ ศาลเมืองคอนนัดช้ีชะตา “เทพไท เสนพงศ์” คดีทุจริตเลือกต้ังนายก 

อบจ.นครศรีฯ 28 ส.ค.น้ี 
6 

3 สํานักข่าวไทยออนไลน์ นายกฯ ปัดตอบรวมไทยสร้างชาติ รวมเรื่องนิรโทษกรรมไว้หรือไม่ 8 
4 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ อดีตบ๊ิกข่าวกรองหนุน "รวมไทยสร้างชาติ " เชียร์ลุงตู่นิรโทษกรรม 

"เหลือง-เสื้อแดง" 
9 

5 คมชัดลึกออนไลน์ ก.ก.สรรหาผู้สมัคร ส.ส "เพ่ือไทย" เคาะแล้ว ส่ง"สลิลทิพย์  สุขวัฒน์ " 
ชิงเลือกต้ังซ่อมเขต 5 สมทุรปราการ 

10 

6 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เพ่ือไทยส่ง "สลิลทิพย์ สุขวัฒน์" ลงสมัครรับเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 5
ปากนํ้า 

11 

7 BrightTV ออนไลน์ พรรคเพ่ือไทย ส่ง “สลิลทิพย์ สุขวัฒน์” ลุย เลือกต้ังซ่อม ส.ส. เขต 5 
สมุทรปราการ 

12 

8 เดลินิวส์ออนไลน์ ปชป. เปิด 6 ส.ส.รุ่นใหม่น่ัง กมธ.งบฯ 64 13 
9 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ 'มิ่งขวัญ' ถลม่รัฐผลาญ 8.4 ล้านล้าน ไร้ทศิทางเช่ือไม่รอดหนักกว่า 

ปี 40 
14 

10 ข่าวสดออนไลน์ “ประยุทธ์” ลุกโต้ ส.ส.เสียดสีสติปัญญา ลัน่อย่าเหยียดหยาม ไม่ได้
ฉลาดน้อย! 

16 

11 ข่าวสดออนไลน์ 'จิรายุ' อัด รบ.กู้แล้วกู้อีก หว่ันซ้ํารอยยุคจอมพล ป. 'บ๊ิกตู่' โวเป็น
นายกฯ หน้ีสาธารณะลดลง 

18 

12 ข่าวสดออนไลน์ สภาเดือด! "ประยุทธ์-ก้าวไกล" ซัดกันนัว บอกให้ระวังตัว ลุกประท้วง
ประธานฯ วุ่น 

20 

13 สยามรัฐออนไลน์ "แรมโบ้อีสาน "ชวน" ทอม ดันดี "ร่วม" ทีมประเทศไทย"ก้าวข้ามความ
ขัดแย้ง 

22 

14 เดลินิวส์ออนไลน์ 'นิพนธ์' มั่นใจเลือดใหม่ ปชป. ไหลเข้า 23 
15 แนวหน้าออนไลน์ สมชัย’แฉแหลก 4 แบบระดม‘ผีไปเลือกต้ัง’เขต4ลําปาง ลั่นงานน้ีมี

เผาผี 
24 

16 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สมชัย' สวมบทช่องส่องผี! อ้างเป็นตุเป็นตะ ที่เขต 4 ลําปาง มีการ
ระดม 'ผ'ี มาลงคะแนน เฉลี่ยหน่วยเลือกต้ังละ 50-60 คน 

26 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  2 

 

รวมขาววันเสาร      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
17 ผู้จัดการออนไลน์ ส่องงบ 64 กระจายอํานาจ ลง 292 อปท.ทั่วประเทศ วงเงิน 9.27 

หมื่นล้าน ก่อนศึกเลือกต้ังท้องถิ่นทุกระดับ 
27 

18 INNNews ออนไลน์ ก้าวไกลเสนอรัฐคืนอํานาจให้ประชาชนจัดเลือกต้ังท้องถิ่นทันท ี 30 
19 ไทยรัฐออนไลน์ "ศิริกัญญา" ส.ส.ก้าวไกล สับ พ.ร.บ.งบฯ 64 ถึงเวลายุบสภา คืน

อํานาจ ปชช. 
31 

20 มติชนออนไลน์ "ก้าวไกล" ช้ี "บ๊ิกป๊อก" ตอบคําถามเหมือนคนไม่รู้เรื่อง ไม่ฟังข้อมูลให้
ครบถ้วน อัด เลือกต้ังท้องถิ่นก็ไม่ชัดเจน 

33 

21 มติชนออนไลน์ “ธนาธร” เดินหน้าผลักดันส่งคนลงเลือกต้ังท้องถิ่น สานต่อ
แนวนโยบายอนาคตใหม่ พรอ้มน่ังกมธ.งบ 64 

34 

22 ข่าวสดออนไลน์ "ธนาธร" ติวเข้ม 18 ผูส้มัคร ลุยเลือกต้ังท้องถิ่น ยันใช้นโยบายนํา - 
ไม่ใช้เงิน 

36 

23 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ธนาธร' ส่ง 18 ผู้สมัครลุยศึกเลือกต้ังท้องถิ่น 38 
 
 

บทความ 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง : ปฏิกิริยา ร้อน ภายใน พลังประชารัฐ 

ปัญหา รัฐบาล 
40 

2 บางกอกทูเดย์ออนไลน์ ยังไม่เบ่ือ 41 
3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เลือกต้ังสมุทรปราการ วัดบารมี ‘บ๊ิกป้อม’ ฝ่ายค้านกู้ศักด์ิศรี 43 
4 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
มีเงินแล้วขยัน 46 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สกัดยุบพรรค-พิทักษ์ 'บ๊ิกป้อม' ผุดคู่มือบริหาร พปชร. 49 
6 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
เลือกต้ังท้องถิ่น โหมโรงที่ยาวนาน 51 

7 มติชนออนไลน์ ท้าวัดเรตต้ิง 54 
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ศาลนครศรีฯ นัดชี้ชะตา "เทพไท" คดีทุจริตเลือกต้ังนายก อบจ. 
สยามรัฐออนไลน์  4 กรกฎาคม 2563 10:20 น.  ภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศาลจังวัดนครศรีธรรมราชนัดชี้ชะตาเทพไท เสนพงศ์ ร่วมน้องชายในคดีอาญา ร่วมกันทุจริตเลือกต้ังนายก อบจ.
นครศรีธรรมราชเม่ือ 7 ปีก่อนหลังโจทก์ย่ืนฟ้องตรง อัยการสูงสุดไม่ตกขบวนเพิ่งสั่งฟ้องสํานวนคดีจ่อส่งอัยการ
จังหวัดร่วมฟ้องซํ้า 
 ที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานตลอดทั้งวันของวันที่ 3 กรกฎาคม 
ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สืบพยานจําเลยนัดสุดท้ายในคดีที่นายพิชัย บุณยเกียรติ อดีตนายกอบจ .
นครศรีธรรมราช เป็นโจทก์ย่ืนฟ้องนายมาโนช เสนพงศ์ เป็นจําเลยที่ 1 และนายเทพไท เสนพงศ์ เป็นจําเลยที่ 2 ใน
คดีอาญาฐานร่วมกันกระทําความผิด ในการทุจริตการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 
2557 ตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 โดยศาลได้เสร็จสิ้น
กระบวนการพิจารณาหลังจากทําการสืบพยานจําเลย 3 ปากนัดสุดท้าย โดยพบว่านายเทพไท เสนพงศ์ จําเลย ไม่
ได้มาศาลในนัดน้ีโดยอ้างว่าติดการประชุมพิจารณางบประมาณ ขณะที่ศาลอนุญาตให้มีกระบวนการการพิจารณาลับ
หลังจําเลยได้ 
 ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา ศาลได้ออกรายงานกระบวนการพิจารณา คดีเสร็จการ
พิจารณาได้นัดฟังคําพิพากษาในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10 นาฬิกา ซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายรับทราบ จะเป็นการ
ช้ีชะตาคดีทุจริตเลือกต้ังที่ยาวนานเกือบ 7 ปี หลังจากที่นายพิชัย บุณยเกียรติ ซึ่งเป็นผู้เสียหายในดคีโดยตรงได้
ตัดสินใจย่ืนฟ้องด้วยตัวเอง เน่ืองจากคดีในกระบวนการปกติน้ันแต่เสร็จสินการพิจาณราของศาลอุทธรณ์ได้ลงโทษ
จําเลยที่ 1คือนายมาโนช เสนพงศ์ น้องชายของนายเทพไท เสนพงศ์ ด้วยการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังแล้ว กกต.
นครศรีธรรมราช ได้เข้าแจ้งความดําเนินคดีอาญากับนายมาโนช เสนพงศ์ และนายเทพไท เสนพงศ์ กับพนักงาน
สอบสวน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช แต่พบว่ากระบวนการมีความล่าช้ากว่า 6 ปีคดียังค้างอยู่ที่สํานักงานอัยการสูงสุด
ยังไม่ได้มีการสั่งคดีจนกระทั่งนายพิชัย ได้ย่ืนฟ้องโดยตรงจนศาลรับพิจารณาและเข้าสู่กระบวนการนัดฟังคําพิพากษา 
 อย่างไรก็ตามหลังจากที่ศาลนัดวันฟังคําพิพากษาแล้วน้ันนายพิชัย บุณยเกียรติ โจทก็ เปิดเผยว่าได้รับ
แจ้งจากสํานักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าในส่วนของคดีที่ค้างอยู่ที่สํานักงานอัยการสูงสุดน้ัน อัยการสูงสุด
ได้มีคําสั่งช้ีขาดให้ฟ้องนายมาโนช เสนพงศ์ ผู้ต้องหาที่ 1 และนายเทพไท เสนพงศ์ ผู้ต้องหาหาที่ 2 ในความผิดฐาน 
“เลี้งหรือรับจะจัดเลี้ยงแก่ผู้ใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังลงคะแนนเลือกต้ังให้แก่ผู้สมัครอ่ืน ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเลือกต้ังสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 57(4),118 โดยอยู่ในระหว่างขั้นตอนที่พนักงาน 
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อัยการจะต้องแจ้งพนักงานสอบสวนให้นําตัวผู้ต้องหามาให้พนักงานอัยการส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง
แม้จะเป็นคดีเดียวกันกับการที่นายพิชัยเห็นว่าล่าช้าและมีการฟ้องตรงไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาแล้วก็ตาม 
ผู้ต้องหาทั้งสองจะต้องมีการประกันตัวในคดีอีกครั้ง ส่วนคดีจะมีขั้นตอนอย่างไรจะเป็นการฟ้องซ้ําหรือไม่จะเป็น
ดุลพินิจของศาลในการพิจารณา 
 นายพิชัย บุณยเกียรติ อดีตนายกอบจ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าคดีน้ีจะเป็นการพิสูจน์ความถูกต้อง
และสัจธรรมความเป็นจริง พอใจในการดําเนินการที่มีความเป็นธรรมจนกระทั่งมีการนัดฟังคําพิพากษา ส่วนผลจะ
ออกมาอย่างไรเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม เป็นข้อพิสูจน์ในการยืนยันต่อสู้ในความไม่เป็นธรรมในอดีตมาอย่าง
แน่นอน 
 สําหรับคดีน้ีมีรยงานว่าศาลอุทธรณ์ภาค 8 ได้พิจารณาพิพากษาเพิกถอนสิทธ์ิเลือกต้ังนายมาโนช เสน
พงศ์จําเลยที่ 1 แล้วหลังจากน้ัน กกต.ได้มีมติให้ดําเนินคดีอาญากับนายมาโนช เสนพงศ์ และนายเทพไท เสนพงศ์ แต่
ทว่าคดีค้างอยู่ในกระบวนการช้ันพนักงานสอบสวน และช้ันอัยการปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 6 ยังไม่ได้มีการสั่งฟ้องเข้าสู่การ
พิจารณา จนกระท่ังนายพิชัย เห็นว่ามีความล่าช้าก่อให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดี พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องจึง
ตัดสินใจในฐานะผู้เสียหาย เป็นโจทก์ย่ืนฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยตนเองศาลไต่สวนมูลฟ้องและ
ประทับรับฟ้อง ก่อนที่จะมีกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์และจําเลยมารวม 3 นัด จนกระท่ังมีการนัดฟังคํา
พิพากษาในวันที่ 28 สิงหาคมน้ี 
 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/167331 
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ศาลเมืองคอนนัดชี้ชะตา “เทพไท เสนพงศ์” คดีทุจริตเลือกต้ังนายก อบจ.นครศรีฯ 28 ส.ค.นี้ 
เผยแพร่: 4 ก.ค. 2563 10:53   ปรับปรุง: 4 ก.ค. 2563 10:58   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นครศรีธรรมราช - ศาลจังวัดนครศรีธรรมราช นัด 28 ส.ค.นี้ ชี้ชะตา “เทพไท เสนพงศ์” กับน้องชายในคดีอาญา
ร่วมกันทุจริตเลือกต้ังนายก อบจ.นครศรีธรรมราชเม่ือ 7 ปีก่อน หลังโจทก์ย่ืนฟ้องตรง 
 ตลอดทั้งวันของวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สืบพยานจําเลยนัดสุดท้ายในคดีที่ 
นายพิชัย บุณยเกียรติ อดีตนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เป็นโจทก์ย่ืนฟ้อง นายมาโนช เสนพงศ์ เป็นจําเลยที่ 1 และ
นายเทพไท เสนพงศ์ เป็นจําเลยที่ 2 ในคดีอาญา ฐานร่วมกันกระทําความผิดในการทุจริตการเลือกต้ังนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557 ตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2545 โดยศาลได้เสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาหลังจากทําการสืบพยานจําเลย 3 ปากนัดสุดท้าย โดย
พบว่า นายเทพไท เสนพงศ์ จําเลย ไม่ได้มาศาลในนัดน้ี โดยอ้างว่าติดการประชุมพิจารณางบประมาณ ขณะที่ศาล
อนุญาตให้มีกระบวนการการพิจารณาลับหลังจําเลยได้ 
 ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา ศาลได้ออกรายงานกระบวนการพิจารณา คดีเสร็จการ
พิจารณาได้นัดฟังคําพิพากษาในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายรับทราบ และจะเป็น
การช้ีชะตาคดีทุจริตเลือกต้ังที่ยาวนานเกือบ 7 ปี หลังจากที่ นายพิชัย บุณยเกียรติ ซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีโดยตรงได้
ตัดสินใจย่ืนฟ้องด้วยตัวเอง เน่ืองจากคดีในกระบวนการปกติน้ันเสร็จสิ้นการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ได้ลงโทษจําเลย
ที่ 1 คือนายมาโนช เสนพงศ์ น้องชายของ นายเทพไท เสนพงศ์ ด้วยการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังแล้ว กกต.
นครศรีธรรมราช ได้เข้าแจ้งความดําเนินคดีอาญาต่อ นายมาโนช เสนพงศ์ และนายเทพไท เสนพงศ์ ต่อพนักงาน
สอบสวน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช แต่พบว่ากระบวนการมีความล่าช้ากว่า 6 ปี คดียังค้างอยู่ที่สํานักงานอัยการสูงสุด 
และยังไม่ได้มีการสั่งคดี จนกระทั่งนายพิชัย ได้ย่ืนฟ้องโดยตรงจนศาลรับพิจารณา และเข้าสู่กระบวนการนัดฟังคํา
พิพากษา 
 อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ศาลนัดวันฟังคําพิพากษาแล้วน้ัน นายพิชัย บุณยเกียรติ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้ง
จากสํานักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าในส่วนของคดีที่ค้างอยู่ที่สํานักงานอัยการสูงสุดน้ัน อัยการสูงสุดได้มี
คําสั่งช้ีขาดให้ฟ้อง นายมาโนช เสนพงศ์ ผู้ต้องหาที่ 1 และนายเทพไท เสนพงศ์ ผู้ต้องหาที่ 2 ในความผิดฐานเลี้ยงหรือ
รับจะจัดเลี้ยงแก่ผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนเลือกต้ังให้แก่ผู้สมัครอ่ืน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เลือกต้ังสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 57(4), 118 โดยอยู่ในระหว่างขั้นตอนที่พนักงานอัยการ
จะต้องแจ้งพนักงานสอบสวนให้นําตัวผู้ต้องหามาให้พนักงานอัยการส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งแม้จะ
เป็นคดีเดียวกันกับการที่นายพิชัย เห็นว่าล่าช้า และมีการฟ้องตรงไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาแล้วก็ตาม  
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 ผู้ต้องหาทั้งสองจะต้องมีการประกันตัวในคดีอีกครั้ง ส่วนคดีจะมีขั้นตอนอย่างไรจะเป็นการฟ้องซ้ํา
หรือไม่จะเป็นดุลพินิจของศาลในการพิจารณา 
 นายพิชัย บุณยเกียรติ อดีตนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า คดีน้ีจะเป็นการพิสูจน์ความถูกต้อง 
และสัจธรรมความเป็นจริง พอใจในการดําเนินการที่มีความเป็นธรรม จนกระทั่งมีการนัดฟังคําพิพากษา ส่วนผลจะ
ออกมาอย่างไร เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม เป็นข้อพิสูจน์ในการยืนยันต่อสู้ในความไม่เป็นธรรมในอดีตมาอย่าง
แน่นอน 
 สําหรับคดีน้ีมีรายงานว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 8 ได้พิจารณาพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง นายมาโนช เสน
พงศ์ จําเลยที่ 1 แล้วหลังจากน้ัน กกต.ได้มีมติให้ดําเนินคดีอาญาต่อ นายมาโนช เสนพงศ์ และนายเทพไท เสนพงศ์ 
แต่ทว่าคดีค้างอยู่ในกระบวนการช้ันพนักงานสอบสวน และช้ันอัยการ ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 6 ยังไม่ได้มีการส่ังฟ้องเข้าสู่
การพิจารณา จนกระทั่งนายพิชัย เห็นว่ามีความล่าช้า ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดี พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องจึง
ตัดสินใจในฐานะผู้เสียหาย เป็นโจทก์ย่ืนฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยตนเอง ศาลไต่สวนมูลฟ้อง และ
ประทับรับฟ้อง ก่อนที่จะมีกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์ และจําเลยมารวม 3 นัด จนกระทั่งมีการนัดฟังคํา
พิพากษาในวันที่ 28 สิงหาคมน้ี 
 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/south/detail/9630000068690 
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3 ก.ค. 2020 16:09:54 
นายกฯ ปัดตอบรวมไทยสร้างชาติ รวมเรื่องนิรโทษกรรมไว้หรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 รัฐสภา 3 ก.ค.-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง
ความคืบหน้าเก่ียวกับการเดินหน้าตามแผน “รวมไทยสร้างชาติ” ว่า ได้มีการพูดคุยทั้งหมดแล้ว ทั้งที่เป็นสมาคม และ
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งวันน้ีต้องรวมใจคนทุกกลุ่มทุกฝ่าย มาร่วมกันสร้างชาติ หรือแม้กระทั้งในสภาฯ ก็ต้องรวมใจกัน 
เพราะหากจะคุยแต่เรื่องอุปสรรค ปัญหา และงบประมาณ อาจทําให้การดําเนินการด้านอ่ืน ๆ ต้องล่าช้า 
ทั้งน้ี นายกรัฐมนตรี ปฏิเสธให้ความเห็น ว่าการรวมไทยสร้างชาติจะมีประเด็นการเมือง โดยเฉพาะเรื่องการนิรโทษ
กรรมร่วมด้วยหรือไม่ โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวเพียงว่า “จะนิรโทษใคร” 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5efef5e2e3f8e40af845d79e 
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วันที่ 03 ก.ค. 2563 เวลา 15:34 น. 
อดีตบิ๊กข่าวกรองหนุน"รวมไทยสร้างชาติ"เชียร์ลุงตู่นิรโทษกรรม"เหลือง-เสื้อแดง" 
 
 
 
 
 
 
 
 
อดีตรองผอ.สํานักข่าวกรองฯหนุนออกกฏหมายนิรโทษกรรมม็อบสีเสื้อไม่รวมคดี "ม.112-อาญา-คอรัปชั่น"เชียร์
ลุงตู่มาถูกทางรวมไทยสร้างชาติ 
  เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2563 นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์
ข้อความผ่านเฟบุ๊ก หนุนนโยบายรวมไทยสร้างชาติโดยระบุว่าขอเชียร์ลุงตู่(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
คําพูดของลุงตู่ รวมไทยสร้างชาติ เป็นแนวทางที่ถูกต้อง ที่ผ่านมา ลุงตู่พูดถึงเร่ืองการประนีประนอมเน้นความสามัคคี 
พ.ศ.น้ี เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยที่เริ่มชัดเจน 
 ทั้งน้ีผลเลือกต้ังซ่อมพรรคฝ่ายรัฐบาลชนะทุกพ้ืนที่แม้แต่ในพ้ืนที่ที่เคยเป็นเขตของคนเสื้อแดงแต่เริ่มมี
การเลิกหมู่บ้านเสื้อแดงในอีสาน 
 แกนนําเสื้อเหลืองเสื้อแดงที่เดินเข้าออกเรือนจําน่าจะได้บทเรียนว่าการต่อสู้เพ่ือคนเพียงคนเดียวระทม
ทุกข์เพียงใดโดยที่คนน้ันไม่เคยเหลียวแล10 กว่าปีคดียังค้างคาอีกมาก 
 พระราชดํารัสของในหลวงร.9" ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่
ช่วยเหลือกันฉันท์พ่ีน้องสองประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอด เป็นอิสระและ
เจริญมั่นคง" 
 "ขอเสนอให้ลุงตู่และสภาออกกฏหมายนิรโทษกรรมคนเส้ือเหลือง เสื้อแดงแต่ไม่รวมคนที่มีคดีความผิด 
ม.112? ความผิดอาญาคดีคอรัปช่ัน มุ่งเน้นมวลชนไม่ใช่แกนนํา เพ่ือสลายสีเสื้อ ทลายกําแพงแบ่งเขาแบ่งเราเพ่ือสันติ
สุขภายในประเทศ ลุงตู่และคนไทย คิดเห็นอย่างไรครับ"นายนันทิวัฒน์ ระบุ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/627581 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://siamrath.co.th/n/167197 
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3 กรกฎาคม 2563 - 13:59 น. 
ก.ก.สรรหาผู้สมัคร ส.ส "เพื่อไทย" เคาะแล้ว ส่ง"สลิลทิพย์  สุขวัฒน์ " ชิงเลือกต้ังซ่อมเขต 5 สมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 นายภูมิธรรม เวชยชัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาพรรคเพื่อไทย  กล่าวว่า วันน้ี
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. พรรคเพ่ือไทย ได้นัดการประชุมเมื่อเวลา 10.00น. เพ่ือพิจารณาคัดสรร
ผู้สมัคร ส.ส.เลือกต้ังซ่อม เขต 5 จ.สมุทรปราการ แทนตําแหน่งที่ว่าง โดยมีพล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ เป็นประธาน 
นายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นกรรมการและเลขานุการ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ เป็นตัวแทน
พรรคในการลงสมัครในครั้งน้ีและได้ส่งช่ือให้ผู้แทนพรรคประจําจังหวัดให้ความเห็นพร้อม ทั้งส่งช่ือประกาศในเวปเพจ
ของพรรคเพ่ือรับฟังความเห็นจากสมาชิกก่อนที่จะดําเนินการเสนอช่ือพร้อมข้อคิดเห็นต่างๆ ให้คณะกรรมการบริหาร
พรรค ได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมวันที่ 10 ก.ค.63 ต่อไป 
 
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/435949?utm_source=category&utm_medium=internal_
referral&utm_campaign=section_politic 
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วันที่ 03 ก.ค. 2563 เวลา 12:41 น 
.เพื่อไทยส่ง"สลิลทิพย์ สุขวัฒน์"ลงสมัครรับเลือกต้ังซ่อมส.ส.เขต5ปากน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังส.ส.เพื่อไทย มีมติส่ง"สลิลทิพย์ สุขวัฒน์"ลงรับเลือกต้ังซ่อมส.ส.เขต5
เมืองปากน้ํา 
  เมื่อวันที่ 3ก.ค.63 ที่พรรคเพ่ือไทย ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังส.ส.พรรค
เพ่ือไทย เพ่ือพิจารณาคัดสรรผู้สมัคร ส.ส.ซ่อมเขต 5 จ.สมุทรปราการ แทนตําแหน่งที่ว่าง โดยมีพล.ต.ท.วิโรจน์ เปา
อินทร์เป็นประธาน /นายภูมิธรรม เวชยชัยเป็นกก.และเลขานุการ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ น.ส.สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ 
อดีตส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 เป็นตัวแทนพรรคลงสมัครในการเลือกต้ังครั้งน้ี 
  คณะกรรมการฯส่งช่ือให้ผู้แทนพรรคประจําจังหวัดให้ความเห็น พร้อมทั้งส่งช่ือประกาศในเวปเพจของ
พรรคเพ่ือรับฟังความเห็นจากสมาชิกก่อนที่จะดําเนินการเสนอช่ือพร้อมข้อคิดเห็นต่างๆให้คณะกรรมการบริหารพรรค
ได้พิจารณาอนุมัติ ในการประชุมวันที่ 10 กค.63 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/627557 
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พรรคเพื่อไทย ส่ง “สลิลทิพย์ สุขวัฒน์” ลุย เลือกต้ังซ่อม ส.ส. เขต 5 สมุทรปราการ 
3 ก.ค. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 เลือกต้ังซ่อม วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายภูมิธรรม เวชยชัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ัง ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ได้ประชุมพิจารณาคัดสรร
ผู้สมัคร ส.ส.เลือกต้ังซ่อม เขต 5 จ.สมุทรปราการ แทนตําแหน่งที่ว่าง โดยมี พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ เป็นประธาน 
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ เป็นตัวแทนพรรคในการลงสมัครครั้งน้ี และได้ส่งช่ือให้ผู้แทน
พรรคประจําจังหวัดให้ความเห็นพร้อม ทั้งส่งช่ือประกาศในเว็บไซต์ของพรรค เพ่ือรับฟังความเห็นจากสมาชิกก่อนที่จะ
ดําเนินการเสนอช่ือพร้อมข้อคิดเห็นต่างๆ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมวันที่ 10 
กรกฎาคม 2563 ต่อไป 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.brighttv.co.th/news/politics/election‐samutprakan 
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ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.37 น. 
ปชป. เปิด 6 ส.ส.รุ่นใหม่นั่ง กมธ.งบฯ 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปชป. ให้โอกาสทีมคนรุ่นใหม่ทํางานทุ่มเท นั่ง กมธ.วิสามัญงบฯ 2564  
  เมื่อวันที่ 3 ก.ค. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี ในฐานะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว
ว่า วันน้ีสภาผู้แทนราษฎรจะมีการลงมติในวาระที่ 1 ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 พรรคประชาธิปัตย์จะได้เสนอคนรุ่นใหม่ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาทําหน้าที่กรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณางบประมาณประจําปี 2564 จํานวน 6 คน ดังน้ี 
1.นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ส.ส. สุราษฏร์ธานี 
2.น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส. อุบลราชธานี 
3.นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส. ราชบุรี 
4.นายชัยชนะ เดชเดโชส.ส. นครศรีธรรมราช 
5.น.ส.สุณัฐชา โล่ห์สถาพรพิพิธ ส.ส. ตรัง 
6.น.ส.พิมพ์รพี พันธ์ุวิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายช่ือ  
  แสดงให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้ความสําคัญกับคนรุ่นใหม่ในการทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง
ตําแหน่งกรรมาธิการวิสามัญ พ.ร.บ.งบประมาณน้ันถือว่าเป็นตําแหน่งสําคัญในสภาที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถใน
การรักษาผลประโยชน์เงินภาษีให้กับพ่ีน้องประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาผู้ที่จะมาทําหน้าที่น้ีจะเป็น ส.ส.หลายสมัยโดยส.ส.
สมัยเเรกจะไม่ค่อยได้มีโอกาสมาทําหน้าที่ น้ี แต่ในครั้งน้ีพรรคประชาธิปัตย์ได้ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้
ความสามารถมาทําหน้าที่น้ีอีกทั้ง 1 ปีกว่าที่ผ่านมา ส.ส. ทั้ง 6 คนก็ทุ่มเททํางานในสภาอย่างเต็มที่ 
  นอกจากน้ีพรรคฯ ได้มีมติส่งผู้มีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องการจัดทํางบประมาณมาทําหน้าที่น้ีอีก 1 
ท่านคือน.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ อดีต ส.ส. ลพบุรี เพ่ือให้การทําหน้าที่กรรมาธิการของพรรคประชาธิปัตย์ในกรรมาธิการ
งบประมาณมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่  
  นอกจากน้ี นายอัครเดช กล่าวว่า จะมีการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 
พ.ศ.2564 ครั้งเเรกในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 น้ีซึ่งจะได้มีการพิจารณาบุคคลมาทําหน้าที่ในตําแหน่งต่างๆของ
กรรมาธิการชุดน้ีทั้งประธานกรรมาธิการ รองประธานฯ เลขานุการ และโฆษก รวมถึงที่ปรึกษาฯ ทราบว่ากรรมาธิการ
จะได้เร่งพิจารณางบประมาณเนื่องจากเวลาในการพิจารณามีจํากัดตามรัฐธรรมนูญ.... 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/783177 
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วันที่ 03 ก.ค. 2563 เวลา 17:19 น. 
'ม่ิงขวัญ'ถล่มรัฐผลาญ8.4ล้านล้านไร้ทิศทางเชื่อไม่รอดหนักกว่าปี40 
 
 
 
 
 
 
 
 
'ม่ิงขวัญ'ซัดเพียง7เดือน"ลุงตู่"เอาเงินของประชาชนไปใช้ 8.4 ล้านล้านบาทแล้ว เปรียบหากเป็นบริษัทเขาปลด
ผู้บริหารที่ใช้เงินอุตลุดแต่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แล้ว   
 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็น
ประธานการประชุม เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 3 
โดย นายม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคเศรษฐกิจใหม่ อภิปรายว่า งบประมาณปี 2563 น้ันรัฐบาลขอมา 
3.2 ล้านล้านบาท แล้วบอกว่ามีรายได้ที่จัดเก็บ 2.7 ล้านล้านบาท ขณะที่งบขาดดุล 4.6 แสนล้านบาท แต่ปรากฎว่า
ครึ่งปีงบประมาณ 2563 คลังเก็บรายได้ได้เพียง 1.1 ล้านล้านบาท 
 ดังน้ัน อย่างไรก็ไม่มีทางจัดเก็บรายได้ถึง 2.7 ล้านล้านบาท จากน้ันรัฐบาลยังมาขอกู้เงินอีก 1 ล้านล้าน
บาท เพ่ือเอาไปเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลด้ือ ถ้าเป็นตนจะไม่ทําอย่างรัฐบาล เพราะ 6 แสนล้านบาทน้ัน
ท่านแบ่งให้กับประชาชน โดยแบ่งเป็นแจกเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบ 16 ล้านคน 2.4 แสนล้านบาท เกษตรกร 10 ล้าน
ครัวเรือน 1.5 แสนล้านบาท และกลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน 3.9 หมื่นล้านบาท รวม 4.2 แสนล้านบาท โดยในส่วน
ของเกษตรกรน้ัน ยังมีบางรายที่ตายไปแล้วแต่กลับมีช่ือได้รับเงินด้วย 
 อย่างไรก็ตาม ถ้าเปรียบเป็นบริษัทน้ัน เขาปลดผู้บริหารท่ีใช้เงินอุตลุดแต่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือยอดขาย
ไปแล้ว เพราะเวลาไม่ถึง 7 เดือน เอาเงินของประชาชนไปใช้ 8.4 ล้านล้านบาทแล้ว ขณะท่ีอีก 4 แสนล้านบาทน้ันก็ยัง
คลุมเครือ ไม่รู้ว่าเอาไปใช้อะไรบ้าง เมื่อรวมกับพ.ร.ก.ให้อํานาจธนาคารแห่งประเทศไทยออก Soft Loan 5 แสนล้าน
บาท และพ.ร.ก.ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน 4 แสนล้านบาทด้วยน้ัน ตรงนี้มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดความไม่โปร่งใส 
 นายม่ิงขวัญ กล่าวอีกว่า ขณะที่ปี 2564 งบประมาณ 3.3 ล้านล้านบาทน้ัน ถือเป็นที่สุดของที่สุด เพราะ
เป็นงบที่สูงที่สุดต้ังแต่ประเทศไทยเคยมีมา ท่านกล้าหาญในการตัดสินใจมาก แต่ทําไมในช่วงวิกฤตถึงไม่กล้าหาญทํา
งบแบบสมดุล แล้วยังมาบอกด้วยว่า ในปี 2564 รัฐจะมีรายได้ที่จัดเก็บ 2.67 ล้านล้านบาท ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ และงบ
ขาดดุล 6.23 แสนล้านบาทน้ัน ถามว่าท่านจะเอางบประมาณที่ไหนมาใช้ 
 "ผมว่าไม่รอดหรอก เตรียมตัวกันให้ดี วิกฤตปี 2540 เรื่องเล็กไปเลย ทั้งน้ี ท่านเป็นรัฐบาลมา 6 ปีกว่า 
ตรงนี้จะพิสูจน์สติปัญญาท่านว่าคิดอะไรกับประเทศ เครื่องยนต์เศรษฐกิจของไทยอย่างการท่องเที่ยวดับไปแล้ว และ
อีกเคร่ืองยนต์ที่จะมีปัญหาคือการลงทุน เพราะประเทศไทยมีอันดับความโปร่งใสอยู่ลําดับที่ 101 ซึ่งมีผลต่อความ 
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เช่ือมั่นของนักลงทุน"นายมิ่งขวัญ กล่าว ทั้งน้ีได้เคยเตือนแล้วว่า การใช้เงินก้อนน้ีมันเยอะ กรรมาธิการสามัญอาจเอา
ไม่อยู่ กรรมาธิการวิสามัญน้ันต้องเกิดขึ้น ต้ังกรรมาธิการซ้อนกรรมาธิการตรวจสอบเป็นช้ันๆ ไป แต่ท่านกลับยังใช้
วิธีการเดิมๆ อยู่คือ มีโควตารัฐบาล แม้พรรคการเมืองเสนอบุคคลภายนอกเข้ามาได้ แต่บางท่านยังเป็นจําเลยที่อยู่ใน
คดีด้วย ไม่มีความโปร่งใสเลย แล้วท่านจะเอามาพิจารณาความโปร่งใสได้อย่างไร 
 “สําหรับผม ถ้าสีดํามันก็คือสีดํา สีขาวมันก็คือสีขาว ถ้าเป็นสีดําแล้วจะให้บอกว่าเป็นสีขาวผมไม่เอาด้วย 
คิดกันให้รอบคอบ ขอให้รัฐบาลโชคดี อยากอยู่ 20 ปีก็อยู่ไป แต่อยากฝากถึงประชาชนว่า จดช่ือเอาไว้ อีกไม่นาน 
เวลาไปเลือกต้ังจําช่ือไว้ให้ดีๆ ใครทําอะไรเอาไว้”นายมิ่งขวัญกล่าว 
 ด้าน นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า หลายคนโทษองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่างๆ ว่าไม่ทํางาน แต่ความจริงไม่ใช่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกทําให้อ่อนแออย่างที่ไม่เคยเป็นมา
ก่อนในระบอบประชาธิปไตย ศัตรูของประชาชนจึงไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เป็นรัฐราชการรวมศูนย์ 
 ทั้งน้ี มีการแทรกกองทุนประชารัฐสวัสดิการไว้ในงบของท้องถิ่น 2,647 ล้านบาท กรรมาธิการ
งบประมาณบอกต้ังแต่ปีที่แล้วว่าต้องเปลี่ยนช่ือ หรือไม่ก็ต้องตัดงบก้อนน้ีออก ถ้าไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเป็นช่ืออะไร ซึ่งตน
ขอต้ังช่ือว่า เป็นงบหาเสียงประชารัฐสวัสดิการ ซึ่งผิดทั้งหลักการ ผิดทั้งมารยาท ผิดทั้งหลักจริยธรรมท่ีดีของการต้ัง
งบประมาณด้วย ถ้างบท้องถิ่นยังเป็นแบบน้ีประเทศไทยไม่มีวันเจริญ การกระจายอํานาจเท่าน้ันจะเป็นคําตอบการใช้
งบที่มีประสิทธิภาพ ควรคืนอํานาจประชาชน จัดเลือกต้ังท้องถิ่นทุกระดับทันที เพราะชาวบ้านเขาสงสัยว่า การที่ไม่ให้
มีการเลือกต้ังท้องถิ่นนั้นเก่ียวข้องกับการสืบทอดอํานาจของพวกท่านหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/627589 
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3 ก.ค. 2563-18:11 น. 
“ประยุทธ์” ลุกโต้ ส.ส.เสียดสีสติปัญญา ลั่นอย่าเหยียดหยาม ไม่ได้ฉลาดน้อย! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 3 ก.ค. ที่รัฐสภา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.
กลาโหม ลุกขึ้นช้ีแจงกรณี ส.ส.พรรคก้าวไกล ระบุถึงเรื่องการจัดสรรงบประมาณว่า ได้ฟังสมาชิกพูดจาดูถูกเสียดสี
สติปัญญา เหยียดหยามบ้างนิดหน่อย ตนก็ไม่โกรธเคืองอะไรท่าน ไม่คิดว่าจะเอามาเป็นตัวอย่างโมโหท่าน ทั้งน้ี ใน
การลงทุนคมนาคมเป็นแผนงาน เป็นแนวคิด แต่การจะทําต้องไปศึกษาในรายละเอียดอีกครั้ง ดังน้ันต้องมีการคิด 
อาจจะคิดผิด คิดถูก คิดไม่ดีแต่ยังไม่เกิดขึ้น ส่วนใดที่เป็นชุมชนเดิมก็ต้องทํา แต่เส้นทางใหม่ก็ต้องทําขึ้นบ้าง ไม่
สามารถทําทีเดียวได้ทั้งหมด 
 ตนคงไม่ฉลาดน้อยขนาดนั้น ดังนั้นอย่าดูถูกเหยียดหยามตนมากนัก การลงทุนภาครัฐหากลงทุนเอง
ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก เราก็ลงทุนแบบรัฐร่วมเอกชน มีการประมูล เซ็นสัญญาทําอย่างโปร่งใสถูกกฎหมาย ก็
ลดการลงทุนของภาครัฐไปได้ เราจะสร้างถนนด้วยงบประมาณรัฐเองแล้วเมื่อไรเราจะได้ หลายโครงการก็ทําสําเร็จ
มาแล้ว 
 พล.อ.ประยุทธ์ ช้ีแจงว่า ในเรื่องของการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ก็ยังต้องดูแลประชาชนอยู่ ท่านพูดแต่
เรื่องความก้าวหน้า อนาคตการลงทุน แล้วก็ย้อนแย้งกลับมาในเรื่องการดูแลคนจน ถามว่าหากทําทุกอย่างที่เรา
ต้องการท้ังหมด มีคนได้ทั้งหมด แล้วประเทศชาติจะเอาเงินมาจากที่ไหน ท่านต้องช่วยเสนอแนะว่าทําอย่างไรให้มี
รายได้ ต้องช่วยกันคิด ตนไม่ได้คิดคนเดียว ไม่เคยอนุมัติให้ใครเป็นกรณีพิเศษ ในการเสนอแผนงานผ่าน
คณะกรรมการกลั่นกรองทุกระดับ มีคณะกรรมการทุกคณะ ตนไม่เคยลงไปสั่ง ไม่เคยเรียกผลประโยชน์กับใคร 
 ตนยืนยันได้ตรงนี้ และก็รับฟังความเห็นของพวกท่าน ซ่ึงท่านใช้คําพูดแรงไปแต่ตนไม่เถียงกับใคร ตน
เถียงสู้ท่านไม่ได้ ท่านเคยเป็นอาจารย์เก่า ที่ปรึกษาบริษัทใหญ่ สถาบันต่างๆซึ่งท่านก็เก่งของท่าน ตนไม่เก่งเท่าท่าน
แต่ตนจริงใจ ตนจะพูดในสิ่งที่ทําได้ เป็นวิสัยทัศน์ที่อาจจะถูกไม่ถูกแต่ต้องหาวิธีการทํา ถ้าไม่ได้ก็ปรับได้ ต้องมี
มาตรการดําเนินการที่ถูกต้อง ไม่ใช่นายกฯ สั่งแบบขออนุญาตใช้คําโง่ๆ ออกไปแล้วคนที่เหลือต้องทําโง่ๆ ตาม ตน
ไม่ใช่คนแบบนั้น ยินดีปรับแก้และทําตามข้อเสนอ ขอให้พูดจากันดีๆ กว่าน้ีจะดีกว่า 
 พล.อ.ประยุทธ์ ช้ีแจงอีกว่า ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เราทํางบประมาณออกมาน้ัน เรามีงบประมาณหลาย
ส่วน ทั้งงบกลาง งบส่วนราชการ งบบูรณาการ ท่านต้องนึกถึงภาระของรัฐบาลว่าวันน้ีดูแลคนทั้งประเทศ ดังนั้นการ
จัดสัดส่วนต้องถูกต้องเหมาะสม ท่านต้องไม่ลืมว่าเราดูแลประชาชนปีหนึ่งก่ีแสนล้าน ไม่ว่าจะประกันราคา รายได้
น้อย ซ่ึงประชาชนเรียกร้องและตนเข้าใจเขา ตนพยายามอย่างย่ิงที่จะทําให้ได้มากท่ีสุด แต่ต้องค่อยๆ ทยอยทําตาม
งบประมาณที่มีอยู่ในแต่ละปี อย่าเอางบประมาณฟ้ืนฟูมาตีกับงบประมาณ 64 มันคนละงบกัน 
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 เรื่องเรือดําน้ําก็พูดมาหลายรอบแล้ว ไม่ว่าจะซื้ออะไรท่านก็ขัดข้องไปหมด เรือดําน้ําที่ว่าดําได้กินน้ํา
ไม่ลึก น้ําลึกก็ดําได้ ไม่ใช่ว่ากระทรวงกลาโหมจะไปซ้ือเรือดําน้ําที่ดําไม่ได้ ทางเทคนิคทําได้หมด ไม่ว่าจะซื้ออะไร
ต้องโปร่งใส ในส่วนถนนก็พยายามทําถนนใหม่ แก้ไขถนนเก่า ก็ทําไปเรื่อยๆ ไม่สามารถเสร็จได้ในปีเดียว ดังน้ัน
งบประมาณที่ออกไปก็ตามพันธกิจของเขา ซึ่งอาจไม่ทันใจท่านหรอก คําพูดเสียดสีตนไม่ถือสาเพราะอาวุโสกว่า
ท่าน ขอบคุณในคําแนะที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ขอให้ช่วยแยกแยะ ตนไม่โมโหใครเลย ตนย้ิมแย้ม
แจ่มใสตลอดเวลา 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4436794 
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3 ก.ค. 2563-19:51 น. 
'จิรายุ' อัด รบ.กู้แล้วกู้อีก หว่ันซํ้ารอยยุคจอมพล ป. 'บิ๊กตู่' โวเป็นนายกฯ หนี้สาธารณะลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
'จิรายุ' ห่วงไทยซํ้ารอยยุคจอมพล ป. เกิด "ดุลข้าราชการ" ด้าน 'บิ๊กตู่' โว เป็นนายกฯ ต้ังแต่ปี 58 หนี้สาธารณะ
ลดลง กระท่ังพิษโควิด -19 ทําหนี้เพิ่ม 
  เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 3 ก.ค. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2564 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า ที่ผ่านมาท่านกําลัง
กําหนดชะตาของประเทศ แต่ตนไม่เคยไว้วางใจว่าการทํางบของท่านจะแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ เพราะท่านกู้อย่าง
ต่อเน่ือง ทําประเทศอ่อนปวกเปียก วันน้ีนายกฯ ยังผันตัวเป็นผู้จัดงานมหกรรมการก่อหน้ีแห่งชาติ 2564 การก่อหน้ี
ของท่านเหมือนนายกฯ เป็นเจ้าของร้านค้า โดยประชาชนเอาเงินลงทุนไปให้ท่าน แต่สุดท้ายท่านก็ยังกู้แล้วกู้อีก 
 ยกตัวอย่างมีการกู้ชดเชยขาดดุลปี 2563 จํานวน 4.69 แสนล้านบาท ส่วนปี 2564 กู้อีกจํานวน 6.23 
แสนล้านบาท ซึ่งปี 2564 ถือว่าอยู่ในระยะอันตรายของภาวะเศรษฐกิจ เพราะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะมีปัญหา ย่ิงจัด
งบประมาณแบบนี้ประเทศชาติเจ๊งทั้งประเทศ เป็นการทํางบแบบไม่ดูตาม้าตาเรือ จึงอยากเตือนนักธุรกิจให้ติดตามให้
ดี เพราะเสี่ยงต่อภาวะล้มละลายทางด้านการคลัง เน่ืองจากรัฐบาลกู้ไปแล้ว 58 เปอร์เซ็นต์ และปี 2564 หน้ีสาธารณะ
อาจทะลุ 60 เปอร์เซ็นต์แน่นอน ส่งผลให้รัฐบาลไม่สามารถกู้ได้อีกแล้ว เรียกได้ว่ารัฐบาลทํางบแบบไม่ดูตาม้าตาเรือ 
อยากฝากไปยังประชาชนให้เตรียมตัวให้ดี 
 นายจิรายุ กล่าวต่อว่า "ดุลข้าราชการ" เคยเกิดขึ้นสมัยจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี ที่
ตอนน้ันต้องลดกําลังพลลง ครั้งน้ีจะเกิดขึ้นในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ด้วยหรือไม่ เพราะว่ากู้ไมได้แล้ว สิ่งที่ต้องทําคือ
ลดกําลังข้าราชการหรือรายจ่ายประจําลง ขอให้ท่านสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่า "ดุลข้าราชการ" จะไม่เกิดขึ้น
เหมือนสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งน้ี วิธีการหาเงินในยุคนิวนอร์มัล รัฐมนตรีพูดแต่เรื่องของกระทรวงตัวเอง แต่
ไม่มีใครพูดแทนนายกฯ ท่านไม่มีแผนการรองรับคนตกงานที่ชัดเจน ดังน้ัน ท่านต้องมีแผนว่าในอีก 2 - 3 เดือน
ข้างหน้า ท่านจะจัดการอย่างไรต้องเอาให้ชัด 
 จากน้ัน พล.อ.ประยุทธ์ ลุกขึ้นช้ีแจงว่า ประเทศไทยเคยมีมา 28 นายกฯ เมื่อย้อนดูว่าวันน้ีประเทศไทย
ก้าวหน้าไปเท่าไหร่ ประชาชนมีมากเท่าไหร่ ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ โดยปี 2556 ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะ 
42.19 เปอร์เซ็นต์, ปี 2557 หน้ีสาธารณะ 43 เปอร์เซ็นต์, ซึ่งปี 2558 หน้ีสาธารณะ 42 เปอร์เซ็นต์ เป็นปีที่ตนเข้ามา
บริหารประเทศแล้วซึ่งหน้ีก็ลดลง, ปี 2559 หน้ีสาธารณะเหลือ 41 เปอร์เซ็นต์, ปี 2560 หน้ีสาธารณะ 41.78 
เปอร์เซ็นต์, ปี 2561 หน้ีสาธารณะ 41.95 เปอร์เซ็นต์, ปี 2562 หน้ีสาธารณะ 41.10 เปอร์เซ็นต์ และเดือน พ.ค.2563 
มีหน้ีสาธารณะ 44.01 เปอร์เซ็นต์ ที่เพ่ิมขึ้นและต้องกู้เพ่ือแก้ปัญหาโควิด 
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 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ในเร่ืองรายได้ประเทศ เราต้องประเมินจากสถานการณ์โควิด ถ้าดีขึ้นก็น่าจะ
เก็บรายได้ได้มากข้ึน ถ้าไม่ได้ก็ต้องใช้จ่ายตามงบประมาณที่มีอยู่ และเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และฝ่าย
บริหารที่ต้องแก้ปัญหาให้ได้ ในส่วนของงบที่ได้รับการจัดสรรที่ไม่เพียงพอ เราสามารถปรับแผนโดยอาจจะชะลอ
โครงการที่ล่าช้า หรือโครงการที่ไม่มีความจําเป็นก่อนได้ เพ่ือปรับเแผนการใช้งบประมาณตามความจําเป็น 
 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่ตนพูดมีแค่สองข้อ คือ เรื่องของโอกาสที่วันน้ีโครงการท่ีก่อสร้างถนน
หนทาง เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์เป็นการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม และเรื่องความเป็นธรรม รัฐบาลน้ี
เข้ามาดูแลประชาชนอย่างถ้วนหน้า ดูแลผู้มีรายได้มาตลอดทําไมท่านไม่พูดบ้าง ไม่ช้าก็จะมีงบฟ้ืนฟูการจ้างงาน ซึ่งเรา
ต้องใช้จ่ายอย่างโปร่งใส ตนเป็นเพียงหัวหน้ารัฐบาล โครงการทุกอย่างอนุมัติโดยครม. ตนไม่ได้เข้าไปแทรกแซง มีเพียง
ให้นโยบายเท่าน้ัน จึงไม่ใช่ตนเพียงคนเดียวโปรดเข้าใจด้วย ทั้งน้ี ประเทศไทยมีศักยภาพมีโอกาสแต่ทุกคนต้องเคารพ
กฎหมายจะได้ไม่เดือดร้อนคนอ่ืน 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4437358 
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3 ก.ค. 2563-20:53 น. 
สภาเดือด! "ประยุทธ์-ก้าวไกล" ซัดกันนัว บอกให้ระวังตัว ลุกประท้วงประธานฯ วุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และรมว.กลาโหม ได้ลุกช้ีแจงประเด็นต่างๆ โดยท้ิงท้ายว่า "หลายคนพูดเก่งผมยอมรับ แต่อย่ามากล่าวหาว่าผมใช้
กฎหมายกับผู้เห็นต่าง กฎหมายอยู่เฉยๆ ผมก็น่ังเฉยๆ ใครทําผิดต้องถูกลงโทษ ผมสั่งเขาได้หรือถ้าสั่งได้คงไม่เป็นแบบ
น้ี แต่ผมไม่ได้สั่ง ระวังตัวบ้างก็แล้วกัน กฎหมายมีผลบังคับใช้กับทุกคน แม้กระทั่งผมก็ยอมรับกฎหมาย วันก่อนเกิด
อะไรข้ึนในประเทศไทยกลับไปย้อนดู ความต้องการของประชาชนไม่มีวันสิ้นสุด ผมเข้าใจ แต่อย่าลืมว่าความต้องการ
ของท่านมีอะไรได้รับการตอบสนองไปแล้วบ้าง พูดอย่างเดียวไม่ได้ ท่านต้องหาวิธี ไม่ใช่ใช้การท้าทาย” 
  ต่อมา นางอมรัตน์ โชควินิจกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล จึงลุกขึ้นประท้วงว่า ที่นายกฯ บอกว่า
ให้ระวังตัวน้ันจะต้องระวังตัวเรื่องอะไรบ้าง เพราะดิฉันจะได้เตรียมตัว ทําให้นายกฯ ลุกขึ้นตอบโต้ทันควันว่า "จะพูด
อย่างไม่เข้าใจแบบน้ีไม่ได้ ที่ตนบอกให้ระวังตัวคือระวังตัวในเรื่องของข้อกฎหมายท่ีอาจจะทําผิดได้ ตนก็ระวังของตน 
ท่านก็ต้องระวังของท่าน ความหมายของตนคือแค่น้ี ไม่ได้ไปขู่อะไรท่าน เข้าใจไหม ถ้าท่านไม่ได้ทําผิดอะไรจะกลัว
อะไร" เมื่อนายกฯ พูดจบก็เดินออกไปจากที่น่ังทันที 
  ด้านนางอมรัตน์ ตอบสวนว่า หากมีคนข้างบ้านมาพูดกับดิฉันว่าให้ระวังตัวเอาไว้ ดิฉันก็ตีความได้ว่าเป็น
การข่มขู่ ทําให้นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุม เบรกว่า มันจะเข้าใจ
ผิดกันไปใหญ่ ทําให้นางอมรัตน์ สวนกลับว่า “อ๋อดิฉันเข้าใจผิดใช่ไหมคะ ง้ันท่านนายกฯ ก็ระวังตัวไว้ด้วยก็แล้ว
กัน” นายศุภชัย จึงตอบโต้ว่า “อ๋อง้ันก็แปลว่าต่างฝ่ายต่างบอกให้ระวังตัวก็ถือว่าจบแล้วนะ” 
ขณะที่นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าวไกล ลุกขึ้นประท้วงประธานท่ีประชุมว่า "ขอให้ประธาน
ควบคุมการประชุมให้เป็นไปได้ด้วยดี นายกฯ พูดพาดพิงและหันมาทางพวกตนหลายคร้ัง พวกผมก็คนธรรมดา โดนขู่
มากๆ ก็ตกใจ ขอให้ประธานควบคุมการพูดของนายกฯ ด้วย" ทําให้นายศุภชัย ช้ีแจงว่า "ผมฟังอยู่ นายกฯ พูดถึงให้
ระมัดระวัง ใครก็ตามที่ทําผิดกฎหมาย ผมไม่ได้ปกป้องนายกฯ แต่ไม่อยากให้เข้าใจผิดซึ่งกันและกัน" 
จากน้ันนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล ลุกขึ้นเตือนสมาชิกว่า วันน้ีอภิปรายเป็นวันที่ 3 แล้วอะไรเล็กๆ 
น้อยๆ ก็ไม่อยากให้ผิดใจกัน ขณะนี้เวลาในส่วนของครม.และพรรคร่วมรัฐบาลเหลืออีก 1 ช่ัวโมง 50 นาที หักที่นายก
ฯ ได้อภิปรายไปแล้วด้วย ขณะที่ฝ่ายค้านเหลือเวลา 1 ช่ัวโมง 17 นาที ยังไม่ได้หักที่มีการประท้วง 
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 ต่อมานายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล ลุกขึ้นประท้วงการทําหน้าที่ของประธานท่ี
ประชุม ว่า ประธานปล่อยให้นายกฯ จิ้มไมค์แล้วพูดเลย เราจะประชุมกันแบบน้ีหรือ ต่อไปน้ีใครก็ตาม อยากพูดอะไร
ก็กดไมค์แล้วพูดเลยแบบนี้ โดยที่ประธานไม่ตําหนิกติกาแบบใดพวกเราต้องเคารพ แต่อยู่ๆ นายกฯ กลับกดจิ้มไมค์
แล้วพูดถือว่าไม่เคารพกติกา ไม่เคารพข้อบังคับสภา ทั้งที่ประธานมีหน้าที่จัดการประชุมให้เกิดความเรียบร้อย ควร
เรียกนายกฯ มาตําหนิว่าทําแบบน้ันไม่ได้ น่ีคือหน้าที่ของประธาน 
นายศุภชัย จึงช้ีแจงว่า ความจริงตนติงนายกฯ ไปแล้ว ถ้าต้ังใจฟังตอนที่นายกฯ พูดสวนขึ้นมา ตนก็ติงไปแล้ว แต่ตอน
น้ันนางอมรัตน์ ยังอภิปรายต่อ ตนจึงปล่อยให้เขาอภิปราย ซึ่งความเป็นจริงตนพยายามยืดหยุ่นกับทุกฝ่าย ขอบคุณ
นายรังสิมันต์ และตนจะทําหน้าที่ให้เข้มแข็งกว่าน้ี และถ้าตนเข้มแข็งก็อย่าโวยวาย จากน้ันเข้าสู่การอภิปรายต่อไป 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4437453 
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3 กรกฎาคม 2563 19:28 น.  การเมือง 
"แรมโบ้อีสาน "ชวน" ทอม ดันดี "ร่วม" ทีมประเทศไทย"ก้าวข้ามความขัดแย้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี เปิดเผยกรณี นายพันทิวา ภูมิประเทศ หรือ 
"ทอม ดันดี" นักร้องช่ือดังที่พ้นโทษออกมาว่า ขอยินดีกับคุณทอม และทราบว่าได้กลับไปร่วมงานกับวงซูซู อีกครั้ง ตน
เป็นคนหน่ึงที่ช่ืนชอบเพลงเพ่ือชีวิตและติดตามผลงานของ คุณทอม ดันดีมาตลอด 
   “เรื่องการเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคล ใครคิดอย่างไรเช่ืออย่างไร ก็จะทําตามน้ัน คุณทอม 
ไม่ต่างจากผม ในอดีตผมก็มีความคิดเห็นทางการเมืองอีกแบบ แต่พอเวลาผ่านไป เราก็หูตาสว่างขึ้นว่า การสร้างแต่
ความขัดแย้งจะทําให้เกิดแต่ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ผมจึงเปลี่ยนแปลงแนวคิดของตนเอง แล้วมา
ร่วมงานกับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" 
นายสุภรณ์ กล่าวว่า ตนดีใจที่ได้ทราบข่าวว่า คุณทอม ประกาศไม่ยุ่งเก่ียวกับการเมืองแล้ว และได้ร่วมงานกับวงซูซูอีก
ครั้ง ขณะที่น้าซู หัวหน้าวงซูซู ก็มีความต้ังใจจะนําบทเพลงไปในทางสร้างสรรค์ สลายความขัดแย้ง สลายสีเสื้อ เป็นสิ่ง
ที่น่ายินดีมาก 
  “ช่วงน้ีผมได้เดินทางประสานงานกับอดีตแกนนําหมู่บ้านเส้ือแดงที่เปลี่ยนแนวคิดมาร่วมมือเป็นหมู่บ้าน"
เรารักประเทศไทย"สร้างวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแนวนโยบายรัฐบาลให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเน่ืองตลอดมา และภายใต้แนวคิด "รวมไทยสร้างชาติ"ของนายกฯด้วย จึงอยากเชิญชวน คุณทอม 
และวงซูซู มาร่วมกันเพ่ือทําให้ประเทศเป็นปึกแผ่นเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน” 
สุดท้ายน้ี ผมขอเชิญชวนทุกคนทุกอาชีพ มาร่วมกัน เพ่ือให้ไทยเป็นหน่ึงเดียว เป็นทีมประเทศไทย ฝ่าวิกฤติและก้าว
ข้ามความขัดแย้งทางการเมือง ตามเจตนารมณ์ของนายกฯที่ให้แนวทาง" รวมไทย สร้างชาติ" เพ่ือสร้างความรักความ
สามัคคี ของคนไทยให้หัวใจเป็นหน่ึงเดียวกัน เพ่ือปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่าง
มั่นคงยั่งยืนตลอดไป"นายสุภรณ์ กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/167249 
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ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.29 น. 
'นิพนธ์' ม่ันใจเลือดใหม่ ปชป. ไหลเข้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
'นิพนธ์'ม่ันใจเลือดใหม่ปชป.ไหลเข้า หลังอดีตส.ส ภาคเหนือรวมสมาชิกเข้าพรรคกว่าหม่ืนคน 
  เมื่อวันที่ 3 ก.ค. นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประธานคณะกรรมการกิจการ
สาขา ตัวแทนพรรคและสมาชิกพรรค พร้อมด้วย นราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ภาคเหนือ 
ประชุมอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้สมัครและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ภาคเหนือ ในพ้ืนที่อําเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพ่ือวางกรอบและขับเคลื่อนการทํางานตามนโยบายพรรค 
  สําหรับพ้ืนที่ภาคเหนือ มีการรายงานยอดตัวแทนเขตจํานวนและจํานวนสมาชิกที่เพ่ิมขึ้น ทั้งในส่วน
สาขาพรรคที่มีเพ่ิมอีก 4 สาขา และมียอดสมาชิกเพ่ิมอีกกว่า 10,000 สมาชิก 
  นายนิพนธ์ รองหัวหน้าพรรคปชป. กล่าวว่า "การเพ่ิมขึ้นของสาขาและสมาชิกพรรคนับเป็นเรื่องที่ดี ที่พ่ี
น้องประชาชนเห็นความสําคัญของนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ภายใต้การนําของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ ที่ปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจน 
รัฐมนตรีทุกคนของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ร่วมกันทํางานเพ่ือนํานโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนไปปฏิบัติ
จนเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งเรื่อง การประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร การเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินเพ่ือสร้างแหล่งทํากิน 
การเร่งรัดให้ประชาชนมีนํ้าประปาใช้ในพ้ืนที่ชายขอบกรุงเทพมหานคร ตลอดจน การลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชนช่วง
โควิด-19 เป็นต้น 
  นายนิพนธ์ ยังกล่าวฝากเพ่ิมเติมอีกว่า อยากให้ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ในทุกระดับ ตลอดจน สมาชิก
พรรค ได้เข้าไปดูแลและสะท้อนปัญหาในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือนํามากําหนด หาวิธีการแก้ไขให้ได้โดยเร็ว ซึ่งตนเข้าใจเป็น
อย่างดีว่าความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ และขอเป็นกําลังใจให้คนพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนได้ทํางาน
สร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/783207 
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วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 21.00 น. 
สมชัย’แฉแหลก 4 แบบระดม‘ผีไปเลือกต้ัง’เขต4ลําปาง ลั่นงานนี้มีเผาผี 
 
 
 
 
 
 
 
 3 กรกฎาคม 2563 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) โพสต์ภาพ พร้อม
ข้อความเก่ียวกับกรณีที่ออกมาอ้างว่ามีหลักฐาน เก่ียวกับการทุจริตเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.ลําปาง มีเน้ือหาดังน้ี 
ช่องส่องผี ที่เขต 4 ลําปาง นานารูปแบบผีที่ใช้ในการเลือกต้ังซ่อม 
 1. ใช้ตําแหน่งรัฐมนตรีในการสัญญาว่าจะให้งบประมาณก่อสร้างสิ่งที่ชาวบ้านต้องการ แม้ไม่ปรากฏใน
รายการงบประมาณของส่วนราชการ (งบผี) 
 2. ใช้กลไก กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. (มีช่ือชัดเจน ระบุคนและพ้ืนที่ได้) เป็นคนจด
รายช่ือ เบิกเงิน จ่ายเงิน และสํารวจรายช่ือผู้มีสิทธิแต่ไม่อยู่ในพ้ืนที่ (เตรียมให้ผีสวมสิทธิ) 
 3. จ่ายเงินซื้อเสียง เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเขต คือ 300 บาทเย็บแม็ค คนเดินแจกได้อีก 100 หัวหน้า
สายได้อีก 100 (เงินผี) 
 4. ระดม "ผี" ที่กรรมการประจําหน่วย มองไม่เห็น มาลงคะแนน เฉลี่ยหน่วยเลือกต้ังละ 50-60 คน 
ความผิด ซื้อเสียง ต้องเลือกต้ังใหม่ ส่วนจะตัดสิทธิผู้สมัครหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเช่ือมโยงไปถึง 
ความผิดกรรมการบริหารพรรคไปสัญญาว่าจะให้ต่อชุมชน (ไปทุกที่ มีนับสิบสัญญา) ถึงขั้นยุบพรรค 
งานน้ีมีเผาผี 
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อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/503260 
 
 
 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  26 

 

 
 
'สมชัย' สวมบทช่องส่องผี!อ้างเป็นตุเป็นตะ ที่เขต 4 ลําปาง มีการระดม 'ผี' มาลงคะแนน เฉลี่ยหน่วยเลือกต้ังละ 
50-60 คน 
04 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06:31 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ก.ค.63 - นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหา
ดังนี้ 
ช่องส่องผี ที่เขต 4 ลําปาง 
นานารูปแบบผีที่ใช้ในการเลือกต้ังซ่อม 
1. ใช้ตําแหน่งรัฐมนตรีในการสัญญาว่าจะให้งบประมาณก่อสร้างสิ่งที่ชาวบ้านต้องการ แม้ไม่ปรากฏในรายการ
งบประมาณของส่วนราชการ (งบผี) 
2. ใช้กลไก กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. (มีช่ือชัดเจน ระบุคนและพ้ืนที่ได้) เป็นคนจดรายช่ือ เบิกเงิน 
จ่ายเงิน และสํารวจรายช่ือผู้มีสิทธิแต่ไม่อยู่ในพ้ืนที่ (เตรียมให้ผีสวมสิทธิ) 
3. จ่ายเงินซื้อเสียง เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเขต คือ 300 บาทเย็บแม็ค คนเดินแจกได้อีก 100 หัวหน้าสายได้อีก 100 
(เงินผี) 
4. ระดม "ผี" ที่กรรมการประจําหน่วย มองไม่เห็น มาลงคะแนน เฉลี่ยหน่วยเลือกต้ังละ 50-60 คน 
ความผิด ซื้อเสียง ต้องเลือกต้ังใหม่ ส่วนจะตัดสิทธิผู้สมัครหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเช่ือมโยงไปถึง 
ความผิดกรรมการบริหารพรรคไปสัญญาว่าจะให้ต่อชุมชน (ไปทุกที่ มีนับสิบสัญญา) ถึงขั้นยุบพรรค 
งานน้ีมีเผาผี 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/70458 
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ส่องงบ 64 กระจายอํานาจ ลง 292 อปท.ทั่วประเทศ วงเงิน 9.27 หม่ืนล้าน ก่อนศึกเลือกต้ังท้องถ่ินทุกระดับ 
เผยแพร่: 3 ก.ค. 2563 16:37   ปรับปรุง: 3 ก.ค. 2563 17:54   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่อง “งบปี 64” กระจายอํานาจลง 292 อปท.ทั่วประเทศ ก่อนศึกเลือกต้ังทุกระดับในท้องถ่ิน วงเงิน 9.27 หม่ืน
ล้าน พบอุดหนุนเฉพาะ กทม. 2.37 หม่ืนล้าน เมืองพัทยา 1.89 พันล้าน ส่วน 76 อบจ. ได้รวม 2.87 หม่ืนล้าน 
ลง อบจ.โคราช มากสุด 2.3 พันล้าน ส่วนเทศบาลนครได้ 1.33 หม่ืนล้าน เทศบาลเมือง 2.48 หม่ืนล้าน ด้าน
งบประมาณพัฒนา 76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรรรวม 2.3 หม่ืนล้าน 
 วันน้ี (3 ก.ค.) มีรายงานเปิดเผยว่า ก่อนที่จะมีการเลือกต้ังท้องถิ่นที่หลายฝ่ายคาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงปี 
2564 โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร (กทม.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั้ง 76 แห่งก่อนน้ัน พบว่าในการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาในวาระรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือร่าง พ.ร.บ.งบ 64 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท หลังจากผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 63 
 โดยร่าง พ.ร.บ.งบฯ 2564 ในส่วนงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่รัฐบาล
ต้ังเป็นงบอุดหนุนไว้ ผ่านแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 
92,774,842,400 บาท ทั้ง กทม. อบจ. เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง รวมทั้งหมด 292 แห่ง 
 งบประมาณดังกล่าวจําแนกได้ ดังน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร จะ
ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ 23,786.9 ล้านบาท หลังจากเมื่อปี 2563 ได้รับอุดหนุนงบประมาณ 24,469.8 ล้าน
บาท ขณะที่เมืองพัทยา ได้รับอุดหนุน 1,899.3 ล้านบาท 
 ขณะที่อีก 76 อบจ.จะได้รับอุดหนุนรวม 28,797.8 ล้านบาท ประกอบด้วย อบจ.ชัยนาท 202.1 ล้าน
บาท อบจ.พระนครศรีอยุธยา 287.9 ล้านบาท อบจ.ลพบุรี 232.4 ล้านบาท อบจ.สระบุรี 211.3 ล้านบาท อบจ.
สิงห์บุรี 118.7 ล้านบาท อบจ.อ่างทอง 153.5 ล้านบาท อบจ.นครปฐม 215.3 ล้านบาท อบจ.นนทบุรี 673 ล้านบาท 
อบจ.ปทุมธานี 275.5 ล้านบาท 
 อบจ.สมุทรปราการ 170.3 ล้านบาท อบจ.กาญจนบุรี 380 ล้านบาท อบจ.ราชบุรี 254 ล้านบาท อบจ.
สุพรรณบุรี 293 ล้านบาท อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ 214.9 ล้านบาท อบจ.เพชรบุรี 202.4 ล้านบาท อบจ.สมุทรสงคราม 
120.5 ล้านบาท อบจ.สมุทรสาคร 183.5 ล้านบาท 
 อบจ.ชุมพร 301.1 ล้านบาท อบจ.นครศรีธรรมราช 530 ล้านบาท อบจ.พัทลุง 338.9 ล้านบาท อบจ.
สงขลา 352.1 ล้านบาท อบจ.สุราษฎร์ธานี 447.4 ล้านบาท อบจ.กระบ่ี 213 ล้านบาท 
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 อบจ.ตรัง 236.1 ล้านบาท อบจ.พังงา 166.2 ล้านบาท อบจ.ภูเก็ต 231.6 ล้านบาท อบจ.ระนอง 1.3 
ล้านบาท อบจ.สตูล 183.6 ล้านบาท อบจ.นราธิวาส 195.8 ล้านบาท อบจ.ปัตตานี 242.8 ล้านบาท อบจ.ยะลา 
187.6 ล้านบาท 
 อบจ.ฉะเชิงเทรา 264.5 ล้านบาท อบจ.ชลบุรี 615.8 ล้านบาท อบจ.ระยอง 324.7 ล้านบาท อบจ.
จันทบุรี 210 ล้านบาท อบจ.ตราด 137.8 ล้านบาท อบจ.นครนายก 143 ล้านบาท อบจ.ปราจีนบุรี 277.9 ล้านบาท 
อบจ.สระแก้ว 449.6 ล้านบาท 
 อบจ.บึงกาฬ 211.9 ล้านบาท อบจ.เลย 350.8 ล้านบาท อบจ.หนองคาย 238.5 ล้านบาท อบจ.
หนองบัวลําภู 233.5 ล้านบาท อบจ.อุดรธานี 625 ล้านบาท อบจ.นครพนม 288.3 ล้านบาท 
 อบจ.มุกดาหาร 184.4 ล้านบาท อบจ.สกลนคร 578.5 ล้านบาท อบจ.กาฬสินธ์ุ 724.4 ล้านบาท อบจ.
ขอนแก่น 1,044.5 ล้านบาท อบจ.มหาสารคาม 782.1 ล้านบาท อบจ.ร้อยเอ็ด 672.9 ล้านบาท อบจ.ชัยภูมิ 995.5 
ล้านบาท 
 อบจ.นครราชสีมา 2,303.3 ล้านบาท อบจ.บุรีรัมย์ 548.3 ล้านบาท อบจ.สุรินทร์ 454.8 ล้านบาท อบจ.
ยโสธร 277.6 ล้านบาท อบจ.ศรีสะเกษ 1,342.1 ล้านบาท อบจ.อํานาจเจริญ 189.7 ล้านบาท อบจ.อุบลราชธานี 
1,016.6 ล้านบาท 
 อบจ.เชียงใหม่ 695.7 ล้านบาท อบจ.แม่ฮ่องสอน 197.4 ล้านบาท อบจ.ลําปาง 357.7 ล้านบาท อบจ.
ลําพูน 259.8 ล้านบาท อบจ.เชียงราย 492.4 ล้านบาท อบจ.น่าน 267.7 ล้านบาท อบจ.พะเยา 229.9 ล้านบาท 
อบจ.แพร่ 315 ล้านบาท อบจ.ตาก 282.5 ล้านบาท 
 อบจ.พิษณุโลก 375.1 ล้านบาท อบจ.เพชรบูรณ์ 300 ล้านบาท อบจ.สุโขทัย 264 ล้านบาท อบจ.
อุตรดิตถ์ 263.1 ล้านบาท อบจ.กําแพงเพชร 271.4 ล้านบาท อบจ.นครสวรรค์ 363 ล้านบาท อบจ.พิจิตร 274.9 ล้าน
บาท และ อบจ.อุทัยธานี 176.1 ล้านบาท 
นอกจากน้ียังอุดหนุนระดับ “เทศบาลนคร” 13,393.4 ล้านบาท เทศบาลเมือง 24,896.9 ล้านบาท 
 ขณะที่งบประมาณปี 2564 ที่ได้รับจัดสรร 76 จังหวัด จะจัดงบประมาณอยู่ใน “กลุ่มจังหวัด” วงเงิน 
23,413,640,600 บาท ได้แก่ 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ชัยนาท 213 ล้านบาท พระนครศรีอยุธยา 274.1 ล้านบาท ลพบุรี 255.3 
ล้านบาท สระบุรี 195.2 ล้านบาท สิงห์บุรี 187.6 ล้านบาท อ่างทอง 105.2 ล้านบาท 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล นครปฐม 231 ล้านบาท นนทบุรี 171.5 ล้านบาท ปทุมธานี 187.6 ล้าน
บาท สมุทรปราการ 349 ล้านบาท 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กาญจนบุรี 259.3 ล้านบาท ราชบุรี 232.3 ล้านบาท สุพรรณบุรี 
192.8 ล้านบาท 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจวบคีรีขันธ์ 182.4 ล้านบาท เพชรบุรี 184.7 ล้านบาท 
สมุทรสงคราม 149.1 ล้านบาท สมุทรสาคร 254.8 ล้านบาท 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ชุมพร 187.7 ล้านบาท นครศรีธรรมราช 294.8 ล้านบาท พัทลุง 236.6 
ล้านบาท สงขลา 273.9 ล้านบาท สุราษฎร์ธานี 239.5 ล้านบาท 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กระบี่ 129.2 ล้านบาท ตรัง 220.4 ล้านบาท พังงา 168 ล้านบาท ภูเก็ต 
119.1 ล้านบาท ระนอง 152.3 ล้านบาท สตูล 188.7 ล้านบาท 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน นราธิวาส 120.2 ล้านบาท ปัตตานี 157.6 ล้านบาท ยะลา 145.3 ล้านบาท 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ฉะเชิงเทรา 258.1 ล้านบาท ชลบุรี 296.8 ล้านบาท ระยอง 371.1 ล้าน
บาท 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  29 

 

 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จันทบุรี 200.1 ล้านบาท ตราด 184.6 ล้านบาท นครนายก 178.8 ล้าน
บาท ปราจีนบุรี 241.6 ล้านบาท สระแก้ว 224.3 ล้านบาท 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 บึงกาฬ 203.6 ล้านบาท เลย 200.9 ล้านบาท 
หนองคาย 199.5 ล้านบาท หนองบัวลําภู 208.7 ล้านบาท อุดรธานี 311.8 ล้านบาท 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 นครพนม 253.2 ล้านบาท มุกดาหาร 174.5 ล้านบาท
สกลนคร 265.7 ล้านบาท 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กาฬสินธ์ุ 168.3 ล้านบาท ขอนแก่น 316.7 ล้านบาท 
มหาสารคาม 237.9 ล้านบาทร้อยเอ็ด 252.9 ล้านบาท 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ชัยภูมิ 247.5 ล้านบาท นครราชสีมา 394.9 ล้านบาท 
บุรีรัมย์ 339.9 ล้านบาท สุรินทร์ 306.4 ล้านบาท 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ยโสธร 226.7 ล้านบาท ศรีสะเกษ 179.6 ล้านบาท 
อํานาจเจริญ 85.4 ล้านบาท อุบลราชธานี 290.4 ล้านบาท 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ 334.6 ล้านบาท แม่ฮ่องสอน 243 ล้านบาท ลําปาง 188.9 
ล้านบาท ลําพูน 186.5 ล้านบาท 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย 322.4 ล้านบาท น่าน 211.1 ล้านบาท พะเยา 193 ล้านบาท 
แพร่ 204.3 ล้านบาท 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ตาก 116.1 ล้านบาท พิษณุโลก 235.8 ล้านบาท เพชรบูรณ์ 212.7 
ล้านบาท สุโขทัย 109.4 ล้านบาท อุตรดิตถ์ 101.7 ล้านบาท 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กําแพงเพชร 213.7 ล้านบาท นครสวรรค์ 271.8 ล้านบาท พิจิตร 
205.9 ล้านบาท และ อุทัยธานี 197.9 ล้านบาท 
 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000068487 
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ก้าวไกลเสนอรัฐคืนอํานาจให้ประชาชนจัดเลือกต้ังท้องถ่ินทันที 
 3 กรกฎาคม 2020 - 15:52 
 
 
 
 
 
 
 
พรรคก้าวไกล เสนอรัฐ คืนอํานาจให้ประชาชนจัดเลือกต้ังท้องถ่ินทันที พร้อมเพ่ิมเพิ่มสัดส่วนงบอุดหนุนใหม่ 
ชดเชยงบ ปอท. 
 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 
ว่า ไม่เห็นอะไรเลยที่เป็นการกระจายอํานาจตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ เน่ืองจากระบบรัฐ
ราชการรวมศูนย์ และรัฐบาลยังไม่มีการเลือกต้ังท้องถิ่น ขณะเดียวกันการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
268,824 บาทเป็นงบฝากโอนถึง 145,922 บาท  ซึ่งใช้ท้องถิ่นเป็นเพียงทางผ่านไปยังส่วนงานต่างๆ และองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถนํามาใช้จ่ายได้ แถมยังต้องไปแจกจ่ายโดยไม่มีค่าดําเนินการ แต่ถูกคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่
ท้องถิ่นจะได้รับตาม พ.ร.บ. ที่กําหนดว่าต้องได้รับไม่ตํ่ากว่า 25% ซึ่งเมื่อดูตามสัดส่วนจริงที่ท้องถิ่นสามารถนํา
งบประมาณไปใช้ได้กลับมีเพียงราว 24% อีกทั้งสํานักงบประมาณยังประเมินรายได้ของการปกครองส่วนท้องถิ่นพลาด
ไปประมาณ 10% ทุกปี น่ันหมายความว่ารายรับที่รัฐบาลจะอุดหนุนก็ย่ิงน้อยลงไปอีก ซึ่งปีน้ีจะย่ิงถือเป็นนรกของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จากการเก็บภาษีที่คาดว่าจะได้น้อยกว่าที่คาดถึง 20% เน่ืองจากการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างโดยรวมของประเทศท่ีจะลดลงกว่า 95% หรือ 3.4 หมื่นล้านบาท 
 อย่างไรก็ตามรายรับของท้องถิ่นที่ลดไปจํานวนมาก แต่รัฐบาลไม่มีมาตรการช่วยเหลือในการชดเชย
รายได้ของท้องถิ่นที่หายไปแม้แต่บาทเดียว ทําให้ตนเห็นว่าต้ังแต่ปี 2557 เป็นความจงใจที่จะทําให้ท้องถิ่นอ่อนแอ 
เปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น ที่สัดส่วนรายได้ส่วนท้องถิ่น 57.8% จากงบของประเทศท้ังหมด ขณะที่ไทยมีเพียง 
29.5% ที่รวมงบฝากโอนไปด้วยจึงยังไม่ใช่ตัวเลขจริง ดังน้ันการส่งเสริมประชาธิปไตยจึงไม่เป็นผล เพราะท้องถิ่นถูก
ทําให้อ่อนแอ เป็นการสืบทอดอํานาจของ คสช.และรัฐราชการรวมศูนย์ ประชาชนจะรู้สึกว่าเลือกผู้บริหารส่วนท้องถิ่น
ไปแล้วแต่ทําอะไรไม่ได้ ก็เพราะไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล อีกทั้งปัญหาความเหล่ือมล้ําจึงยังไม่ถูกแก้ไข 
หลายจังหวัดที่ยากจน มีรายได้ต่อครัวเรือนน้อย 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_714279/ 
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"ศิริกัญญา" ส.ส.ก้าวไกล สับ พ.ร.บ.งบฯ 64 ถึงเวลายุบสภา คืนอํานาจ ปชช. 
3 ก.ค. 2563 23:14 น. 
 
 
 
 
 
 
 
"ศิริกัญญา" ส.ส.พรรคก้าวไกล สับแหลก ‘พ.ร.บ.งบประมาณปี 64’ ประกาศกร้าว อ้าง ปชช.รอการเปลี่ยนแปลง
มา 6 ปี จะรอไม่ได้อีกต่อไป ถึงเวลาแล้วที่ควร ‘ยุบสภา’ เพื่อคืนอํานาจให้ ปชช. 
 วันที่ 3 ก.ค. น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย พรรคก้าวไกล อภิปราย ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยระบุว่า ประเทศไทยกําลังอยู่ในภาวะวิกฤติที่ด่ิงลึกกว่าทุก
ครั้ง หรือที่เรียกว่า ‘วิกฤติซ้อนวิกฤติ’ น่ันคือวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพที่ส่งผลจนทําให้เกิดเป็นมหาวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่ง
คนที่ได้รับผลกระทบก็คือคนรากหญ้า  
 น.ส.ศิริกัญญา กล่าวต่อว่า การส่งออกที่ติดลบ 30% หมายถึงคนงานในโรงงานรถยนต์ และช้ินส่วนยาน
ยนต์ คนงานในโรงงานผลิตชิปอิเล็กทรอนิกส์ และคนงานในโรงงานผลิตสินค้าส่งออกอ่ืนๆ กําลังจะตกงาน การลงทุน
ภาคเอกชนที่ลบ 13% มันหมายถึงคนที่กําลังว่างงาน และเด็กจบใหม่ในวันน้ี จะหางานได้ยากข้ึนในอนาคต 
นักท่องเที่ยวที่หายไป 30 กว่าล้านคนจาก 40 ล้านคน คือ SMEs อีกเป็นล้านราย ที่ขาดรายได้ และกาํลังจะปิดตัวลง 
 อย่างไรก็ตาม น.ส.ศิริกัญญา กล่าวอีกว่า ภายใต้วิกฤติขนาดน้ีที่ไม่เคยเจอมาก่อนในช่วงชีวิต ประชาชน
ที่เฝ้าติดตามการอภิปรายงบประมาณต่างมีคําถามในใจว่า งบประมาณ วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท จะช่วยให้ชีวิตพวก
เขาดีขึ้นและผ่านพ้นวิกฤติครั้งน้ีไปได้อย่างไร ถ้าเปรียบเศรษฐกิจไทยเหมือนเรือ ก็เป็นเรือแป๊ะที่แล่นเอ่ือยมาต้ังแต่ปีที่
แล้ว ด้วยปัญหาสงครามการค้า งบประมาณล่าช้า และภัยแล้ง แต่เมื่อเจอวิกฤติ โควิด-19 กลับเหมือนเจอพายุลูกใหญ่
ซัดใส่เรือแป๊ะ จนไม่รู้ทิศรู้ทาง ถ้าไม่ซ่อมฟ้ืนฟูเรือ ต้ังหางเสือใหม่ จะเดินทางผิด แบบไม่มีวันถึงจุดหมายได้ ย่ิงเมื่อได้
ฟังคําแถลงงบประมาณของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแล้วก็ต้องผิดหวัง เพราะในคําแถลงงบประมาณ 
ไม่มีส่วนใดที่ตอบคําถามของประชาชนเลย ตลอด 1 ช่ัวโมงคร่ึง มี 0 คําถ้วนที่พูดถึงการจ้างงานในคําแถลงงบประมาณ 
 “ในสถานการณ์วิกฤติที่เราเผชิญ เราต้องการวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนบูรณาการ โครงการ และ
งบประมาณแบบใหม่ แต่น่าเสียดายที่งบประมาณ 64 เป็นงบท่ีทําออกมาเหมือนประเทศไม่มีวิกฤติ 55 แผนงาน
พ้ืนฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ 14 แผนบูรณาการ นอกจากจะเต็มไปด้วยถ้อยคําสวยหรูแต่นามธรรมแล้ว ยังไม่เห็น
ว่ารัฐบาลจะนําประเทศออกจากวิกฤติได้อย่างไร หลายแผนควรจะชะลอไปก่อน หลายแผนไม่ควรจะมีเลยด้วยซ้ํา 
และโครงการของงบประมาณ ปี 64 แทบจะไม่มีอะไรต่างไปจากงบประมาณปี 63 เลย ไม่มีการนําเอาโควิดมาเป็น
สมมติฐาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัดต่างๆ ยังเหมือนกับไม่สะทกสะท้านกับปัญหาวิกฤติ โครงการไม่เปลี่ยนยังพอว่า แต่ถ้า
เป้าหมายไม่เปลี่ยน จะไม่ช่วยแก้อะไรได้เลย เราควรหยุดซื้ออาวุธสักปีสองปี ประเทศคงไม่มีปัญหา อาวุธเก่าไม่ได้ทํา
ให้ประชาชนรู้สึกไม่มั่นคง แต่ประชาชนจะรู้สึกไม่มั่นคง เมื่อเรามีอาวุธใหม่ แต่อยู่ในมือของผู้นําประเทศท่ีมอง 
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ประชาชนเป็นศัตรู วันน้ีคงเห็นแล้วว่าประเทศที่มีความมั่นคงไม่ใช่ประเทศที่มีกําลังทหาร หรือแสนยานุภาพทางอาวุธ 
แต่เป็นประเทศท่ีมีความมั่นคงด้านวัคซีน ยา เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เราต้องการความม่ันใจว่า
เราจะได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพทั้งในช่วงวิกฤติ และในยามปกติ แต่สิ่งที่ปรากฏในงบ 64 คือ งบกลาโหม
ยังคงเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงบหลังโอน งบเรือดํานํ้ายังอยู่ งบจัดซื้ออาวุธใหม่ยังอยู่ งบผูกพันกลาโหมท่ีต้ังขึ้นเพ่ือจัดซื้อ
อาวุธก็ยังคงเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง” น.ส.ศิริกัญญา กล่าว 
 ในช่วงท้าย น.ส.ศิริกัญญา กล่าวอย่างชัดเจนว่า ไม่เห็นเหตุผลใดๆ ที่จะยอมรับร่าง พ.ร.บ. ฉบับน้ี 
นอกจากจะต้องรื้อใหญ่ แบบไม่เห็นเค้าเดิม ซึ่งถ้าเป็นอย่างน้ันแล้ว รัฐบาลชุดจึงไม่หลงเหลือความชอบธรรมใดๆ ที่จะ
บริหารประเทศ บริหารเศรษฐกิจต่อไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อไม่เห็นหัวประชาชน ไม่เคารพประชาชนที่เป็นเจ้าของ
เงินงบประมาณ 
 “ขอเสนอว่าอย่าหยุดแค่ปรับ ครม. ท่านควรกลับไปย้อนถามประชาชนอีกคร้ังว่า ยังต้องการให้
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน บริหารประเทศต่อไปหรือไม่ ท่านควรจะย้อนกลับไปถามประชาชนอีกครั้งว่า ต้องการ
นโยบายที่จะนําประเทศฝ่าวิกฤติครั้งน้ีอย่างไร พรรคอ่ืนจะพร้อมหรือไม่เราไม่ทราบ แต่พรรคก้าวไกลพร้อมแล้วที่จะ
ถามประชาชนว่ายังไว้วางให้รัฐบาลชุดเดิมบริหารประเทศอยู่หรือไม่ เราพร้อมแล้วที่ขอมติจากประชาชนอีกครั้ง ยํ้าอีก
ครั้งว่า สิ่งที่เราอยากให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และไม่ทันใจ ไม่ใช่ทันใจพวกเรา ก้าวไกล แต่ไม่ทันใจประชาชน คือตัว
ท่านนายกรัฐมนตรีเอง แต่แทนที่ท่านจะตระหนัก กลับเอาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มากลบเกลื่อนความ
ผิดพลาด ท่านต้องปรับทัศนคติ เลิกคิดว่าคนเห็นต่างจากท่าน เป็นพวกชังชาติ พวกไม่หวังดี เลิกป้ายสีว่าคนเห็นต่าง
จากท่าน เป็นพวกคิดร้ายต่อสถาบันหลักของชาติ” น.ส. ศิริกัญญา กล่าวทิ้งท้าย 
 ทั้งน้ี น.ส.ศิริกัญญา ยํ้าว่า ประชาชนรอการเปลี่ยนแปลงมา 6 ปี และจะรอไม่ได้อีกต่อไป จึงถึงเวลาแล้ว
ที่ควร ‘ยุบสภา’ เพ่ือคืนอํานาจให้ประชาชน 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1882037 
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"ก้าวไกล" ชี้ "บิ๊กป๊อก" ตอบคําถามเหมือนคนไม่รู้เรื่อง ไม่ฟังข้อมูลให้ครบถ้วน อัด เลือกต้ังท้องถ่ินก็ไม่ชัดเจน 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 - 13:32 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 3 กรกฎาคม ที่รัฐสภา นายประเสริฐพงศ์ ศรนุวัตร ส.ส.บัญชีรายช่ือ นางอม
รัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล พร้อมส.ส.พรรคก้าวไกล แถลงกรณีการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของงบประมาณกระทรวงมหาดไทย จากการตอบคําถามของ
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยนายประเสริฐพงศ์ ระบุว่า ตนได้อภิปรายเร่ือง
งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ กรมเจ้าท่า ว่าได้ต้ังงบประมาณเพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งขึ้น 
โดยพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกมาตอบคําถามได้ไม่ค่อยตรงประเด็น ทําให้
ประชาชนในพ้ืนที่ ม.7 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ต้องฝากตนมาชี้แจงและต้ังคําถามว่า 1.ที่ท่านอ้างว่าการทํา
ประชาพิจารณ์โครงการสร้างเข่ือนแบบข้ันบันไดแล้วบอกว่าเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่น้ัน แท้จริงแล้ว
เป็นความต้องการที่มาจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นดีงามด้วยเพียงฝ่ายเดียว ไม่ได้มาจากประชาชนใน
พ้ืนที่ส่วนใหญ่และไม่ได้มีการกัดเซาะชายฝั่งจริง 2.พล.อ.อนุพงษ์โยนให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นคนตอบ อยากถามว่าตกลงท่านเป็นรัฐบาลเดียวกัน หรือได้คุยกันบ้างหรือไม่ 
 นายประเสริฐพงศ์ กล่าวต่อว่า รัฐมนตรีสามารถทําตัวเป็นข้าราชการทั่วไป โยนให้หน่วยงานอ่ืน
รับผิดชอบแบบปัดภาระได้ด้วยหรือ ทั้งยังตอบคําถามแบบคนไม่รู้เรื่อง และไม่ฟังข้อมูลให้ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม 
ประชาชนในพ้ืนที่ ได้เชิญและพร้อมต้อนรับพล.อ.อนุพงษ์ ให้เข้าดูพ้ืนที่จริง เพ่ือจะได้เข้าใจปัญหา ตนคิดว่าการที่
รัฐมนตรีมาตอบคําถามแบบน้ีทําให้ประชาชนเข้าใจว่าท่านมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน 
 ด้านนางอมรัตน์ กล่าวเสริมว่า ตนในฐานะกรรมาธิการ(กมธ.)พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ล่าสุดทางกมธ.ได้เชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามาช้ีแจงและตอบคําถามเรื่องการเลือกต้ังท้องถิ่นที่ล่าช้า 
และไม่ชัดเจน อาทิ กทม. กกต. มาสอบถามพบว่ามีความพร้อม แต่ติดอยู่ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่ยังไม่เคาะวันเลือกต้ัง 
ทางกมธ.จึงได้เชิญพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมาช้ีแจง โดยท่านก็ได้ส่งพล.อ.อนุพงษ์ มาตอบแทน ผล
คือประสบปัญหาเดียวกันคือ ไม่ว่าจะคุยก่ีครั้งก็ไม่สามารถหาความชัดเจนได้จนถึงตอนน้ี 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2252787 
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“ธนาธร” เดินหน้าผลักดันส่งคนลงเลือกต้ังท้องถ่ิน สานต่อแนวนโยบายอนาคตใหม่ พร้อมนั่งกมธ.งบ 64 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 - 11:17 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ธนาธร" เดินหน้าผลักดันส่งคนลงเลือกต้ังท้องถ่ิน สานต่อแนวนโยบายอนาคตใหม่ พร้อมนั่งกมธ.งบ 64 หวัง
ช่วยตรวจสอบการใช้งบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัดตอบปมโครงการเมย์เดย์เมย์เดย์ ขอโฟกัสงานท้องถ่ิน
ก่อน 
 วันที่ 4 กรกฎาคม ที่อาคารไทยซัมมิทนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ว่า 
ทางคณะก้าวหน้าจัดกิจกรรมเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้สมัครที่จะลงแข่งขันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
สมาชิกอบจ.ทั่วประเทศ เบ้ืองต้นเราส่งประมาณ 18 จังหวัด โดยวันน้ีเป็นการพบปะกันครั้งแรกของผู้สมัคร ทั้งน้ี เมื่อ
พรรคอนาคตถูกยุบพรรคไป วงจรของพรรคอนาคตใหม่แตกออกเป็นสองส่วน โดยส่วนหน่ึงคือพรรคก้าวไกล มีส.ส. 
54 คนที่ยังยึดมั่นและหนักแน่นในอุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ก็อยู่กับพรรคก้าวไกล ทํางานการเมืองระดับชาติใน
สภาผู้แทนราษฎร ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงคือกลุ่มกรรมการบริหารพรรคที่ถูกตัดสิทธิก็ไม่หยุดย้ังทํางานการเมืองเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยในนามของคณะก้าวหน้า โดยคณะก้าวหน้าจะทํางานการเมืองระดับท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น
อบจ.เทศบาล อบต. การเมืองท้องถิ่นทุกระดับ 
 นายธนาธร  กล่าวต่อว่า คณะก้าวหน้ายืนยันที่จะใช้แนวทางของอดีตพรรคอนาคตใหม่เดิม คือการ
แข่งขันด้วยอุดมการณ์ ความจริงใจ ความคิดสร้างสรรค์ เอานโยบายใหม่ๆ มาพัฒนาเมือง ท้องถิ่น จังหวัด ยืนยันว่าจะ
ไม่มีการใช้เงินซื้อเสียง เพราะเป็นจุดเร่ิมต้นของการคอร์รัปช่ัน ถ้าเราใช้เงินในการทํางานการเมืองเมื่อใด เมื่อมีอํานาจ
ก็จะใช้อํานาจน้ันในการถอนทุนคืน ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและทําให้ประชาธิปไตยไม่เข้มแข็ง  สิ่งที่เรา
ต้องการคือทํางานการเมืองโดยไม่ใช้เงิน ไม่ใช้ อิทธิพล ไม่ใช้เครือข่ายราชการ เราจะทํางานการเมืองแบบที่อนาคต
ใหม่เคยทํามา คือ การใช้ความคิดเป็นตัวนํา ความสร้างสรรค์และนโยบาย 
 เมื่อถามว่า มีแนวคิดจะส่งผู้สมัครลงแข่งขันผู้ว่ากทม.หรือไม่ นายธนาธร กล่าวว่า ตอนน้ียังไม่ได้ให้
ความสําคัญถึงตรงน้ัน ตอนน้ีเรายังอยู่ระดับ นายกอบจ. เทศบาลและ อบต. ทั้งน้ี ในส่วนของอบจ. 18 จังหวัด เรายัง
จะเปิดรับเรื่อยๆสําหรับทุกคนที่สนใจ ส่วนในระดับเทศบาลและตําบลคงไม่ใช่ 18 จังหวัด แต่เป็นทั่วประเทศ ดังน้ัน 
หากใครที่เบ่ือ ทนไม่ไหว ที่เห็นบ้านตัวเองไม่ได้รับการพัฒนา อยากเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดตัวเองให้สวยงามและน่าอยู่
มาร่วมกับคณะก้าวหน้า โดยไม่จําเป็นต้องเป็นตระกูลการเมืองหรือเป็นคนที่มีช่ือเสียง 
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 เมื่อถามว่า มีรายช่ือเป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างงบประมาณ ปี 64 นายธนาธร กล่าวว่า ยืนยันว่าการ
เข้าไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณจะทํางานให้เต็มที่สมกับที่ได้รับการแต่งต้ังจากสภา เข้าไปตรวจสอบการใช้
งบประมาณของฝ่ายบริหาร เสนอแนะแนวทางการใช้งบประมาณ ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ดีที่สุด เพ่ือ
ตรวจสอบการทํางานและเสนอแนะการใช้งบประมาณให้มีประโยชน์สูงสุด ส่วนก่อนหน้าน้ีที่มีการลาออกจากการทํา
หน้าที่เป็นกรรมมาธิการฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 63 ต้องบอกว่า ในบริบทของปีที่แล้วก็ระหว่างการทํา
หน้าที่มีการตัดสิทธิตน ดังน้ันเพ่ือเป็นการแสดงออกจึงลาออกจากกรรมาธิการตอนน้ัน 
 "เวลาเราพูดถึงตัดสิทธิทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคเราถูกตัดสิทธิจะลงสมัครรับเลือกต้ังไม่ได้ แต่
ไม่ได้หมายความว่าสิทธิความเป็นพลเมืองของเราจะถูกตัดออกไป ดังน้ันการเป็นกรรมาธิการงบประมาณ การทํางาน
การเมืองท้องถิ่นเป็นสิทธิไม่มีกฎหมายข้อใดห้าม" 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2253943 
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"ธนาธร" ติวเข้ม 18 ผู้สมัคร ลุยเลือกต้ังท้องถ่ิน ยันใช้นโยบายนํา-ไม่ใช้เงิน 
4 ก.ค. 2563  11:22 น. 
 
 
 
 
 
 
 
"ธนาธร" ติวเข้ม 18 ผู้สมัคร ลุยเลือกต้ังท้องถ่ิน ยันใช้นโยบายนํา-ไม่ใช้เงิน 
 เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 4 ก.ค. ที่ทําการคณะก้าวหน้า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า 
ให้สัมภาษณ์ก่อนติวเข้มผู้สมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เพ่ือลุยศึกเลือกต้ังท้องถิ่นทั่วประเทศ ว่า วันน้ีเป็น
การซักซ้อมทําความเข้าใจผู้สมัครนายก อบจ. และสมาชิกสภาอบจ.ทั่วประเทศ โดยจะส่งผู้สมัครทั้งหมดใน 18 
จังหวัด วันน้ีจึงมาร่วมทําความเข้าใจผู้สมัครในนามคณะก้าวหน้า ซึ่งถือเป็นการพบปะกันครั้งแรก 
 อย่างไรก็ตามแม้พรรคอนาคตใหม่โดนยุบไปแล้ว และได้แตกเป็นสองส่วน คือ ส.ส.ในนามพรรคก้าวไกล 
ที่ยังยึดมั่นหนักแน่นในอุดมการณ์ทํางานการเมืองระดับชาติในสภาผู้แทนราษฎร และอีกส่วนคือคณะกรรมการบริหาร
ที่ถูกตัดสิทธ์ิไป แต่ทุกคนยังทํางานการเมืองเพ่ือเปลี่ยนแปลงประเทศไทยต่อเน่ืองในนามคณะก้าวหน้า จึงยืนยันว่าเรา
จะเดินหน้าทํางานการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นทุกระดับเป็นทิศทางที่เราจะเดินไป 
 เมื่อถามว่า ความแตกต่างระหว่าง การเมืองท้องถิ่นแบบเก่ากับการเมืองท้องถิ่นในแนวทางของคณะ
ก้าวหน้า นายธนาธร กล่าวว่า คณะก้าวหน้ายืนยันใช้แนวทางของพรรคอนาคตใหม่เดิมคือการแข่งขันด้วยอุดมการณ์
ด้วยความจริงใจและความคิดสร้างสรรค์ โดยเอานโยบายใหม่ๆมาพัฒนาเมืองไม่ใช้เงินซื้อเสียงที่จะเป็นจุดเริ่มต้นการ
ทุจริต เพราะเมื่อใช้เงินเมื่อไหร่หลังจากน้ันก็มีการถอนเงินคืน ไม่เป็นประชาชนและทําให้ประชาธิปไตยไม่เข้มแข็ง 
ดังน้ันเรายืนยันไม่ใช้เงิน ไม่ใช้อิทธิพลและไม่ใช้เครือข่าย แต่จะใช้นโยบายเป็นตัวนํา 
 นายธนาธร ยังกล่าวถึงแนวทางการส่งผู้สมัครลงชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า ตอนน้ียังไม่ให้
ความสําคัญถึงตรงน้ัน ขณะนี้ยังอยู่ในระดับนายกอบจ. หรือส่วนท้องถิ่น ซึ่งขณะน้ียังเปิดรับผู้สมัครเรื่อยๆ หากใคร
สนใจเข้ามาร่วม โดยหวังอยากให้มีผู้สมัครทั่วประเทศไทย จึงอยากใช้โอกาสน้ีเชิญชวน หากใครรู้สึกเบ่ือทนไม่ไหวที่
เห็นบ้านตัวเองไม่พัฒนาและอยากเปลี่ยนบ้านเกิดตัวเองมา ขอให้มาร่วมกับคณะก้าวหน้าเพ่ือให้เป็นผู้บริหารระดับ
ท้องถิ่น ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นครอบครัวการเมืองหรือเป็นผู้มีอิทธิพล แต่ใครมีอุดมการณ์เดียวกับพวกเราขอเชิญชวน 
 เมื่อถามว่ากรณีที่ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณางบประมาณปี 2564 นายธนาธร 
กล่าวว่า ยืนยันว่าการเข้าเป็นกรรมาธิการพิจารณางบประมาณปี 2564 ในครั้งน้ี ตนจะทํางานให้เต็มที่ให้สมกับที่ได้รับ
การแต่งต้ังจากสภาฯ เพ่ือไปตรวจสอบการใช้งบฯของฝ่ายนบริหารและเสนอแนะการใช้งบฯเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน ตนจึงขอเป็นตัวแทนประชาชน เพ่ือตรวจสอบการทํางานและเสนอแนะให้ใช้งบฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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 เมื่อถามว่า มีกระแสโจมตีเพราะก่อนหน้าน้ีเคยลาออกจากการเป็นกรรมาธิการพิจารณางบประมาณปี 
2563 นายธนาธร กล่าวว่า บริบทปีที่แล้วตนถูกตัดสินยุบพรรคและตัดสิทธ์ิทางการเมือง จึงยอมลาออกจากกรรมาธิ
การในบริบทางการเมืองตอนน้ัน แต่แม้เราถูกตัดสิทธ์ิทางการเมือง แต่ไม่ได้หมายถึงความเป็นพลเมืองถูกตัดสิทธ์ิไป
ด้วย ดังน้ันการเป็นกรรมาธิการ ในครั้งน้ีก็เป็นสิทธ์ิไม่มีกฎหมายห้าม 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_4439844 
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'ธนาธร'ส่ง18ผู้สมัครลุยศึกเลือกต้ังท้องถ่ิน 
เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.33 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ธนาธร"ส่ง 18 ผู้สมัครอบจ.ลุยศึกเลือกต้ังทั่วประเทศ ลั่นเดินหน้าทํางานทั้งการเมืองระดับชาติ-ท้องถ่ิน ยึด
อุดมการณ์ไม่ใช้เงินซ้ือเสียง ม่ันใจได้เก้าอ้ีเกินครึ่ง 
 เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ที่ทําการคณะก้าวหน้า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์
ก่อนติวเข้มผู้สมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เพ่ือลุยศึกเลือกต้ังท้องถิ่นทั่วประเทศ ว่า วันน้ีเป็นการซักซ้อมทํา
ความเข้าใจผู้สมัครนายก อบจ. และสมาชิกสภาอบจ.ทั่วประเทศ โดยจะส่งผู้สมัครทั้งหมดใน 18 จังหวัด วันน้ีจึง
มาร่วมทําความเข้าใจผู้สมัครในนามคณะก้าวหน้า ซึ่งถือเป็นการพบปะกันครั้งแรก 
 อย่างไรก็ตามแม้พรรคอนาคตใหม่โดนยุบไปแล้วและได้แตกเป็นสองส่วน คือ ส.ส.ในนามพรรคก้าวไกล 
ที่ยังยึดมั่นหนักแน่นในอุดมการณ์ทํางานการเมืองระดับชาติในสภาผู้แทนราษฎร และอีกส่วนคือคณะกรรมการบริหาร
ที่ถูกตัดสิทธิไป แต่ทุกคนยังทํางานการเมืองเพ่ือเปลี่ยนแปลงประเทศไทยต่อเน่ืองในนามคณะก้าวหน้า จึงยืนยันว่าเรา
จะเดินหน้าทํางานการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นทุกระดับเป็นทิศทางที่เราจะเดินไป 
 เมื่อถามถึงความแตกต่างระหว่าง การเมืองท้องถิ่นแบบเก่ากับการเมืองท้องถิ่นในแนวทางของคณะ
ก้าวหน้า นายธนาธร กล่าวว่า คณะก้าวหน้ายืนยันใช้แนวทางของพรรคอนาคตใหม่เดิมคือการแข่งขันด้วยอุดมการณ์
ด้วยความจริงใจและความคิดสร้างสรรค์ โดยเอานโยบายใหม่ๆมาพัฒนาเมืองไม่ใช้เงินซื้อเสียงที่จะเป็นจุดเร่ิมต้นการ
ทุจริต เพราะเมื่อใช้เงินเมื่อไหร่หลังจากน้ันก็มีการถอนเงินคืน ไม่เป็นประชาชนและทําให้ประชาธิปไตยไม่เข้มแข็ง 
ดังน้ันเรายืนยันไม่ใช้เงิน ไม่ใช้อิทธิพลและไม่ใช้เครือข่าย แต่จะใช้นโยบายเป็นตัวนํา 
 นายธนาธร ยังกล่าวถึงแนวทางการส่งผู้สมัครลงชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า ตอนน้ียังไม่ให้
ความสําคัญถึงตรงน้ัน ขณะนี้ยังอยู่ในระดับนายกอบจ. หรือส่วนท้องถิ่น ซึ่งขณะน้ียังเปิดรับผู้สมัครเรื่อยๆ และอยาก
ใช้โอกาสน้ีเชิญชวน หากใครรู้สึกเบ่ือทนไม่ไหวที่เห็นบ้านตัวเองไม่พัฒนาและอยากเปลี่ยนบ้านเกิดตัวเองมา ขอให้
มาร่วมกับคณะก้าวหน้าเพ่ือให้เป็นผู้บริหารระดับท้องถิ่น ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นครอบครัวการเมืองหรือเป็นผู้มีอิทธิพล 
แต่ใครมีอุดมการณ์เดียวกับพวกเราขอเชิญชวน 
 จากน้ันนายธนาธร กล่าวเปิดสัมมนา"เตรียมนําทัพ ลุยศึกเลือกต้ังท้องถิ่นทั่วประเทศ" ว่า ความสําคัญ
ของการเลือกต้ังท้องถิ่นครั้งน้ี คือเป็นการเลือกต้ังท้องถิ่นครั้งแรกหลังจากไม่มีการเลือกต้ังท้องถิ่นมาแล้วอย่างน้อย 6 
ปี น่ีเป็นโอกาสที่ดีที่จะเสนอคนใหม่ รูปแบบการทํางานใหม่เข้าสู่การทํางานแบบท้องถิ่น การเลือกต้ังท้องถิ่นครั้งน้ี 
เป็นการต่อสู้กับเผด็จการ  ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงถูกริดรอนบทบาทและอํานาจ ถ้าไม่มีการลุกขึ้นสู้ก็
ไม่มีทางที่จะนําการปกครองส่วนท้องถิ่นกลับคืนสู่ประชาชนได้เลย  
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 นายธนาธร กล่าวอีกว่า ทั้งน้ีการเลือกต้ังท้องถิ่นครั้งน้ีจะเป็นการส่งผู้สมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลงพ้ืนที่ภายใต้ช่ือคณะก้าวหน้า ช่ือเดียว 4,000 กว่าแห่ง ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพ่ือให้ประชาชนได้เห็น
ความสําคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จากน้ันนายธนาธร  ได้กล่าวบนเวทีฯตอนหน่ึงว่า การเลือกต้ังท้องถิ่น กับการเมืองระดับประเทศไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ จริงๆ แล้วถ้าไม่มีการยุบพรรคอนาคตใหม่ พรรคก็จะดําเนินการในส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว แต่
เมื่อถูกยุบพรรคไปพวกเราไม่ได้ถอยและไม่ยอมแพ้ ทุกวันน้ีกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ยังอยู่กันครบ และยัง
เช่ือมั่นในแนวทางของพรรคอนาคตใหม่เดิม  
 นายธนาธร กล่าวว่า วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการณรงค์ทางความคิดความคิดที่ก้าวหน้าความคิดที่เป็น
ประชาธิปไตยในเรื่องต่างๆ ซึ่งเราได้ทํามาก่อนหน้าน้ีแล้ว การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ,การปฏิรูปกองทัพ, เรื่องการต่อสู้
นายทุนที่ผูกขาด, เรื่องการสร้างรัฐสวัสดิการ,เรื่องการปฏิรูประบบราชการเพ่ือยุตติการรวมอํานาจส่วนราชการให้มา
อยู่ส่วนกลาง เรื่องหลักๆ เหล่าน้ีขณะก้าวหน้าจะยังคงรณรงค์อย่างต่อเน่ือง ส่วนงานการเลือกต้ังท้องถิ่นที่มีประมาณ 
7,000 กว่าองค์กร รวมทุกระดับทั่วประเทศ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราสามารถส่งผู้สมัครครบทุกท้องถิ่นได้ และเป้าหมาย
ของเรา คือได้รับการเลือกต้ังเกินครึ่งหน่ึง หรือประมาณ 4,000 แห่งทั่วประเทศ 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/783232 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :   https://www.thaipost.net/main/detail/70481 
                   :   https://www.posttoday.com/politic/news/627626 
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3 ก.ค. 2563-12:40 น. 
คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง : ปฏิกิริยา ร้อน ภายใน พลังประชารัฐ ปัญหา รัฐบาล 
  
 
 
 
 
 
 
ปัญหารัฐบาล - ปฏิกิริยาจาก “ภายใน” พรรคพลังประชารัฐ ต่อ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ น่าศึกษา 
คล้ายกับเป็น “ปฏิกิริยา” ต่อการที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ออกโรงมาเสนอให้ “ยุบสภา” เหมือนกับเป็นการเอา
แบบมาจาก “สิงคโปร์ โมเดล” 
เหมือนกับ “ภายใน” พรรคพลังประชารัฐจะไม่เห็นด้วย 
จึงไม่เพียงแต่ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ จากสิงห์บุรีจะออกโรงโต้ หากแม้กระทั่ง นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยม
ทรัพย์ จากฉะเชิงเทรา ก็ไม่อยู่น่ิงเฉย 
เชื่อว่าจะต้องมี “เสียง” อีกหลายเสียงตามมา 
พรรคพลังประชารัฐบริหารจัดการต่อ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ อย่างไร 
คล้อยหลังการออกโรงของ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ปรากฏเสียงเตือนจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ น่ิมๆว่า 
ต้องคํานึงถึงความปรองดอง สมานฉันท์ 
น่าสนใจก็ตรงที่ยังมีเสียงจาก นายชัยวัฒน์ เป้าเป่ียมทรัพย์ ตามมา 
น่าสนใจย่ิงกว่าน้ันก็คือ ปฏิกิริยาซึ่งดังจาก นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่มีเสียง ปราม
จาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค 
แสดงว่า “ภายใน” พรรคพลังประชารัฐยังไม่ยอมหยุด 
แท้จรงิแล้ว “ปฏิกิริยา” อันเหมือนโดมิโนจากพรรคพลังประชารัฐเกิดขึ้นจากจุดใด 
คงจํากันได้ว่า ในบรรยากาศแห่งการเคลื่อนไหวปลด นายอุตตม สาวนายน จากหัวหน้าพรรค ปลด นายสนธิรัตน์ 
สนธิจิรวงศ์ จากเลขาธิการพรรค 
มีเสียงจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ คมคายย่ิง 
คมคายด้วยคําถามผ่านนักข่าวว่า “เบ่ือมั้ย” คมคายด้วยคําถามผ่านสังคมว่า “ทําไมคนดีจึงอยู่ไม่ได้” ต่อสภาพการ
เคลื่อนไหวรุกไล่ นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 
เรื่องเหล่านี้ “ภายใน” พรรคพลังประชารัฐย่อมรับรู้อย่างต่อเนื่อง 
เสียงปรามจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก่อผล อย่างไรในทางการเมือง 
ทุกอย่างก็เหมือนกับข่าวและการเคลื่อนไหวเพ่ือรุกไล่ นายอุตตม สาวนายน รุกไล่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ น่ัน
แหละ คือ มีเสียงปราม มีเสียงเตือน 
แต่ผลก็เห็นกันในวันที่ 27 มิถุนายนว่าเป็นอย่างไร 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/analysis-today-politics/news_4430215 
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ยังไม่เบื่อ 
ขีดเส้นใต้ | ภูวนารถ ณ สงขลา, คอลัมนิสต์4 July 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ย่ิงนับวัน ต้องยอมรับว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แสดงออกถึงเน้ือแท้ของความคิดความต้องการ
ออกมาอย่างชัดเจนและเปิดเผยมากขึ้น 
 โดยเฉพาะหากเทียบกับตอนที่ยังเป็นรัฐบาล เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการทํารัฐประหาร มาจากการ
ใช้อํานาจรัฏฐาธิปัตย์ จะพบว่าในตอนน้ันยังไม่กล้าพูดเต็มปากเต็มคําว่าจะอยู่นานเท่าไร 
รวมทั้งจะปฏิเสธตลอดว่าไม่ได้ต้องการท่ีจะสืบทอดอํานาจ 
 แม้แต่หลังเลือกต้ัง 24 มีนาคม 62 ซึ่งรู้ดีว่า ต่อให้พรรคพลังประชารัฐมาเป็นที่ 2 แต่การมี ส.ว.จํานวน 
250 คนอยู่ในมือคอยร่วมโหวตเลือกนายกฯ ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องได้เป็นนายกฯต่อไปแน่ๆ 
มีชัย ฤชุพันธ์ุ และพวก อุตส่าห์เขียนรัฐธรรมนูญปี 60 เอาไว้ให้แล้ว มีหรือจะพลาด 
เพียงแต่ว่า เพราะการช่วงชิงทางการเมืองขณะนั้น ได้มาแบบเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มนํ้า ความเช่ือมั่นจึงยังไม่หนักแน่น
พอ 
แต่เมื่อ กกต.ตีความทั้งเรื่อง ส.ส.ปัดเศษ ส.ส.เลิกกิจการพรรคแบบหนีบคะแนนย้ายพรรคไปหนุนขั้วรัฐบาลได้ 
รู้หรือไม่กระบะรุ่นไหน “รองรับนํ้ามันไบโอดีเซลได้ถึง B20” ตรวจสอบคลิก 
 และสําคัญที่สุดก็คือ การที่ กกต.มุ่งมั่นไล่บ้ีเล่นงานพรรคฝ่ายค้าน จนทําให้มีทั้งถูกเพิกถอนสิทธิ ถูกยุบ
พรรค จนจํานวน ส.ส.ไหลไปเข้ากระเป๋าพรรครัฐบาลและพรรคร่วมอย่างมากมาย 
 แถมเลือกต้ังซ่อมก่ีครั้ง หากพรรคขั้วรัฐบาลชนะ กกต.จะมองเห็นเป็นการเลือกต้ังที่ไม่มีปัญหา ไม่มีการ
ทุจริตเลยแม้สักครั้งเดียว ไม่ว่าจะมีการร้องเรียนอย่างไรก็ตาม 
จนวันน้ี จากเดิมที่เคยเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มนํ้า กลับกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากไปอย่างง่ายๆแล้ว 
จึงเป็นวันที่ พล.อ.ประยุทธ์ พูดอย่างชัดถ้อยชัดคําว่าเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกต้ังแล้ว 
คนไทยทั้งประเทศตกใจมาก! โรคเบาหวานรักษาง่าย (ดูที่น่ี) 
 ซึ่งก็อย่างที่เขียนไปก่อนหน้าน้ีแล้วว่า พล.อ.ประยุทธ์เริ่มแสดงชัดว่าต้องการท่ีจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆ จึง
ต้องการให้ประชาชนสนับสนุนและไว้วางใจ 
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 ล่าสุด จากกรณีการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคพลังประชารัฐ ที่ทําให้ถูกมองว่าจะเป็นแรงกดดันให้ต้องมี
การปรับ ครม.เกิดขึ้น โดยที่ สมคิด จาตุศริทักษ์ และแก๊ง 4 กุมาร อาจจะตกที่น่ังลําบากแต่ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ยัง
เช่ือมั่นว่าจะอุ้มเอาไว้ได้อยู่ 
จึงได้ยืนยันความต้องการที่จะอยู่ต่อยาวๆไป อย่างชัดเจนอีกคร้ังว่า ยังไม่เบ่ือการเมือง 
ก็คงสนุกดีจริงๆ กับการมีอํานาจการเมืองอยู่ในมือ 
 
ภูวนารถ ณ สงขลา 
 
 
อ้างอิง  :  
https://bangkok-
today.com/web/%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0
%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD/  
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เลือกต้ังสมุทรปราการ วัดบารมี‘บิ๊กป้อม’ ฝ่ายค้านกู้ศักด์ิศรี 
04 Jul 2020 10:30 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พลันที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกต้ังมีคําพิพากษา “แจกใบเหลือง” ให้กับ “กรุงศรีวิไล สุทินเผือก” อดีต
ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จากกรณีที่คนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงาน
ศพ 1,000 บาท ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ เป็นโอกาสอีกคร้ังของ “ฝ่ายค้าน” ที่แพ้เลือกต้ัง จะได้มีโอกาส “ล้างตา” 
 อิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กกต.ได้ประสานไป
ยังรัฐบาลเพ่ือให้ดําเนินการในเร่ืองของการตราพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกต้ัง ส.ส. เขต 5 จ.
สมุทรปราการใหม่ ซึ่งเมื่อมี พ.ร.ฎ. แล้ว กกต.จะต้องกําหนดวันเลือกต้ัง เบ้ืองต้นคาดว่าน่าจะเป็นวันที่ 9 สิงหาคมน้ี 
แต่ต้องรอว่าพ.ร.ฎ.เลือกต้ังจะออกมาเมื่อใด  
 ศึกเลือกต้ังส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ เที่ยวน้ี อาจเรียกได้ว่าเป็นสนาม “แก้มือ” ของ 2 พรรคการ เมือง
ที่พ่ายแพ้ ซึ่งแน่นอนว่า “กรุงศรีวิไล” เจ้าของที่น่ังเดิม ที่แม้จะถูกใบเหลือง แต่กฎหมายยังเปิดช่องให้สามารถลงชิง
ตําแหน่งได้อีกคร้ัง 
 ขณะเดียวกันสนามเลือกต้ังดังกล่าว ยังถือเป็นสนามแรกที่ “บ๊ิกป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รอง
นายกรัฐมนตรี จะพิสูจน์ฝีมือหลังขึ้นแท่นจากประธานยุทธศาสตร์พรรค เป็น “ผู้นําค่ายพลังประชารัฐ” เต็มตัว 
 
พท.เคาะสลิลทิพย์สู้ศึก 
 สําหรับคู่แข่งของ “กรุงศรีวิไล” ล่าสุด พรรคเพ่ือไทย (พท.) ได้เคาะผู้สมัครแล้ว โดยยังเป็นคนเดิม คือ 
“สลิลทิพย์ สุขวัฒน์”  
 ภูมิธรรม เวชยชัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร บอกว่า คณะกรรมการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดสรรผู้สมัคร ส.ส.เลือกต้ังซ่อม เขต 5 จ.สมุทรปราการ 
แทนตําแหน่งที่ว่าง โดยมี พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ “สลิลทิพย์ สุขวัฒน์” 
เป็นตัวแทนพรรคในการลงสมัครครั้งน้ี และได้ส่งช่ือให้ผู้แทนพรรคประจําจังหวัดให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งส่งช่ือ
ประกาศในเว็บเพจของพรรค เพ่ือรับฟังความเห็นจากสมาชิกก่อนที่จะดําเนินการเสนอช่ือพร้อมข้อคิดเห็นต่างๆ ให้
คณะกรรมการบริหารพรรค ได้พิจารณาอนุมัติ ในการประชุมวันที่ 10 กรกฎาคมน้ี 
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2 พรรคลุ้นควํ่า พปชร. 
 หากดูจากผลการเลือกต้ัง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 พบว่า “กรุงศรีวิไล” จากพรรคพลังประชารัฐ 
ชนะ ได้คะแนนมาเป็นอันดับหน่ึง 41,745 คะแนน ส่วนผู้สมัครจากเพ่ือไทย คือ “สลิลทิพย์” ได้คะแนนมาเป็นอันดับ
ที่ 2 ด้วยคะแนน 33,007 คะแนน และอันดับที่ 3 คือ “ตรัยวรรธน์ อ่ิมใจ” จากพรรคอนาคตใหม่ ได้ 31,430 คะแนน 
 ความต่างของคะแนนระหว่างผู้ชนะอันดับ 1 และ 2 จะเห็นว่า ต่างกันอยู่ที่ 8,738 คะแนน ห่างอันดับ 3 
กว่า 10,000 คะแนนเท่าน้ัน  
 แต่หากนําคะแนนเสียงของ “เพ่ือไทย” ที่ได้ 33,007 คะแนน รวมกับพรรค “ก้าวไกล” (อนาคตใหม่
เดิม) ที่ได้ 31,430 คะแนน เสียงของ 2 พรรคน้ีจะมีคะแนนอยู่ที่ 64,437 คะแนน  
 หากทั้ง 2 พรรค “ดีล” กัน ลงตัว โดย “ก้าวไกล” ไม่ส่งคนลงสมัคร เปิดทางให้ “เพ่ือไทย” สู้ตัวต่อตัว 
โดยมี “ก้าวไกล” สนับสนุน โอกาสท่ีขั้วฝ่ายค้านจะพลิกกลับมาชนะ คว่ํา “กรุงศรีวิไล” ของ พปชร. ก็ยังพอมีหวัง 
 
ฝ่ายค้านกู้ศักด์ิศรี 
 ว่าแต่ว่า “ก้าวไกล” จะยอมเปิดทางให้ “เพ่ือไทย” หรือไม่เท่าน้ัน 
 เพราะทันทีที่มีคําพิพากษาให้ใบเหลืองออกมา ปรากฎว่า วิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล 
ประกาศทันทีว่าพรรคเตรียมส่งผู้สมัครลงชิงชัย และจะเป็นครั้งแรกของพรรคก้าวไกล ที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกต้ังได้ 
 แสดงให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลก็อยาก “กู้ศักด์ิศรี” คืน หลังจากแพ้หมดรูปมาจากการเลือกต้ังซ่อม
นครปฐม เมื่อครั้งยังเป็นพรรคอนาคตใหม่ และต้องการวัดความนิยมของคนในพ้ืนที่ด้วยว่ากระแส “อนาคตใหม่” ที่
เป็นฐานเดิมจะยังเข้มแข็งอยู่หรือไม่ 
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 อย่างไรก็ตาม ปัญหาสําคัญของฝ่ายค้านอาจไม่ได้มีเพียงแค่พรรคเพื่อไทย หรือ พรรคก้าวไกล จะต่างคน
ต่างส่งผู้สมัครหรือไม่ เพราะยังมีโจทย์ใหญ่ คือ การเรียกความศรัทธาคืนมา ภายหลังฝ่านค้านเผชิญกับความบอบชํ้า
ทั้ง “ศึกภายนอก” และ “ศึกภายใน” ในพรรคฝ่ายค้านรวมถึงขั้วฝ่ายค้านด้วยกัน 
 ย่ิงไปกว่าน้ัน การเลือกต้ังซ่อมตลอด 4 ครั้งที่ผ่านมา พรรคฝ่ายค้านไม่สามารถกําชัยได้แม้แต่สนามเดียว 
ไม่ว่าจะเป็นศึกเลือกต้ังซ่อมส.ส. เขต 5 นครปฐม ที่อนาคตใหม่เสียที่ น่ังให้แก่ “เผดิมชัย สะสมทรัพย์” จาก
พรรคชาติไทยพัฒนา  
 ศึกเลือกต้ังซ่อม เขต 7 ขอนแก่น ที่พรรคเพ่ือไทย เสียที่น่ังให้กับ “สมศักด์ิ คุณเงิน” จากพลังประชารัฐ 
 ศึกเลือกต้ังเขต 2 กําแพงเพชร ซึ่งพรรคเพ่ือไทยพ่ายแพ้ “เพชรภูมิ อาภรรัตน์” จากพลังประชารัฐ  
 ล่าสุด ศึกเลือกต้ังซ่อมลําปาง ที่ผู้สมัครจากพรรคฝ่ายค้านคือ พรรคเสรีรวมไทย พ่ายแพ้ยับเยินให้กับ 
“วัฒนา สิทธิวัง” ผู้สมัครจากพลังประชารัฐ 
 ท่ามกลางกระแสข่าว “ดีลลับ” ระหว่าง “พินิจ จันทรสุรินทร์” จากพรรคเพื่อไทย กับ “บ๊ิกป้อม” จน
ยอมยกธงขาวเลือกต้ังซ่อมลําปาง ชนิดที่เพ่ือไทยเองยัง “งงเป็นไก่ตาแตก” 
 
พิสูจน์ฝ่ายค้าน-บิ๊กป้อม 
 แต่ศึกเลือกต้ังซ่อมส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ เที่ยวน้ี “เพ่ือไทย” หรือ “ก้าวไกล” ใครจะยอมหลีกทางให้
ใครหรือไม่?  
 หากทั้ง 2 พรรคยังยืนยันส่งผู้สมัครลงแข่งขัน ก็จะเกิดการ “ตัดคะแนนกันเอง”  
 เพราะต้องยอมรับว่า “ก้าวไกล” กับ “เพ่ือไทย” มีฐานเสียงมาจากกลุ่มเดียวกัน เลือกต้ังเมื่อ 24 
มีนาคม 2562 จึงเกิดการแย่งชิง 
คะแนนกันเอง เปิดช่องให้ “กรุงศรีวิไล” คว้าเก้าอ้ีส.ส.ไปครอง  
 การเลือกต้ังซ่อม ส.ส.สมุทปราการ ที่จะเกิดขึ้น นอกจาก จะเป็นการพิสูจน์ “ศักด์ิศรี” และ ความเป็น
หน่ึงเดียวของ “ขั้ว” ที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยแล้ว  
 ฝ่าย “พลังประชารัฐ” ก็จะเป็นการพิสูจน์ “บารมี” ของ “บ๊ิกป้อม” หัวหน้าพรรคคนใหม่ ด้วยเช่นกันว่า 
ยังจะสามารถนําพาพรรครักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/a/440740 
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มนัส สัตยารักษ์ | มีเงินแล้วขยัน 
ที่มา มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563 
คอลัมน์ กาแฟโบราณ 
ผู้เขียน มนัส สัตยารักษ์ 
เผยแพร่ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นแค่ผู้เสพข่าว จึงไม่แน่ใจว่าข่าว “ไม่มีงบประมาณจัดเลือกต้ังท้องถิ่น” เริ่มมาจากไหน ใครพูดก่อน และเมื่อไร 
 คลับคล้ายคลับคลาว่าอ่านพบหนแรก เป็นข่าวนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ตอบคําถาม
ผู้สื่อข่าวที่ทําเนียบรัฐบาลถึงความคืบหน้าของการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น ว่าให้ไปถามรายละเอียดกระทรวงมหาดไทย 
 ใจความน่าสนใจของคําสัมภาษณ์อยู่ตรงที่ว่า งบประมาณเป็นเรื่องสําคัญ ก่อนหน้าน้ีพร้อมอยู่แล้ว แต่มี
การดึงไปใช้ในเรื่องของโควิด-19 ขณะนี้จึงไม่แน่ใจว่าพร้อมหรือไม่ อาจจะส่งผลต้องเล่ือนเลือกต้ังท้องถิ่นไปถึงปี 
2564! 
วินาทีแรกที่สัมผัสข่าว สมองของเราก็คิดได้อย่างอัตโนมัติว่า 
“ไม่มีงบ (ประมาณ) น่ีก็ดีเหมือนกันว่ะ…ไม่ต้องทํางาน!” 
 วันถัดมาผู้สื่อข่าวไปถาม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงความคืบหน้า
การจัดเลือกต้ังท้องถิ่น มท.1 ตอบเลี่ยงไปว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท.จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การเลือกต้ัง ต้องดูก่อนว่างบประมาณเป็นอย่างไร แล้วเสนอมาให้รัฐบาลพิจารณา 
 มท.1 ไม่ตอบคําถามเรื่องงบประมาณโดยตรง กล่าวเพียงว่า นอกจากเรื่องงบประมาณ ยังมีอีกหลาย
เรื่องที่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง ต้องรอคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) แบ่งเขตเลือกต้ังและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา แล้วรัฐบาลจะหารือกับ กกต.ถึงกําหนดการเลือกต้ังต่อไป 
 เมื่อผู้สื่อข่าวไปถาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงความชัดเจนของการจัดเลือกต้ัง
ท้องถิ่นทั่วประเทศ นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคําถาม 
 ที่ กกต. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กล่าวถึงกระแสข่าวที่รัฐบาลจะเลื่อนการเลือกต้ังท้องถิ่น
เพราะงบประมาณถูกนําไปช่วยวิกฤตโควิด-19 ว่า ในส่วนการเตรียมการเลือกต้ัง ถือว่าพร้อมระดับหน่ึง กฎข้อบังคับ
และระเบียบต่างๆ ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กําลังจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ส่วนเร่ืองการแบ่งเขตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับ เหลือเพียงขั้นตอนการตรวจทานและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่าน้ัน 
 งบประมาณการเลือกต้ังอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก กกต.เป็นแค่กํากับดูแลได้รับการจัดสรร 800 
ล้านบาท เลขาธิการ กกต.แจ้งว่ายังอยู่ ดังน้ัน จึงพร้อมที่จะดําเนินการทันทีที่รัฐบาลประกาศให้มีการเลือกต้ัง 
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สรุปได้ว่าไปคนคนละทาง-สองทาง-สามทาง 
 กระแสข่าว “เลื่อนเลือกต้ังท้องถิ่น” อันสับสนไปคนละทาง-สองทาง-สามทาง (ทางที่ 3 คือไม่พูด) จาก
ผู้บริหารประเทศระดับสูงสุดและผู้เก่ียวข้องข้างต้น ทําให้มองเห็นชัดว่า รัฐบาลไม่ได้สนใจ พูดคุย ปรึกษาหารือ 
เตรียมการ หรือแม้แต่จะพิจารณาดําเนินการเรื่องน้ีเลย 
 ทั้งที่เรื่องน้ีเป็นเรื่องสําคัญของการเมืองยุคใหม่ ภายใต้รัฐธรรมนูญแบบใหม่ที่ทุกฝ่ายต่างรู้ทันเล่ห์เหลี่ยม
ที่แอบแฝงอยู่ รวมทั้งได้รับผลกรรมมาโดยทั่วกัน 
 รัฐบาลคงตีขลุมว่า เงินกู้ที่ได้มาจาก พ.ร.ก.กู้เงินทั้ง 3 พ.ร.ก.น้ัน เป็นฝีมือหรือความสามารถ (ส่วน
บุคคล) ของรัฐบาล รัฐบาลจะใช้จ่ายอย่างไรก็ได้ เพียงแต่ให้ได้ช่ือว่าอยู่ในกรอบของการแก้ปัญหาโควิด-19 และฟ้ืนฟู
วิกฤตเศรษฐกิจของชาติที่เสื่อมทรุด-ก็แล้วกัน 
 รัฐบาลยังยอมตัดงบฯ อ่ืนๆ ที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา ประกาศใช้เป็น พ.ร.บ.มาแล้วด้วย ไม่เว้น
แม้แต่งบฯ จัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหม (ประมาณ 17,000 ล้านบาท) หลังจากน้ันไม่นานก็มี พ.ร.บ.
โอนงบประมาณรายจ่าย ผ่านการพิจารณาไปตามระเบียบ ทั้งน้ี เพ่ือเป็น “แซมเปิล” แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมุ่ง
แก้ปัญหาอันเป็นวิกฤตอย่างแท้จริง 
 กล่าวกันอย่างตรงไปตรงมา ไม่น่าเป็นห่วงเรื่องการเลื่อนเลือกต้ังท้องถิ่นหรือปัญหาอื่นๆ ตลอดจนปัญหา
การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ถูกโจมตีอย่างหนักทั้งในและนอกสภาเท่าไรนัก 
ที่น่าเป็นห่วงอย่างมากก็คือ เรื่อง “เงิน” ที่ได้มาตาม พ.ร.ก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับน่ันแหละ 
 เน่ืองจาก “ทําใจ” ไว้ล่วงหน้าแล้วว่า เราต้องกู้เงินจํานวนมากเพ่ือรองรับวิกฤต และเราจะไม่สามารถ
ชําระได้ในเวลาอันสั้น ต้องตกอยู่ในฐานะเป็นลูกหน้ีอย่างเกือบถาวร 
 พยายามปลอบใจตัวเองตามคําสอน (ของใคร-จําไม่ได้เสียแล้ว) ว่า “เป็นหน้ีเท่าไรไม่สําคัญ ที่สําคัญคือ
บริหารหน้ีให้เป็นก็แล้วกัน” 
 แต่แล้วก็เริ่มเป็นกังวล เมื่อได้ฟังข่าวการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.ฝ่ายค้านบางคนถามอย่าง
สงสัยถึง “หลักเกณฑ์” ในการจัดสรรงบฯ ให้หลายโครงการที่ ไม่น่าจะอยู่ในข่ายให้จัดสรร มีผู้ เสนอให้มี 
“คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการจากเงินกู้” แต่ถูกคัดค้านอย่างหนัก 
 ความกังวลใจทวีขึ้น เมื่อได้ข่าว ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับที่มีผู้เสนอต้ังกรรมาธิการวิสามัญ “ติดตาม 
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตาม พ.ร.ก.ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน แก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19” 
นายกรัฐมนตรีเองเห็นว่ามีกลไกการตรวจสอบอยู่แล้ว เช่น สตง. ป.ป.ช. หรือ ปปง. 
 แต่ความจริงแล้วการตรวจสอบโดยรัฐสภา (หรือ กมธ.) กับการตรวจสอบโดยองค์กรที่นายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงน้ันเป็นคนละเรื่อง คนละงานกัน 
ความกังวลใจเพ่ิมขึ้นอีกเมื่อไปเจอพาดหัวข่าว “กู้ 4 แสนล้านบาท อย่าให้เกิดทําผิดอย่างถูกต้อง” 
 เน้ือข่าวมาจากการกล่าวของนายกนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายช่ือพรรค ปชป. ที่กล่าวถึง
กระบวนการกลั่นกรองโครงการจากเงินกู้ 4 แสนล้านบาทว่า “ต้องเปิดเผยข้อมูลของโครงการให้ประชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึง การตรวจสอบควรใช้กลไกของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญได้มอบอํานาจไว้อย่าง
เต็มที่… 
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 “…ที่น่ากังวลคือ การทําผิดอย่างถูกต้อง หมายความว่า เงินกู้ที่ใช้ไปมากมายไม่ตรงกับปัญหาของ
ประชาชน แต่ถูกกฎระเบียบของทางราชการทุกประการ” 
 วาทกรรม “การทําผิดอย่างถูกต้อง” ฟังดูจะเป็นทํานองเดียวกับวลีดัง “บกพร่องโดยสุจริต” หรือ “ยืม
ทรพัย์คงรูป” กล่าวคือ ผิดแต่เอาผิดไม่ได้ หรือนัยหน่ึงก็คือ “ลอยนวล” น่ันเอง 
ฟังจากฟากฝั่งรัฐบาลก็ชวนให้ขนลุกและกังวลมากเหมือนกัน 
 นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. แฉในการ “เสวนาการตรวจสอบเงินกู้ 4 แสนล้านบาท” ว่าปม
ร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. ช่วงโควิด-19 มี 23 เรื่อง 10 ข้อหา รูปแบบการทุจริตไม่ได้แตกต่างไปจากเดิม คือทุจริตใน
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อของไม่มีคุณภาพ แพงเกินจริง มีเงินทอนและเรียกรับเงิน 
 ไปที่สภาพัฒนาการเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ “สภาพัฒน์” ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ 
เลขาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท แถลงข่าวว่า ณ 
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 มีหน่วยงานทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน ได้จัดทําข้อเสนอ
โครงการเบ้ืองต้นให้ สศช.พิจารณา รวมทั้งสิ้นประมาณ 28,425 โครงการ วงเงินข้อเสนอรวมประมาณ 5.9 แสนล้าน
บาท! 
 อีกข่าวที่ชวนขนหัวลุก คือข่าว ส.ว.นายหน่ึงโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว “กระตุ้นรัฐบาล จับมือ
วุฒิสภาเร่งปฏิรูปประเทศแบบพลิกฟ้าควํ่าแผ่นดิน” 
 
แปลว่า “เห็นเงินแล้วฟิต อยากจะขยัน” ว่าง้ันเถอะ 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichonweekly.com/column/article_320238 
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สกัดยุบพรรค-พิทักษ์ 'บิ๊กป้อม' ผุดคู่มือบริหาร พปชร. 
4 กรกฎาคม 2563 69 
 
 
 
 
 
 
 
“อย่าให้พลาด เพราะเราจะไปกันทั้งยวง” หัวหน้าป้อม ยํ้าทีมงานเคร่งครัดข้อห้าม กก.บห.พรรค 
 รู้ตัวว่าเป็น ‘ตําบลกระสุนตก’ หยิบจับอะไร เป็นต้องโดน สําหรับ “บ๊ิกป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่วันน้ีเขยิบฐานะจากที่ปรึกษา ขึ้นมาเป็น หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ทั้งโจทก์
เก่าและโจทก์ใหม่จ้องตาไม่กะพริบ หาโอกาส ‘สอย’ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 เบ้ืองต้น ทีมงานเล็งวันศุกร์ที่ 10 ก.ค. ให้ ‘หัวหน้าป้อม’ เรียกประชุมลูกพรรค ครั้งแรก หลังจากปรับ
โครงสร้างและเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหัวหน้า และคณะกรรมการบริหารพรรค จากเดิม 34 คน เหลือ 27 คน โดย
ตัวเลขน้ี เห็นพ้องต้องกันว่า เหมาะสม ‘คอนโทรล’ ง่าย ไม่อุ้ยอ้ายเหมือนที่ผ่านมา 
 แต่การประชุมพรรค ‘หัวหน้าป้อม’ ต้องทําหนังสือลา หากกรณีเป็นเวลาราชการ เพ่ือป้องกันการกระทํา
ความผิดตาม ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) เรื่องการใช้เวลาราชการ 
ทํางานการเมือง ซึ่งมีโทษทางอาญา แต่หากอยู่นอกเวลาราชการ สามารถดําเนินการได้ทันที 
 งานน้ี ‘หัวหน้าป้อม’ ได้สั่งการให้ ‘ทีมงาน’ ไปรวบรวมกฎระเบียบในกฎหมายที่ “ห้ามทําเด็ดขาด” 
รวมถึงบทลงโทษตาม ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)ว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560 โดยเฉพาะการกระทํา
ที่นําไปสู่การยุบพรรค และการตัดสิทธ์ิทางการเมือง โดยกําชับให้จัดทําเป็น ‘คู่มือ’ แจกจ่ายให้กับคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้ง 27 คน ให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 ในขณะที่ตัว ‘หัวหน้าป้อม’ เอง ก็ได้เคลียร์ปัญหา มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด” โดยแยกออกจาก
บ้านพักประจําตําแหน่ง ได้ระยะหน่ึงแล้ว ก่อน ที่ รังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคก้าวไกล จะหยิบยกมาอภิปรายนอกสภา ว่า
เป็นแหล่งเครือข่ายผลประโยชน์ที่เช่ือมระหว่างกองทัพกับกลุ่มทุนใหญ่ 
 ปัจจุบัน ‘มูลนิธิป่ารอยต่อ’ ได้ไปเช่าพ้ืนที่‘กรมธนารักษ์’ ติดกับแฟลตทหาร ดังน้ัน ภาพ ส.ส.พปชร.แห่
ขันหมากเทียบเชิญ ‘หัวหน้าป้อม’ จึงไม่เข้าข่ายฝ่าฝืนข้อบังคับที่ห้ามเก่ียวข้องกับการเมือง หรือผิดกฎหมาย ตามท่ีมี
การเรียกร้องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ เพราะปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวเป็น ‘บ้านพักประจําตําแหน่ง’ 
 อีกประเด็นที่ทีมงานกําลังกุมขมับและกําลังหาแนวทางจัดระเบียบ ”รับแขก” เพราะมีทั้ง ส.ส. ลูก
พรรคพปชร. และพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงบุคคลในหลายวงการ ขอคิวขอเข้าพบ “หัวหน้าป้อม”ยาวเหยียด ทั้งที่
ทําเนียบรัฐบาล และบ้านพักประจําตําแหน่ง 
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 ที่เลี่ยงได้ยาก ในอนาคตเมื่อมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งคาดหมายกันว่าบ๊ิกป้อม จะได้กลับมาคุม
กระทรวงกลาโหม และ สํานักงานตํารวจแห่งชาติผู้คนที่ไปมาหาสู่ จะเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ัน ‘ทีมงาน’จึงเสนอต้ังทีมบุคคล 
ขึ้นมาทําหน้าที่ ‘บับเบ้ิล’ คอยเป็นกันชนและสแกนคนที่ขอเข้าพบ “หัวหน้าป้อม” เพ่ือสกัดบุคคลที่ต้องการหา
ผลประโยชน์ หรือขอตําแหน่งทางการเมือง รวมถึงจัดคิวไม่ให้งานด้านการเมือง มาชนกับงานราชการในตําแหน่ง ‘รอง
นายกรัฐมนตรี’ แม้ปัจจุบันจะมีคนทําหน้าที่น้ีอยู่แล้วก็ตามแต่ยามน้ี จําเป็นต้องเพ่ิมทีมใหม่ 
 งานน้ี “หัวหน้าป้อม” ยํ้าหนัก ยํ้าหนาให้ระมัดระวังเรื่องข้อห้าม โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารพรรค 
ที่ห้ามแหกกฎกติกาในกฎหมาย และการกลั่นกรองคนเข้าหา ด้วยคําสั่งผสมคําเตือน... “อย่าให้พลาด เพราะเราจะไป
กันทั้งยวง” ! 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/887941 
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สมชัย ศรสีุทธยิากร | เลือกต้ังท้องถ่ิน โหมโรงที่ยาวนาน 
ที่มา มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 10 - 16 กรกฎาคม 2563 
ผู้เขียน สมชัย ศรสีุทธิยากร 
เผยแพร ่วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก่อนการแสดงมหรสพ เสียงเครื่องดนตรีป่ีพาทย์ที่ผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรีไทยนานาชนิด ทั้งเครื่องดีด 
สี ตี เป่าทั้งหลายเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่า ต่อจากน้ีอีกไม่นาน การแสดงสําคัญที่รอคอยจะเริ่มขึ้น 
 เพลงโหมโรงจึงเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงการอุ่นเครื่องของบรรดานักดนตรีให้ใช้โอกาสดังกล่าวเทียบเสียง
ปรับแต่งเคร่ืองดนตรีของตนให้เข้ากับเพ่ือนร่วมวงและยังเป็นสัญลักษณ์ให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือคนดู
เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับของจริงที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ 
 เพลงโหมโรงจะมีกาลเทศะของมันที่จะอยู่ในช่วงต้นของการแสดงและมีเวลาที่พอเหมาะสําหรับการตอบโจทย์
ภารกิจที่ได้รับมอบ มีเวลาพอสมควรสําหรับการอุ่นเคร่ืองดนตรีและเรียกแขกให้มาดู 
 แต่หากวงใดละโมบกับการโหมโรงที่ยาวนานเกิน จุดประสงค์ที่เพียงแค่อุ่นเคร่ืองก็จะเป็นภาระให้นักดนตรี
ต้องเหน่ือยล้า 
ส่วนที่ต้องการกระตุ้นเรียกคนดูก็กลับกลายเป็นการสร้างความเบ่ือหน่ายได้ 
โหมโรงเลือกต้ังท้องถ่ิน 
 ท้องถิ่นไทย ประกอบด้วยรูปแบบการบริหาร 4 ประเภท คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา รวมทุกประเภทมีจํานวน 7,852 แห่ง (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดือนเมษายน 2563) 
 ผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่าน้ีทั้งหมดหมดวาระไปมากกว่า 6 ปี รวมเป็น
ตําแหน่งที่ต้องเลือกต้ังทั้งหมด 97,940 ตําแหน่ง หากคิดอัตราส่วนผู้สมัครในแต่ละตําแหน่งเพียงแค่ 5:1 เท่ากับว่าการ
เลือกต้ังที่จะเกิดขึ้น จะมีผู้สมัครรวมถึงเกือบ 500,000 คน 
 ความคิดของผู้มีอํานาจในการเปิดให้มีการเลือกต้ังท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีการโหมโรงกันมาหลายรอบ แต่กลับไม่
เห็นว่ีแววของการเลือกต้ังจริงที่จะเกิดขึ้น 
 โหมโรงแรกเกิดขึ้นหลังจากผ่านไปประมาณปีเศษหลังการรัฐประหาร 22 มีนาคม 2557 โดยมีแนวความคิด
ว่า การเลือกต้ังท้องถิ่นจะเป็นการวัดกระแสการตอบสนองของประชาชนก่อนที่จะมีการเลือกต้ังใหญ่ ดูว่าทิศทาง
ความนิยมของประชาชนจะเป็นไปทางใด ว่ากันว่าหากกระแสมาทางผู้มีอํานาจ การเลือกต้ังทั่วไปจะมาเร็วขึ้น แต่หาก
กระแสเป็นตรงข้าม การชะลอการเลือกต้ังจะเป็นทางออกของสถานการณ์ 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  52 

 

 
 
 
 ทั้งสื่อมวลชนและนักเลือกต้ังต่างลุ้นว่า อะไรจะเกิดก่อนระหว่างการเลือกต้ังท้องถิ่นกับการเลือกต้ังทั่วไป ซึ่ง
ลงท้ายด้วยการเลือกต้ังทั่วไปมีขึ้นก่อนในวันที่ 24 มีนาคม 2562 
ใครกําหนดให้มีการเลือกต้ังท้องถ่ิน 
 ก่อนหน้าที่จะมีรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกต้ัง การกําหนดให้มีการเลือกต้ังท้องถิ่นเป็นอํานาจของ คสช. แต่เมื่อ
หมด คสช. ก็ให้เป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กําหนดว่าเหมาะสมที่จะให้มีการเลือกต้ังแล้วหรือยัง จากนั้น
คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงไปกําหนดวันเลือกต้ังภายใน 45 วันหลังจาก ครม.มีมติ 
 โหมโรงที่สองของการเลือกต้ังท้องถิ่น จึงเป็นข่าวคราวที่ว่าการเลือกต้ังท้องถิ่นจะทยอยมีขึ้นหลังการเลือกต้ัง
ทั่วไป โดยมีข่าวคราวว่าจะเป็นการทยอยการเลือกต้ังทีละประเภท ห่างกันประเภทละ 3 เดือนโดยเริ่มจากใหญ่ไปเล็ก 
คือเริ่มจากกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ตามด้วย อบจ. เทศบาล และปิดท้ายที่ อบต.ประมาณห้าพันกว่าแห่ง 
 ข่าวดังกล่าวถึงกับกระตุ้นให้นักการเมืองระดับชาติหลายคนยอมอดเปรี้ยวไม่ลงการเลือกต้ังทั่วไปเพราะคาด
ว่าอีกไม่เกิน 6 เดือนน่าจะมีการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.และ อบจ.ต่างๆ 
 
สุดท้ายเปรี้ยวก็ไม่ได้กิน หวานก็ไม่ได้รับประทาน 
 
กระแสสังคมที่กดดัน 
 ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในอํานาจยาวนานเกินไป เพราะหากอยู่ในวาระ 4 ปีและพ้นจากตําแหน่ง
แล้ว 6 ปี ยังไม่มีการเลือกต้ังใหม่ เท่ากับว่าบุคคลเหล่าน้ันอยู่ในอํานาจยาวนานถึง 10 ปี ย่อมเป็นการสั่งสมอิทธิพล
บารมี สะสมความได้เปรียบทางการเมืองเหนือคู่แข่ง 
 และกลายเป็นฐานอํานาจการเมืองที่สําคัญในท้องถิ่นที่แม้ประชาชนจะเบ่ือหน่ายหรือต้องการเปลี่ยนแปลงก็
ไม่สามารถทําได้เพราะไม่มีการเลือกต้ัง 
 กระแสการกดดันของสังคมท้ังในระดับพ้ืนที่ที่มาจากประชาชนและท้ังในส่วนกลางที่ฝ่ายการเมืองและ
นักวิชาการซึ่งเห็นว่าควรเร่งรีบในการดําเนินการดังกล่าวได้แล้วเน่ืองจากผ่านพ้นหมดวาระมาเป็นเวลายาวนานมาก 
 คําแก้ตัวที่คล้ายคําปลอบใจและนําไปสู่โหมโรงที่สามคือ ยังต้องรอให้งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ.2563 ที่ล่าช้า
ผ่านสภาก่อน ซึ่งทําให้หลายคนคาดการณ์ว่าต้นปี 2563 ไม่พ้นเดือนมีนาคม น่าจะเริ่มการเลือกต้ังท้องถิ่นบางส่วนได้ 
 
แต่เพลงโหมโรงรอบนี้ก็ถูกขัดจังหวะโดยการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 
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โรคร้ายที่ถูกอ้างกับงบประมาณที่ไม่เพียงพอ 
 คํากล่าวแบบโยนหินถามทางของรองนายกรัฐมนตรีท่านหน่ึงเมื่อเร็วๆ น้ีที่ว่า การเลือกต้ังท้องถิ่นอาจจะไม่
เกิดในปี พ.ศ.2563 เน่ืองจากงบประมาณแผ่นดินถูกใช้หมดไปแล้วกับการแก้ไขปัญหาโรคระบาดร้ายแรง 
 แต่ก็ถูกสวนด้วยความรู้จริงของหลายฝ่ายว่า งบประมาณที่ใช้เพ่ือเลือกต้ังท้องถิ่นมิใช่งบส่วนกลางเป็นหลักแต่
เป็นงบฯ ที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ถูกสั่งให้เตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลา 
 
ตอกยํ้าจากฝ่ายสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังว่ามีงบประมาณรองรับพร้อมเลือกเมื่อใดก็ได้ 
 ทําให้ผู้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องออกมาดับกระแสและเล่นเพลงโหมโรงรอบใหม่ว่า อย่างไรในสิ้นปี 2563 
จะต้องมีการเลือกต้ังท้องถิ่นบางประเภทเกิดขึ้นแน่ๆ 
 
เป็นเพลงโหมโรงที่สี่ที่เจ้าของวงลงมาเล่นเอง 
 แต่ดูเหมือนจะไม่ได้รับความเช่ือถือ เน่ืองจากเพลงที่เล่นคล้ายไม่จริงจัง อีกทั้งนักดนตรีก็ดูเหน่ือยล้าและ
เหยาะแหยะจากการเล่นเพลงมาหลายรอบเพราะงานที่ทํา งานที่เตรียม ต้องรื้อ ต้องทําใหม่ ครั้งแล้วครั้งเล่า 
 ทุกสิ้นปี สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ต้องทํารายงานจํานวนประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใช้
เป็นฐานการคํานวณผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เป็นข้อมูลในการแบ่งเขตของคณะกรรมการการเลือกต้ังซึ่งต้องมีการแบ่งเขตให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้เกิดความเป็นธรรม ต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้-เสีย เตรียมการในเรื่องการสรรหา
และฝึกอบรมคณะกรรมการการเลือกต้ังท้องถิ่น ตลอดจนการวางแผนทางธุรการต่างๆ ให้เป็นระบบ 
ทุกฝ่ายเตรียมกันพร้อม ถึงขนาด กกต.ประกาศว่า ปี 2563 จะเป็นปีแห่งการเลือกต้ังท้องถิ่น 
 แต่ก็ได้แต่เง้ือง่าราคาแพง และถ้าหากลากกันจนเลยปี 2563 ไป เท่ากับว่ากระบวนการต่างๆ ที่เริ่มต้นทําจาก
สํานักบริหารทะเบียนต้องมาเร่ิมต้นกันใหม่ สํารวจจํานวนประชากรใหม่ กกต.ต้องแบ่งเขตใหม่ เตรียมการใหม่ใน
วงรอบแบบเดิม 
 ต้นทุนของการไม่มีเลือกต้ังท้องถิ่น จึงไม่ใช่ต้นทุนที่ประชาชนขาดโอกาสในการเลือกผู้ปกครองท้องถิ่นของเขา
เท่าน้ัน แต่ยังเป็นต้นทุนทางธุรการที่สูญเปล่าไปในแต่ละปีที่ผ่านไปด้วย 
 เสียงป่ีพาทย์ ระนาด ฆ้องวง ผสมเสียงกลองและเคร่ืองสายดังโหมโรงมาหลายรอบ คนดูชะแง้มองว่าเมื่อไร
มหรสพที่รอคอยจะได้เล่น รอตัวพระตัวนางขวัญใจที่จะออกมาให้ยลโฉมช่ืนใจ แต่เพลงโหมโรงยังไม่มีทีท่าจะเลิก 
 
หรือเจ้าของโรงลืมคิดไปว่า คนดูเขาก็มีความอดกลั้นจํากัด โหมโรงซ้ําและนานไปมีสิทธิจะถูกขว้างโรง!!! 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichonweekly.com/column/article_321909 
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นิวส์โน้ต 4ก.ค.2563 : ท้าวัดเรตต้ิง 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 - 13:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
เรตต้ิงรัฐบาลไม่สู้ดี 
ผลโพลจากสํานักต่างๆ ที่เคยกระเต้ือง เน่ืองจากฝ่ายค้านใหญ่ พรรคระส่ํา 
แต่ยืนอยู่ได้ไม่นาน กราฟตก 
แต่โพลก็คือโพล อย่างที่ ‘บ๊ิกตู่’ ว่า 
ตัวเลขความนิยม ขึ้น-ลง เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
โพลจริงแท้แน่นอน 
วัดความนิยมได้ดีที่สุด คือเลือกต้ัง 
ช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าผลสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนไม่ปลื้มรัฐบาล 
แต่ทว่า ผลเลือกต้ังกลับออกมาตรงข้าม 
ล่าสุด ก็หย่อนบัตร ซ่อม ส.ส.ลําปาง เขต 4 กลางมรสุมโควิด 
พลังประชารัฐ พรรคแกนนํารัฐบาล ชู ‘บ๊ิกตู่’ นายกฯ เข้าป้าย ชิลชิล 
แต่เลือกต้ังเมืองรถม้า 
การต่อสู้ แข่งขัน ไม่เป็นไปตามธรรมชาติการเมือง 
วัดอะไรได้ระดับหน่ึง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด 
ว่ากันว่า เลือกต้ังซ่อม เขต 5 ปากนํ้า แทนกรุงศรีวิไล สุทินเผือก 
อาจวัดเรตต้ิงได้ดีกว่า 
เน่ืองจาก กรุงศรีวิไล แชมป์เก่าเจ้าสนาม ค่ายพลังประชารัฐก็ลงสู้รักษาเก้าอ้ี 
เพ่ือไทยคู่แข่งสําคัญ ก็ขอล้างตา 
อนาคตใหม่ ก้าวไกลก็มา 
ประการสําคัญก็ สมุทรปราการ มันจังหวัดปริมณฑล ติดกรุงเทพฯ ใกล้ข้อมูล ข่าวสาร 
ปากนํ้าเมืองเศรษฐกิจ โรงงาน 
ผลเลือกต้ัง จึงน่าสะท้อนความรู้สึกชาวบ้านต่อการแก้ปัญหาโควิด 
วัดเรตต้ิงรัฐบาลได้เป็นอย่างดี 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/columnists/news_2253814 
 


