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กกต.อํานวยความสะดวกผูมีสิทธิเลือกตั้งเดินทางขามเขตจังหวัด ใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรจังหวัดลําปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตําแหนงที่วาง 
 
  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื ่อง การแสดงตนของผู มีสิทธิ
เลือกตั้งเพ่ือเดินทางขามเขตจังหวัด ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ตองการ
เดินทางขามเขตจังหวัดเพื ่อไปใชสิทธิเลือกตั ้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดลําปาง เขตเลือกตั ้งที ่ 4 แทนตําแหนงที่วาง  
ในวันเสารที่ 20 มิถุนายน 2563 นั้น 
  ในการนี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรการปองกันโรคที่ทางราชการกําหนดสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ขอประชาสัมพันธ เช ิญชวนให ผู ม ีส ิทธ ิเล ือกตั ้งสมาช ิกสภาผู แทนราษฎรจังหว ัดล ําปาง เขตเล ือกตั ้งท ี ่  4  
แทนตําแหนงที่วาง สามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งไดจาก www.khonthai.com หรือแสดงตอพนักงานเจาหนาที่  
หากผูมีสิทธิเลือกตั้งตองการหนังสือแสดงสิทธิเลือกตั้งใหยื่นคํารองขอออกหนังสือแสดงสิทธิเลือกตั้งตอผูอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครที่ตนมีถิ ่นที่อยู  โดยแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนใหพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจําจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ดําเนินการ
ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งของผูยื่นคํารอง 
  กรณีตรวจสอบแลวพบวาเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
จะดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิเลือกตั้งเพ่ือใชเดินทางขามเขตจังหวัดไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : http://thainews.prd.go.th/th/news/print_news/TCATG200619094820040 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://thainews.prd.go.th/th/news/print_news/TCATG200619094820040
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สำนักงาน กกต.อํานวยความสะดวกผูมีสิทธิเลือกตั้งเดินทางขามเขตจังหวัด ไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง ส.ส. เขต 4 จ.ลำปาง แทนตําแหนงที่วาง ในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ 
 
  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื ่อง การแสดงตนของผู มีสิทธิ
เลือกตั้งเพ่ือเดินทางขามเขตจังหวัด ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ตองการ
เดินทางขามเขตจังหวัดเพื ่อไปใชสิทธิเลือกตั ้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดลําปาง เขตเลือกตั ้งที ่ 4 แทนตําแหนงที่วาง  
ในวันเสารที่ 20 มิถุนายน 2563 นั้น 
  ในการนี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรการปองกันโรคที่ทางราชการกําหนดสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ขอประชาสัมพันธ เช ิญชวนให ผู ม ีส ิทธ ิเล ือกตั ้งสมาช ิกสภาผู แทนราษฎรจังหว ัดล ําปาง เขตเล ือกตั ้งท ี ่  4  
แทนตําแหนงที่วาง สามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งไดจาก www.khonthai.com หรือแสดงตอพนักงานเจาหนาที่  
หากผูมีสิทธิเลือกตั้งตองการหนังสือแสดงสิทธิเลือกตั้งใหยื่นคํารองขอออกหนังสือแสดงสิทธิเลือกตั้งตอผูอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครที่ตนมีถิ ่นที่อยู  โดยแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนใหพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจําจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ดําเนินการ
ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งของผูยื่นคํารอง 
  กรณีตรวจสอบแลวพบวาเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
จะดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิเลือกตั้งเพ่ือใชเดินทางขามเขตจังหวัดไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.facebook.com/TPchannelFan/ 
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วันพฤหัสที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 

กกต. ลงพ้ืนที่เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง กำชับกรรมการหน่วย ทำตามระเบียบ 

 
 
  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ. 
จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. และนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการกกต. พร้อมนายตนุภัทร รัตนพูลชัย ผู้เชี่ยวชาญ
ประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะผู้บริหาร พนักงานร่วมสังเกตการณ์การการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ
เลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน(อสม.) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน ที่ห้องประชุมกาสะลอง และห้อง
ประชุมสภาเทศบาล เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งกกต. 
ทั้งนี้ สำนักงานกกต. ประจำจังลำปาง มีการจัดอบรมฯตั้งแต่วันที่ 14-18 มิถุนายน จำนวน 5 อำเภอ รวม 386 หน่วย มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งกกต. สำหรับอำเภอเกาะคา มีจำนวน 115 หน่วย ตั้งเป้าผู้เข้า
รับการอบรมไว้ จำนวน 1150 คน สำหรับวันนี้เป็นการอบรมวันสุดท้ายมี 9 หน่วยๆ รวม 63 คน และอาสาสมัครประจำ
หมู่บ้าน (อสม.)จำนวนอีก 27 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต้องการเดินทางข้ามเขตจังหวัดเพื่อไปใช้
สิทธิเลือกตั้งส.ส.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด กกต.
ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได้จาก www.khonthai.com หรือแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องการหนังสือแสดงสิทธิเลือกตั้งให้ยื่นคำร้ องขอออกหนังสือแสดงสิทธิเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการ
สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครที่ตนมีถิ่นที่อยู่ โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนให้พนักงานของ
สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งของผู้ยื่นคำร้อง 
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานกกต. ประจำจังหวัดจะดำเนินการออกหนังสือ
แสดงสิทธิเลือกตั้งเพ่ือใช้เดินทางข้ามเขตจังหวัดไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_316638 

 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_316638
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กกต. ร่วมสังเกตการณ ์จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. ณ หอประชุม อำเภอ
เกาะคา ลำปาง 

 
 
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมนายตนุภัทร รัตนพูลชัย ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะผู้บริหาร 
พนักงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตการณ์การการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง 
ส.ส. เขตเลือกตั้งที่  4  แทนตำแหน่งที่ว่าง อ.เกาะคา จำนวน 115 หน่วย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเตรียมส่งมอบวัสดุอุปกรณ์
ไปยังหน่วยต่างๆ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา  จ.ลำปาง โดยมี นายธนารัฐ สายเทพ 
นายอำเภอเกาะคา และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางและเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ส่วน
งานราชการ อ.เกาะคา ร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบความเรียบร้อย 
 
อ้างอิง : http://fm91bkk.com/fm91-news0118062563-10 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0

%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C+%E0%B8%88%E0%

B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8

%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%8

8%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87+

%E0%B8%AA+%E0%B8%AA+%E0%B8%93+%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%

A1+%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B

2+%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-2VY1DX 

  

http://fm91bkk.com/fm91-news0118062563-10
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95+%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87+%E0%B8%AA+%E0%B8%AA+%E0%B8%93+%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1+%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B2+%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-2VY1DX
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สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตการณ์การอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

เลือกตั้ง ปรับมาตรการเลือกตั้งแบบ New Normal 

 

 

 

 

 

 

 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมนายตนุภัทร รัตนพูลชัย ผู้เชี่ยวชาญ
ประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะผู้บริหาร พนักงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตการณ์การ
อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ ห้อง
ประชุมกาสะลอง และห้องประชุมสภาเทศบาล เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง มีการจัดอบรมฯ ตั้งแต่วันที่ 14-18 มิ.ย.63 จำนวน 5 อำเภอ รวม 386 
หน่วย เพื่อให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงรูปแบบแนวทางการ
เลือกตั้งในสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายธนารัฐ 
สายเทพ นายอำเภอเกาะคา นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง 
นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู ้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู ้ตรวจการ
เลือกตั้งประจำจังหวัด รวมทั้งพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางและเชียงใหม่ น.ส.เพ็ญ
ภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการ อำเภอเกาะคา ร่วมให้การต้อนรับ 
 สำหรับอำเภอเกาะคา มีจำนวน 115 หน่วย ตั้งเป้าผู้เข้ารับการอบรมไว้ จำนวน 1,150 คน สำหรับวันนี้เป็น 
การอบรมวันสุดท้ายมี 9 หน่วย รวม 63 คน และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวนอีก 27 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน 
 

อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200618180717922 
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เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เปิดคูหา 20 มิ.ย. 

 

 

 

 

"สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์" นำทีม กกต.กลาง รุดตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ลำปาง ก่อน

ตัวแทนจาก 286 หน่วย รับมอบหีบบัตร อุปกรณ์เลือกตั้ง 19 มิ.ย. นำไปกระจาย 29 ตำบล เข้าคูหา 20 มิ.ย. 

 วันที่ 18 มิ.ย.2563  ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์กรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมและสังเกตุการณ์
การจัดวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 4แทนตำแหน่งที่ว่างลง ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา จ.ลำปาง 
ซึ่งมีกำหนดให้ประชาชนเช้าคูหา ในวันเสาร์ที่ 20มิ.ย.นี้ โดยมีนายชนวิท พิมพิลา รอง ผอ.กกต.ลำปาง และนายธนารัฐ 
สายเทพนายอำเภอเกาะคา จ.ลำปาง ให้การต้อนรับ และนำเข้าตรวจเยี่ยมภายในหอประชุม  
 ขณะตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดเรียงไว้วัสดุอุปกรณ์ไว้เป็นชุด ทั้งหีบบัตรคูหาเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง และอื่นๆพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ในระดับตำบลเดินทางมารับในวันที่ 19มิ.ย.นี้ เพื่อจะได้นำกลับไปให้
เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยเดินทางมารับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์กรรมการการเลือกตั้ง 
เปิดเผยว่า เดิมทีในการเลือกตั้งที่ผ่านมาจะให้เจ้าหน้าที่หน่วยมารับที่อำเภอพร้อมกันแต่เพ่ือป้องกันโรคและปฎิบัติตาม
มาตรการควบคุมโรคโควิด 19 จึงลดขั้นตอนด้วยการให้เจ้าหน้าที่แต่ละตำบลเข้ามารับแทน ก่อนที่จะนำกลับไประดับ
ตำบลพร้อมบัตรเลือกตั้ง และส่งมอบต่อให้แต่ละหน่วย 386 หน่วยเลือกตั้งใน 291 หมู่บ้าน 29 ตำบลนำไปไว้ในที่
ปลอดภัย  
 มาตรการที่ กกต.ได้วางไว้นั้นเชื่อมั่นว่า จะช่วยลดความแออัดลงในการรวมตัวของผู้คนลงในการเดินทางมารับ
หีบบัตร และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งทั้งหมด ทั้งนี้ การจัดการเลือกตั้งที่ จ.ลำปาง ครั้งนี้ ได้นำมาตรการป้องกันไวรัสโค
วิด-19 มาใช้จัดการเลือกตั้ง ถือว่าจะเป็นต้นแบบในการนำไปใช้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นต่อไป 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378781299/ 
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 18 มิถุนายน 2020 - 16:36 

กกต. อบรม จนท. ตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งซ่อมลำปาง 

 

 

 

กกต. ร่วมสังเกตการณ์การการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ซ่อมลำปาง เตรียมส่ง
มอบอุปกรณ์พรุ่งนี้ 
  นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง , พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมนายตนุภัทร รัตนพูลชัย ผู้เชี่ยวชาญ
ประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะผู้บริหาร พนักงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตการณ์การ
การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ ห้อง
ประชุมกาสะลอง และห้องประชุมสภาเทศบาล เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพ่ือให้คณะกรรมการประจำ
หน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
และคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา นายฐิติพล ทศรส ผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัดลำปาง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู ้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู ้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด รวมทั้ง พนักงานสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางและเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการ อ.เกาะคาให้การต้อนรับ 
  สำหรับการจัดอบรมมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 14-18 มิ.ย. 63 จำนวน 5 อำเภอ รวม 386 หน่วย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูก
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง นอกจากนี้ได้ร่วมสังเกตการณ์การการจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง อ.เกาะคา จำนวน 115 หน่วย เพื่อส่งมอบวสัดุ
อุปกรณ์ไปยังหน่วยต่างๆ เวลา 09.00 น. ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา จ.ลำปาง 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_702221/ 
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19 Jun 2020 09:20 น. 

กกต. เตรียมพร้อมเลอืกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 ลำปาง 

 

 

  

 

วันที่ 19 มิ.ย.63 เวลา 9.00-12.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 

4  ลำปาง โดยมีการรับ-มอบวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเก็บรักษาในหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานอนุกรรมการ

ระดับตำบลและคณะทำงาน รับ-จ่าย วัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4  ลำปาง ในวันที่20 มิ.ย. 63 

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  

โดยมี นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา และนางสาวสุรณี ผลทวี ผู ้ตรวจการ จากสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์และตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมด้วยนางวณิชดา ไชยศิริ ปลัดอำเภอ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ชี้แจงขั้นตอนการรับ-จ่ายวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้กับตัวแทนแต่ละตำบลที่มารับวัสดุ

อุปกรณ์เพ่ือนำไปส่งมอบให้กับกปน. ทั้งนี้ เพื่อลดจำนวนคนไม่ให้แออัดและเว้นระยะห่างให้เป็นไปตามมาตรการ social 

distancing 

รับผู้สมัครส.ส.เขต4  ลำปาง ม5ี คน จาก 5 พรรคการเมือง ประกอบด้วย นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครพรรคพลัง

ประชารัฐ หมายเลข 1  ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ จากพรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 2   

นายอำพล คำศรีวรรณ พรรคพลังท้องถิ่นไท หมายเลข 3  นายองอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ พรรคไทรักธรรม หมายเลข 4 

น.ส.ปทิตตา ชัยมูลชื่น พรรคเศรษฐกิจใหม่ หมายเลข 5 

 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/438981 
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19 มิถุนายน 2020 - 11:01 11  

กกต.ตรวจความพร้อมเตรียมส่งมอบอุปกรณ์ลต.ซอ่ม 

 

 

 

 

ผู้ตรวจการ กกต. ร่วมสังเกตการณ์ เตรียมความพร้อมรับ-มอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งซ่อมลำปางเขต 4 

บรรยากาศการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการรับ-มอบวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเก็บรักษาใน

หน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานอนุกรรมการระดับตำบลและคณะทำงาน รับ-จ่าย วัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.ส. เขต

เลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่หว่าง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 20 มิ.ย. 63 อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา 

จังหวัดลำปาง โดยมี นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา และนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้ตรวจการ จากสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์และตรวจสอบความเรียบร้อย 

โดย นางวณิชดา ไชยศิริ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ชี้แจงขั้นตอนการรับ -จ่ายวัสดุ

อุปกรณ์เลือกตั้งให้กับตัวแทนแต่ละตำบลที่มารับวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำไปส่งมอบให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

ประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน. ) ทั้งนี้ เพื่อลดจำนวนคนไม่ให้แออัดและเว้นระยะห่างให้เป็นไปตามมาตรการ social 

distancing 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_702788/ 
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ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 12.29 น. 

กกต.ตรวจความพร้อมส่งมอบวัสดุ-อุปกรณ์ เลือกตั้งซอ่มลำปาง 

 

 

 

 

 

กกต.ตรวจความพร้อมส่งมอบวัสดุ-อุปกรณ์ เลือกตั้งซ่อมลำปาง  ด้าน"จรุงวิทย์"ชวนปชช.ออกมาใช้สิทธิ ยันมี

มาตรการดูแลความปลอดภัยจากโควิด-19 

 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการรับ-มอบวัสดุอุปกรณ์

เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเก็บรักษาในหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานอนุกรรมการระดับตำบลและคณะทำงาน รับ-จ่าย วัสดุ

อุปกรณ์เลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่หว่าง จังหวัดลำปาง ซึ่งจะมีข้ึนในวันที่20 มิ.ย.นี้ 

โดยมีนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา และน.ส. สุรณี ผลทวี ผู้ตรวจการจากสำนักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง สังเกตการณ์และตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมด้วยนางวณิชดา ไชยศิริ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน

บริหารงานปกครอง ชี้แจงขั้นตอนการรับ-จ่ายวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้กับตัวแทนแต่ละตำบลที่มารับวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ

นำไปส่งมอบให้กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ทั้งนี้ เพ่ือลดจำนวนคนไม่ให้แออัดและเว้นระยะห่างให้เป็นไป

ตามมาตรการ social distancing 

 ทั้งนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. ยังได้กล่าวเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ลำปาง 

ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ ว่า ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่24 มี.ค.2562 ที่ผ่านมา มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ออกมาใช้สิทธิถึง 77 เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวเลขค่อนข้างสูง ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ อย่าให้น้อยกว่านั้น ขอความร่วมมือ

เพราะการเลือกตั้งเป็นการเลือกตัวแทนไปทำหน้าที่ในสภาฯ แม้ขณะนี้จะมีสถานการณ์โควิด-19 กกต.ก็มีมาตรการดูแล

ความปลอดภัยอย่างเต็มที่ขอให้มั่นใจ รวมทั้งขอให้มั่นใจด้วยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.พร้อมจัดการดูแลให้เป็นไปอย่าง

สุจริตและเท่ียงธรรม. 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/780740 

https://www.dailynews.co.th/politics/780740
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18 มิ.ย. 63 

กกต.ลำปาง พร้อมเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ดึง อสม.ร่วมคัดกรองผู้มาใช้สิทธิ์ประจำ 386 
หน่วยเลือกตั้ง ยันปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขทุกขั้นตอน 
 

 
 
  กกต.ลำปาง เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 20 
มิถุนายน 2563 นี้ โดยได้นำมาตรการเว้นระยะห่างของกระทรวงสาธารณสุข มาปฏิบัติอย่างเข้มข้น มีการเพิ่มหน่วย
เลือกตั้งขึ้นอีกจำนวน 65 หน่วยเลือกตั้ง จาก 321 หน่วย เป็น 386 หน่วย เพ่ือลดความแออัด และขอความร่วมมือ อส
ม.ในพื้นที่ร่วมจุดคัดกรองในหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 162,920 คน ใน 5 
อำเภอ ประกอบด้วย เกาะคา เสริมงาม สบปราบ เถิน และแม่พริก 
  นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการ การเลือกตั ้งประจำจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อม
ตามลำดับเวลาไว้เรียบร้อยแล้ว บัตรเลือกตั้ง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ได้ส่งมอบให้แต่ละอำเภอแล้ว ด้าน
บุคลากรได้จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วย 386 หน่วย รวมทั้งการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
หรือ อสม. ที่จะเข้ามาช่วยในหน่วยเลือกตั้งละ 3 คน ได้ดำเนินการแล้วทั้งหมด ในส่วนของ อสม.จะเข้ามาช่วยดูแล
มาตรการรักษาความปลอดภัยการแพร่ระบาด ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในหน่วยเลือกตั้งห้ามแออัด และ
ต้องมีการคัดกรองในแต่ละหน่วย จึงได้ขอความร่วมมือกับทางสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ให้ทาง อสม.เข้ามาจัดจุดคัด
กรองหน่วยเลือกตั้งละ 3 คน มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลล้างมือบริการทั้งจุดทางเข้า และทางออก รวม 4 จุดด้วยกัน 
สำหรับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จะต้องใส่หน้ากากอนามัย ใส่เฟสชิว ถุงมือยาง รวมทั้งมีการพ่นแอลกอฮอล์ฆ่า
เชื้ออุปกรณ์ต่างๆเป็นระยะ จากเดิมที่มีหน่วยเลือกตั้ง 321 หน่วย ครั้งนี้ได้เพิ่มมาอีก 65 หน่วย รวมเป็น 386 หน่วย 
โดยได้การกระจายจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์แต่ละหน่วย ให้อยู่ที่ไม่เกิน 600 คน เพ่ือลดความแออัด และใช้เวลาในการใช้สิทธิ์
ได้รวดเร็วมากขึ้น  ผอ.กกต.ลำปาง กล่าวว่า ในส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขอให้เตรียมตัวตรวจสอบรายชื่อที่นายทะเบียน
ส่งไปแจ้งยังเจ้าบ้าน ตรวจสอบลำดับที่และหน่วยเลือกตั้งให้ดี หากจำลำดับที่ได้ก็จะตรวจสอบที่หน่วยได้เร็วยิ่งขึ้น สิ่ง
สำคัญคือบัตรประชาชนที่ต้องเตรียมไปด้วย และสวมหน้ากากอนามัยไปใช้สิทธิ์ ก่อนเข้าหน่วยจะมี อสม.ประจำอยู่ที่จุด
คัดกรองตรวจร่างกายก่อนเข้าไปใช้สิทธิ์ หากตรวจวัดอุณหภูมิแล้วไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ก็เข้าไปใช้สิทธิ์ได้เลย แต่
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หากตรวจพบว่าอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะมีจุดให้นั่งพักรอ และตรวจวัดใหม่ 2 ครั้ง แต่ถ้ายังเกินอยู่ จะมีคูหา
พิเศษให้เข้าไปใช้สิทธิ์ได้ เมื่อออกมาแล้วจะมีชุดสอบสวนโรค นำตัวไปตรวจโดยละเอียดว่ามีไข้หรือปัจจัยอื่นๆหรือไม่ 
  หลังจากปิดหีบเวลา 17.00 น.แล้ว เข้าสู่การนับคะแนนเลือกตั้ง ครั้งนี้คิดว่าไม่ยุ่งยาก เพราะมีผู้สมัครเพียง 5 
หมายเลข โดยจะนับคะแนนที่หน่วย ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งคาดว่าเวลา 18.30 น.จะแล้วเสร็จ โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม.ดูแลการ
เว้นระยะห่าง ให้กับผู้สังเกตการณ์ได้อยู่ประมาณ 1-1.5 เมตร ในครั้งนี้จะนำหีบและอุปกรณ์ส่งคะแนนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จากนั้นทางปลัดเทศบาล หรือ อบต. ซึ่งเป็นผู้ช่วยอนุกรรมการประจำอำเภอ จะตรวจสอบเอกสารและ
รวบรวมคะแนนส่งให้แต่ละอำเภอ เพื่อนำมาส่งรวมคะแนนที่เขตเลือกตั้ง คือ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ คาดว่าจะทราบ
ผลคะแนนรวมอย่างไม่เป็นทางการทั้งหมดในเวลา 21.00 น. 
นายฐิติพล กล่าวอีกว่า ขณะนี้ยังไม่มีเรื่องการร้องเรียนเข้ามาที่ กกต. ทราบว่าผู้สมัครทั้ง 5 หมายเลข มีการเดินหาเสียง 
มีรถแห่ มีการติดป้ายหาเสียง เริ่มคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆในโค้งสุดท้าย ฝากถึงประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่า  การเลือกตั้ง
ครั้งนี้แม้จะเป็นการเลือกตั้งซ่อม แต่ก็มีความสำคัญเหมือนการเลือกตั้งทั่วไป ทุกเขตเลือกตั้งประชาชนจะต้องมีตัวแทน 
เขต 4 ของเราขาดตัวแทนเป็นปากเสียงของประชาชน ขอให้ช่วยกันรักษาสิทธิ์รักษาเสียงไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 20 
มิ.ย.63 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน และอย่าลืมป้องกันตัวเองในการสวมหน้ากากอนามัยไป
เลือกตั้งด้วย 
 

อ้างอิง : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1378468/ 
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19 มิถุนายน 2563 - 12:37 น. 

" เสรีพิศุทธ์" ขอหนึ่งเสียงลำปางร่วมปราบโกง 

 

 

 

 

" เสรีพิศุทธ์"เดินสายช่วยลูกพรรค ในศึกเลือกตั้งซ่อม 20 มิ.ย.วอน อย่าปล่อยเผด็จการครองเมือง "ขอหนึ่งเสียง

ลำปางร่วมปราบโกง!" 

19 มิ.ย.63 ยังคงเดินหน้าช่วยลูกพรรคทำคะแนนอย่างเต็มที่ โดยช่วงเช้าวันนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และ ส.ส.ของพรรคลงพ้ืนที่ ตลาดบ้านไหล่หิน อ.เกาะคา , ตลาดหนัาอำเภอเสริมงาม จ.ลำปาง 

เพ่ือช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงเป็นวันสุดท้าย ในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.ลำปาง 

ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ 

 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ตนจะไปพบประชาชนเพื่อขอโอกาสผู้สมัครของตนปักธงฝ่าย

ประชาธิปไตยในพ้ืนที่นี้ วันพรุ่งนี้ (20มิ.ย.) เชื่อว่าชาวลำปาง เขต4 จะสร้างประวัติศาสตร์ “ลำปางโมเดล” สำเร็จ ไว้สู้

เผด็จการที่ใช้อำนาจทุกรูปแบบเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ฉะนั้นฝ่ายประชาธิปไตยต้องชนะให้ได้ 

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวว่า ตนมั่นใจในการลงพื้นที่เเบบใจถึงใจ ตนเเละพรรคมาท่ีนี่ (เขต4 จ.ลำปางพื้นที่

การเลือกตั้ง อยู่ในอำเภอเกาะคา เสริมงาม สบปราบ เถิน แม่พริก)ได้ยินเสียงให้กำลังใจพวกตนซึ่งเป็นตัวเเทนหนึ่งเดียว

ของฝ่ายประชาธิปไตยก็มั่นใจ เเต่จะม่ันใจขึ้นหากหนึ่งกำลังใจเปลี่ยนเป็นหนึ่งคะเเนนให้ผู้สมัครของตนชนะเเบบถล่ม

ทลาย 

 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวว่า หนึ่งกำลังใจเเละหนึ่งคะเเนนจะเป็นเครื่องยืนยันว่าประชาชนไม่

ชอบ การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิดเเละยังเเอบใช้อำนาจมืด มาบีบบางฝ่ายในพื้นที่ อย่าลืมว่าตนไม่กลัวเรื่องเเบบนี้หลาย

สิบปีก่อนตนรับราชการตำรวจ ตนจับกุมการทุจริตเลือกตั้งที่จ.บุรีรัมย์มาเเล้ว จนเป็นข่าวดัง คือคดีซื้อเสียง120บาท 

วันนี้การซื้อเสียงเเบบนี้ยังระบาดในเขต4จ.ลำปาง ย้ำว่าพรรคของตนไม่ทำเเบบนี้เเน่นอน 
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 “วันนี้ตนมาทำงานการเมือง เป็นส.ส.เเละกมธ.ปราบโกง หลายวันมานี้ได้ยิน ได้เห็นสิ่งเเปลกๆเยอะเชื่อว่าคน

ลำปาง เขต4 จะช่วยตนปราบคนพวกนี้”หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าว 

เเละว่า ขอเตือนอีกครั้งว่าหัวหน้ารัฐบาลเเละเเกนนำพรรคใหญ่บางพรรคในรัฐบาลอย่าลืมเตรียมคำตอบมาให้ตนเเละ

ประชาชนในพื้นท่ีนี้ด้วยเพราะตนมีหลายคำถามจะสอบถามในเรื่องเเปลกๆที่ตนสัมผัสในช่วงนี้ 

 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวว่า เช้าวันนี้หนังสือพิมพ์บางฉบับลงข่าวปรับครม.เเล้ว เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเเปลก

เพราะที่มาของรัฐบาลนี้นั้น มาเเบบไม่ชอบธรรม เขียนกฎหมายเพื่อให้ตัวเองได้อำนาจเเละใช้วิธีใต้ดินโดยดึงหลายพรรค

มาร่วมเเบบไม่อาย ดังนั้นมันต้องมีการต่างตอบเเทนกัน เเต่อยากเตือนหัวหน้ารัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีว่าจะทำอะไรก็

เห็นหัวประชาชนบ้าง ขอให้เลือกคนที่หน้าตาพอดูได้ไปทำงานกินเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชนด้วย อย่าเอาคนเเย่ๆ

ยี้ๆที่สังคมส่ายหน้ามาทำงาน 

 “ผมมองแล้วไม่มีหวังที่รัฐบาลจะเลือกคนจากความรู้ความสามารถ รัฐมนตรีบางคนที่พัวพันยาเสพติดเเละติด

คุกที่เมืองนอก เเต่มาตอบที่รัฐสภาว่ามันคือเเป้ง ฝากไปอีกเรื่องว่า การเดินเกมใต้ดินในเขตนี้ของเเกนนำบางพรรคนั้น 

ชาวบ้านรู้หมด ขอเตือนว่าอย่าเสพติดอำนาจนักเลย หนึ่งเสียงของที่นี่ควรสุจริต อย่ากระหายอำนาจจนเกินไป อย่าคิดว่า

เเพ้ไม่ได้  

 ข้อมูลการใช้อำนาจมืดในพ้ืนที่ที่ผมรับมาจากชาวบ้านว่าเเกนนำบางพรรคเเละเเกนนำรัฐบาลบางคนลงมือใช้

เกมใต้ดินทุกรูปแบบนั้น กลับไปคราวนี้ ผมจัดการต่อเเน่นอน ดังนั้นขอชาวลำปางเขต4 สั่งสอนคนพวกนี้ด้วยการหนุน

พรรคของผมให้ชนะในวันพรุ่งนี้ด้วย”หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าว 

 

อ้างอิง : 

https://www.komchadluek.net/news/politic/434399?utm_source=category&utm_medium=internal_re

ferral&utm_campaign=section_politic 
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ก้าวหน้า' ออกตัวประเดิมส่งผูส้มัครชิงเลือกตัง้ท้องถิ่น 4000 แห่ง 

 

 

 

 

 

แม้วันเลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่ชัดเจนแต่ 'ก้าวหน้า' ประกาศส่งผู้สมัคร 4000 แห่ง 

เริ่มมีความชัดเจนขึ้นมาอีกระดับสำหรับ 'คณะก้าวหน้า' เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น แม้รัฐบาลจะยังไม่มีการ
ประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อใด แต่ 'ปิยบุตร แสงกนกกุล ' แกนนำคณะก้าวหน้า ประกาศว่าจะส่งผู้สมัครลงชิง
เลือกตั้งท้องถิ่นอย่างน้อย 4000 แห่งจากท้ังหมด 7,800 แห่ง  โดยการประกาศของ 'ปิยบุตร' เกิดข้ึนเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.
ที่พิพิธภัณฑ์ท่านหนูฮัก พูมสะวัน อ.เมือง จ.มุกดาหาร  

 ทั้งนี้ นายปิยบุตร ระบุว่า สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น ตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่เราเคยคัดเลือกว่าที่ผู้ลงสมัคร
ในระดับ อบจ. ไว้บ้างแล้ว ประมาณ 20 แห่ง ซึ่งตั้งใจจะนำมาผลักดันต่อในนามคณะก้าวหน้า แต่ถ้าถามถึงทั้งประเทศ 
ซึ่งมีองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นแบบต่างๆ อยู่  7,800 แห่ง เราตั้งใจว่าจะส่งอย่างน้อย 4,000 แห่ง และคิดว่าครั้งนี้
เป็นจะมิติสำคัญสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะลงกันเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นกลุ่มแบบทีมเดียวกัน
ทั่วประเทศแบบนี้  

 "ครั้งนี้ เราตั้งใจพลิกมิติใหม่เป็นทีมงานใหญ่ของคณะก้าวหน้าที่มาร่วมกันออกแบบนโยบาร่วมกับท้องถิ่นนั้นๆ  
และนอกจากนี้เราไม่ได้มีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นหลายปี เชื่อมั่นว่าพฤติกรรมการเลือกตั้งประชาชนเปลี่ยนไปไม่
เหมือนเดิมแล้ว ดังนั้น เราต้องการสร้างมิติใหม่การเมืองท้องถิ่นแบบใหม่  ผมและนายธนาธรตั้งใจมาทำเรื่องนี้อย่าง
เต็มที่ เราให้ความสำคัญมาก" นายปิยบุตร กล่าว 

อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/12443?line= 

  

https://www.nationweekend.com/content/politics/12443?line
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“เสรีพิศุทธ์”ชี้“ประวิตร”ตรวจภัยแล้ง แฝงตัวหาเสียงเลือกซ่อมลำปาง 

 
 
 
   “เสรีพิศุทธ์”ชี้“ประวิตร”ตรวจภัยแล้งลำปาง แฝงตัวช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ลั่นคนลำปางไม่ผิดหวังเลือกเสรีรวม
ไทยพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และส.ส.ของพรรคลงพ้ืนที่ อ.เถิน และ อ.สบปราบ จ.ลำปาง เพ่ือ
ช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.ลำปางก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง  
ในวันที่ 20 เม.ย.นี้ โดยพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า อยากให้ชาวลำปางสร้างต้นแบบของประชาธิปไตย เพราะตอนนี้เผด็จการ
มีอำนาจรัฐมีกองทัพหนุนหลัง ฉะนั้นเราต้องสู้ ต้องรวมพลังฝ่ายประชาธิปไตยให้ชนะให้ได้ และประชาธิปไตยจะเบ่งบาน 
  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ตนชูนโยบายพรรคเสรีรวมไทยว่า ประชาชนจะต้องมีที่ค้าขาย ที่ทำกิน เพื่อจะมีรายได้
เลี้ยงชีพ และพรรคเสรีรวมไทยสนับสนุนการได้รับการศึกษา เพราะชาติจะเจริญได้ต้องมีคนที่มีความรู้ ความสามารถ ตนเเละ
ส.ส.ของพรรครวมทั้งผู้สมัครของตนทุ่มเทลงพ้ืนที่ เพราะต้องการรับฟังและแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ในการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้า
ประชาชนให้โอกาส เลือกผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย รับรองว่าไม่ผิดหวัง 
  “ผมเเละพรรคลงพ้ืนที่เขต4 มาหลายวันต่อเนื่องไม่กี่วันนี้จะเลือกตั้งเเล้ว พวกเราต้องช่วยกัน อย่าให้อำนาจมืดของ
เผด็จการครอบคลุมเขตนี้ เพราะมีการใช้อำนาจมืดจริง ผมสะท้อนไปเเล้วเเละรอคำตอบอยู่” 
  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวต่อว่า ถามว่าบางคนในบางพรรคที่ตอนนี้มีอำนาจในมือ ลงพ้ืนที่ทั้งที ทำให้ดูดีกว่านี้ไม่เป็น
หรือ กำหนดการพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาตรวจราชการและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จ.
ลำปาง ในวันที่ 18 มิ.ย. 2563 ชาวบ้านมีคำถามว่ามาทำใมมาช่วงนี้ ที่นี่ไม่มีเรื่องภัยแล้งแล้ว หรือแฝงตัวลงพ้ืนที่มาช่วยเหลือ
การเลือกตั้งซ่อม “ถามว่าช่วงที่พื้นที่นี้มีภัยแล้งมากๆ ทำไมไม่สนใจ  อ.สบปราบ ไม่ใช่พื้นที่ต้นน้ำหรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่
ของจ.ลำปาง ถ้าคิดจะติดตามดูเรื่องน้ำ ก็ควรไปที่เขื่อนกิ่วคอหมา หรือเขื่อนกิ่วลม หรือไปดูอ่างเก็บน้ำในพ้ืนที่จริง ไม่ใช่ไปที่
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม” หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าว 
  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวว่า ถ้ารองนายกฯจะอ้างว่ามารับรายงานก็รับที่ศาลากลางจังหวัดแล้ว มาอ.สบปราบ ทำไม 
หรือเป็นเพราะว่าอำเภอนี้อยู่จุดกึ่งกลางของทั้ง 5 อำเภอ (เขต4 การเลือกตั้ง เกาะคา เสริมงาม สบปราบ เถิน แม่พริก) ขอ
ถามรองนายกฯว่าถ้าทำงานเพื่อประชาชนจริง ใส่ใจการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างจริงใจ ต้องสละเวลารับฟังรายงานจากส่วน
ราชการในพ้ืนที่และพบประชาชนมากกว่านี้ ไม่ใช่มาแค่ดูหน้าแล้วกลับ 
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 “มาคราวนี้หรือว่ามาตรวจตราแกนนำเป็นรายบุคคล ผมสรุปว่าไม่น่าเชื่อถือที่มาราชการครั้งนี้ ขอให้เขต4 จ.ลำปาง
สั่งสอนว่า อย่าใช้อำนาจรัฐเเละอิทธิพลมาบีบฝ่ายประชาธิปไตย พวกเราต้องสั่งสอนเเละยึดลำปางโมเดลไว้ปราบเผด็จการ 
เเกนนำบางพรรคของอีกฝ่าบที่มาคุมการหาเสียงคราวนี้ ได้ยินว่าจะได้เติบใหญ่ในวันข้างหน้า ขอถามรองนายกฯที่จะเป็นว่าที่
หัวหน้าพรรคคนใหม่ว่าพอใจที่มีคนภาพลักษณ์ไม่ใสสะอาดอยู่ในพรรคเเละในครม.หรือไม่” 
อ้างอิง : 

https://www.nationweekend.com/content/politics/12420?utm_source=homepage&utm_medium=int

ernal_referral&utm_campaign=politics 

  

https://www.nationweekend.com/content/politics/12420?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/12420?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันท่ี 18 มิ.ย. 2563 เวลา 12:54 น. 
"เสรีพิศุทธ"์ ซดั "บิ๊กป้อม" จะลงพื้นท่ีลำปางตรวจภัยเเล้งอะไรตอนนี้ 
 

 
 
“เสรีพิศุทธ์” ลุยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ลำปาง ถาม"ประวิตร" จะมาลงพื้นที่ตรวจภัยเเล้งอะไรตอนนี้ ซัดรัฐบาล 
เลือกคนมีปัญหาเป็นรมต. ลั่นถ้าประชาชนเลือกเสรีรวมไทยจะไม่ผิดหวัง 
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และ สส.ส.ของพรรคลงพ้ืนที่ อ.เถิน และ อ.สบ
ปราบ จ.ลำปาง เพื่อช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.
ลำปางก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ 
  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า อยากให้พี่น้องชาวลำปาง สร้างต้นแบบของประชาธิปไตย เพราะตอนนี้เผด็จการมี
อำนาจรัฐมีกองทัพหนุนหลัง เพราะฉะนั้นเราต้องสู้ และต่อไปมีเลือกตั้งซ่อมส.ส.สมุทรปราการ เขต5 ต้องรวมพลังฝา่ย
ประชาธิปไตยให้ชนะให้ได้ และประชาธิปไตยจะเบ่งบาน 
  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ตนชูนโยบายพรรคเสรีรวมไทยว่า ประชาชนจะต้องมีที่ค้าขาย ที่ทำกิน เพื่อจะมี
รายได้เลี ้ยงชีพ และพรรคเสรีรวมไทยสนับสนุนการได้รับการศึกษา เพราะชาติจะเจริญได้ต้องมีคนที่มีความรู้ 
ความสามารถ ตนเเละส.ส.ของพรรครวมทั้งผู ้สมัครของตนทุ่มเทลงพื้นที่ ตื่ นตี4 เพื่อไปพบประชาชนในพื้นที่ต่างๆ 
เพราะต้องการรับฟังและแก้ไขปัญหาให้ประชาชน และในการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าพี่น้องประชาชนให้โอกาส เลือกผู้สมัคร
พรรคเสรีรวมไทย รับรองว่าไม่ผิดหวัง  “ผมเเละพรรคลงพื้นที่เขต4 มาหลายวันต่อเนื่องไม่กี่วันนี้จะเลือกตั้งเเล้ว พวก
เราต้องช่วยกัน อย่าให้อำนาจมืดของเผด็จการครอบคลุมเขตนี้ เพราะมีการใช้อำนาจมืดจริง ผมสะท้อนไปเเล้วเเละรอ
คำตอบอยู่ ถามว่าบางคนในบางพรรคที่ตอนนี้มีอำนาจในมือ ลงพื้นที่ท้ังที ทำให้ดูดีกว่านี้ไม่เป็นหรือ? กำหนดการพล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาตรวจราชการและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จ.ลำปาง ในวันที่18 
มิ.ย. 2563 ชาวบ้านมีคำถามว่ามาทำใมมาช่วงนี้ ที่นี่ไม่มีเรื่องภัยแล้งแล้ว หรือแฝงตัวลงพื้นที่มาช่วยเหลือการเลือกตั้ง
ซ่อม ถามว่าช่วงที่พ้ืนที่นี้มีภัยแล้งมากๆ ทำไมไม่สนใจ อ.สบปราบ ไม่ใช่พื้นท่ีต้นน้ำหรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของจ.ลำปาง 
ถ้าคิดจะติดตามดูเรื่องน้ำ ก็ควรไปที่เข่ือนกิ่วคอหมา หรือเขื่อนกิ่วลม หรือไปดูอ่างเก็บน้ำในพ้ืนที่จริง ไม่ใช่ไปที่โรงเรียน
สบปราบพิทยาคม”หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าว 
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  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ถ้ารองนายกฯจะอ้างว่ามารับรายงานก็รับที่ศาลากลางจังหวัดแล้ว มาอ.สบปราบ
ทำใม หรือเป็นเพราะว่าอำเภอนี้อยู่จุดกึ่งกลางของทั้ง 5 อำเภอ (เขต4 การเลือกตั้ง เกาะคา เสริมงาม สบปราบ เถิน แม่
พริก) ขอถามรองนายกฯว่าถ้าทำงานเพื่อประชาชนจริง ใส่ ใจการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างจริงใจ ต้องสละเวลารับฟัง
รายงานจากส่วนราชการในพ้ืนที่และพบประชาชนมากกว่านี้ ไม่ใช่มาแค่ดูหน้าแล้วกลับ 
“มาคราวนี้หรือว่ามาตรวจตราแกนนำเป็นรายบุคคล ผมสรุปว่าไม่เชื่อถือที่มาราชการครั้งนี้ "หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย
กล่าวเเละว่าขอให้เขต4 จ.ลำปางสั่งสอนฝ่ายเผด็จการว่า อย่าใช้อำนาจรัฐเเละอิทธิพลเถื่อนมาบีบฝ่ายประชาธิปไตย 
พวกเราต้องสั่งสอนเเละยึดลำปางโมเดลไว้ปราบเผด็จการ 
  หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวว่า เเกนนำบางพรรคของอีกฝ่ายที่มาคุมการหาเสียงคราวนี้ ได้ยินว่าจะได้เติบ
ใหญ่ในวันข้างหน้า ขอถามรองนายกฯที่จะเป็นว่าที่หัวหน้าพรรคคนใหม่ว่าพอใจที่มีคนภาพลักษณ์ไม่ใสสะอาดอยู่ใน
พรรคเเละในครม. และล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยคุณสมบัติรัฐมนตรีคนหนึ่งในรัฐบาลนี้ คนเเบบนี้มีปัญหาหลาย
ด้านเเต่ทำไมหัวหน้ารัฐบาลเเละรองนายกฯที่เป็นว่าที่หัวหน้าพรรคคนใหม่ยังให้โอกาสคนๆนี้อยู่ เเสดงว่าหัวหน้ารัฐบาล
นี้เลือกใช้คนเเบบใดก็ได้หากทำประโยชน์ให้ตัวเองได้ เเละเอาคนที่มีปัญหามาบริหารบ้านเมืองได้ด้วยหรือ หากเป็นตน 
ตนไม่เอาคนเเบบนี้ไว้เเน่นอน ดังนั้นชาวลำปางเขตสี่ ต้องไม่ให้โอกาสคนเเบบนี้อีกต่อไป 
   
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/626320 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/626320
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18 มิถุนายน 2563 - 13:23 น. 

"เสรีพิศุทธ"์ ถาม"ลุงปอ้ม"มาตรวจภัยเเล้งอะไรตอนน้ี 

 
 

"เสรีพิศุทธ์" ลงพื้นที่ ช่วยลูกพรรคหาเสียงเลือกตั้งซ่อม โว คนลำปางไม่ผิดหวังถ้าเลือกพรรคตน บอกชาวบ้านฝาก
ถาม"ลุงป้อม"มาตรวจภัยเเล้งอะไรตอนนี้ ตอนแล้งทำไมไม่มา 
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (18 มิ.ย.)  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และ ส.ส.ของพรรคลงพ้ืนที่ อ.เถิน 
และ อ.สบปราบ จ.ลำปาง เพ่ือช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
เขต 4 จ.ลำปาง ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า อยากให้พี่น้องชาวลำปาง สร้างต้นแบบของประชาธิปไตย เพราะตอนนี้เผด็จการมีอำนาจรัฐ
มีกองทัพหนุนหลัง เพราะฉะนั้นเราต้องสู้ และต่อไปมีเลือก ตั้งซ่อมส.ส.สมุทรปราการ เขต5 ต้องรวมพลังฝ่าย
ประชาธิปไตยให้ชนะให้ได้ และประชาธิปไตยจะเบ่งบาน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวอีกว่า ตนชูนโยบายพรรคเสรีรวมไทย
ว่า ประชาชนจะต้องมีที่ค้าขาย ที่ทำกิน เพ่ือจะมีรายได้เลี้ยงชีพ และพรรคเสรีรวมไทยสนับสนุนการได้รับ
การศึกษา เพราะชาติจะเจริญได้ต้องมีคนที่มีความรู้ ความสามารถ ตนเเละส.ส.ของพรรค รวมทั้งผู้สมัครของตนทุ่มเท
ลงพื้นที่ ตื่นตี4 เพ่ือไปพบประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ เพราะต้องการรับฟัง 
และแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ในการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าพ่ีน้องประชาชนให้โอกาส เลือกผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย รับรอง
ว่าไม่ผิดหวัง “ผมเเละพรรคลงพ้ืนที่เขต4 มาหลายวันต่อเนื่องไม่ก่ีวันนี้จะเลือกตั้งเเล้ว พวกเราต้องช่วยกัน อย่าให้
อำนาจมืดของเผด็จการครอบคลุมเขตนี้ เพราะมีการใช้อำนาจมืดจริง ผม สะท้อนไปเเล้วเเละรอคำตอบอยู่" 
นอกจากนี้  พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์  ยังกล่าวถึงกำหนดการพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมา
ตรวจราชการและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จ.ลำปาง ในวันนี้ชาวบ้านมีคำถามว่ามาทำไมมาช่วงนี้ ที่นี่ไม่มีเรื่อง
ภัยแล้งแล้ว ถามว่าช่วงที่พ้ืนที่นี้มีภัยแล้งมากๆ ทำไมไม่สนใจ อ.สบปราบ ไม่ใช่พ้ืนที่ต้นน้ำหรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของ 
จ.ลำปาง ถ้าคิดจะติดตามดูเรื่องน้ำ ก็ควรไปที่เขื่อนกิ่วคอหมา หรือเขื่อนกิ่วลม หรือไปดูอ่างเก็บน้ำในพ้ืนที่จริง ไม่ใช่ไป
ที่โรงเรียนสบปราบพิทยาคม”หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าว 
 อ้างงอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/434286?adz= 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/lampang-local-elections 
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“เสรีพิศุทธ์” แขวะ ”บิ๊กป้อม” มาตรวจภัยแล้งลำปาง ดักทางหาเสียงทางอ้อม 

 

 

 

 

 “เสรีพิศุทธ์” แขวะ “บิ๊กป้อม” มาตรวจภัยเเล้งลำปาง ช่วงเลือกตั้งซ่อม เขต 4 ดักทางหาเสียงทางอ้อม จี้ควร
จริงใจ สละเวลารับฟังรายงานส่วนราชการในพื้นที่ และพบประชาชนมากกว่านี้ ไม่ใช่มาแล้วก็ไป 

วันที่ 18 มิ.ย. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และส.ส.ของพรรคลงพ้ืนที่ อ.เถิน และ อ.สบปราบ 
จ.ลำปาง เพื่อช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.ลำปาง 
ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 มิ.ย. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า อยากให้พี่น้องชา วลำปาง สร้างต้นแบบของ
ประชาธิปไตย ตนชูนโยบายพรรคเสรีรวมไทยว่า ประชาชนจะต้องมีที่ค้าขาย ที่ทำกิน เพื่อจะมีรายได้เลี้ยงชีพ และ
พรรคเสรีรวมไทยสนับสนุนการได้รับการศึกษา เพราะชาติจะเจริญได้ต้องมีคนที่มีความรู้ ความสามารถ ตนเเละส.ส.
ของพรรครวมทั้งผู้สมัครของตน ทุ่มเทลงพ้ืนที่ ตื่นตี 4 เพื่อไปพบประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ เพราะต้องการรับฟังและแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชน ในการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าพ่ีน้องประชาชนให้โอกาส เลือกผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย รับรองว่าไม่ผิดหวัง 
 “ผมเเละพรรคลงพื้นที่เขต 4 มาหลายวันต่อเนื่องไม่กี่วันนี้จะเลือกตั้ งเเล้ว พวกเราต้องช่วยกัน ขณะที่บางคน
บางพรรคลงพ้ืนที่ทั้งที ทำให้ดูดีกว่านี้ไม่เป็นหรือ กำหนดการพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทาง
มาตรวจราชการและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จ.ลำปาง ในวันที่ 18 มิ.ย. 2563 ชาวบ้านมีคำถามว่า ทำไมมาช่วงนี้ 
ที่นี่ไม่มีเรื่องภัยแล้งแล้ว หรือแฝงตัวลงพื้นที่มาช่วยเหลือการเลือกตั้งซ่อม ถามว่าช่วงที่พื้นที่นี้มีภัยแล้งมากๆ ทำไมไม่
สนใจ อ.สบปราบ ไม่ใช่พื้นที่ต้นน้ำหรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของ จ.ลำปาง ถ้าจะติดตามดูเรื่องน้ำ ก็ควรไปที่เขื่อนกิ่วคอ
หมา หรือเข่ือนกิ่วลม หรือไปดูอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จริง ไม่ใช่ไปท่ีโรงเรียนสบปราบพิทยาคม" พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว...  
  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ถ้าจะอ้างว่ามารับรายงานก็รับที่ศาลากลางจังหวัดแล้ว มา อ.สบปราบ ทำไม หรือ
เป็นเพราะว่า อำเภอนี้อยู่จุดกึ่งกลางของทั้ง 5 อำเภอ (เขต 4 การเลือกตั้ง เกาะคา เสริมงาม สบปราบ เถิน แม่พริก) ขอ
ถามถ้าทำงานเพื่อประชาชนจริง ใส่ใจการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างจริงใจ ต้องสละเวลารับฟังรายงานจากส่วนราชการใน
พ้ืนที่ และพบประชาชนมากกว่านี้ ไม่ใช่มาแล้วกลับ 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1871721 
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 “เสรีพิศุทธ์” แขวะ “บิ๊กป้อม” ตรวจภัยแล้งลำปางช่วงเลือกตั้งซ่อม 

 
 
“เสรีพิศุทธ์” แขวะ “บิ๊กป้อม” ตรวจภัยแล้งลำปางช่วงเลือกตั้งซ่อม ทั้งที่ไม่ใช่พื้นที่ภัยแล้ง จวกรัฐบาลเลือกคนมี
ปัญหาเป็น รมต. 
  วันนี้ (18 มิ.ย.) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย พร้อมด้วย ส.ส.ของพรรคลงพ้ืนที่ อ.เถิน 
และ อ.สบปราบ จ.ลำปาง เพื่อช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
เขต 4 จ.ลำปาง ในช่วงโค้งสุดท้าย ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ 
  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวกับประชาชนในพื้นที ่ช่วงหนึ่ง ว่า อยากให้พี ่น้องชาวลำปาง สร้างต้นแบบของ
ประชาธิปไตย เพราะตอนนี้เผด็จการมีอำนาจรัฐมีกองทัพหนุนหลัง เพราะฉะนั้นเราต้องสู้ และต่อไปมีเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
สมุทรปราการ เขต 5 ต้องรวมพลังฝ่ายประชาธิปไตยให้ชนะให้ได้ และประชาธิปไตยจะเบ่งบาน ประชาชนจะต้องมีที่
ค้าขาย ที่ทำกิน เพ่ือจะมีรายได้เลี้ยงชีพ และพรรคเสรีรวมไทยสนับสนุนการได้รับการศึกษา เพราะชาติจะเจริญได้ต้องมี
คนที่มีความรู้ ความสามารถตน และ ส.ส.ของพรรค รวมทั้งผู ้สมัครของตนทุ่มเทลงพื้นที่ ตื ่นตั้ งแต่ตี 4 เพื่อไปพบ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพราะต้องการรับฟังและแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ในการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าพี่น้องประชาชนให้
โอกาส เลือกผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย รับรองว่าไม่ผิดหวัง 
“ผมและพรรคลงพ้ืนที่เขต 4 มาหลายวันต่อเนื่อง อีกไม่ก่ีวันนี้จะเลือกตั้งเเล้ว พวกเราต้องช่วยกัน อย่าให้อำนาจมืดของ
เผด็จการครอบคลุมเขตนี้ เพราะมีการใช้อำนาจมืดจริง ผมสะท้อนไปเเล้วเเละรอคำตอบอยู่” พล.ต.อ.เสรีพิศุธ์ ระบุ 
หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ยังตั้งข้อสังเกตถึงการลงพื้นที่ จ.ลำปาง ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในวัน
เดียวกันว่า บางคนในบางพรรคที่ตอนนี้มีอำนาจในมือ ลงพื้นที่ทั ้งทีทำให้ดูดีกว่านี้ไม่เป็นหรือ กำหนดการ พล.อ.
ประวิตร เดินทางมาตรวจราชการและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จ.ลำปาง วันนี้ ชาวบ้านมีคำถามว่าทำใมมาช่วงนี้ ที่นี่
ไม่มีเรื่องภัยแล้งแล้ว หรือแฝงตัวลงพื้นที่มาช่วยเหลือการเลือกตั้งซ่อม 
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“ถามไปถึง พล.อ.ประวิตร ว่า พื้นที่นี้มีภัยแล้งมากๆ ทำไมไม่สนใจ อ.สบปราบ ไม่ใช่พื้นท่ีต้นน้ำหรื 
แหล่งน้ำขนาดใหญ่ของ จ.ลำปาง ถ้าคิดจะติดตามดูเรื่องน้ำ ก็ควรไปที่เข่ือนกิ่วคอหมา หรือเขื่อนกิ่วลม หรือไปดูอ่างเก็บ
น้ำในพื้นท่ีจริง ไม่ใช่ไปท่ีโรงเรียนสบปราบพิทยาคม” หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าว 
  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ถ้ารองนายกฯจะอ้างว่ามารับรายงานก็รับที่ศาลากลางจังหวัดแล้ว มา อ.สบปราบ 
ทำไม หรือเป็นเพราะว่าอำเภอนี้อยู่จุดกึ่งกลางของทั้ง 5 อำเภอ (เขต 4 การเลือกตั้ง อ.เกาะคา, อ.เสริมงาม, อ.สบปราบ
, อ.เถิน และ อ.แม่พริก) ขอถามรองนายกฯว่า ถ้าทำงานเพื่อประชาชนจริง ใส่ใจการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างจริงใจ ต้อง
สละเวลารับฟังรายงานจากส่วนราชการในพ้ืนที่และพบประชาชนมากกว่านี้ ไม่ใช่มาแค่ดูหน้าแล้วกลับ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000062947

https://mgronline.com/politics/detail/9630000062947
https://mgronline.com/politics/detail/9630000062947
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19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 06:26 น.       

'ธรรมนัส-มาดามเดียร์' ยกทีมส.ส.พปชร.ช่วยหาเสียงเลอืกตั้งซ่อมลำปาง มั่นใจ 'วัฒนา' 
นอนมา 
   

 
 
19 มิ.ย.63 - น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม.เขตคลองเตย-วัฒนา น.ส.
จอมขวัญ กลับบ้านกาะ ส.ส.สมุทรสาคร นายบุญสิงห์  วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสุธา ประทีป ณ ถลาง ส.ส.
ภูเก็ต และนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก พรรคพลังประชารัฐ ลงพ้ืนที่เมื่อวานนี้ ช่วยนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร 
ส.ส.เขต 4 จ.ลำปางหาเสียงในการสู้ศึกเลือกตั้งซ่อม ซึ่งจะมีข้ึนในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ โดยขึ้นรถแห่หาเสียงท่ามกลางสายฝน 
ตั้งแต่วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา ไปโดยรอบพ้ืนที่ อ.เกาะคา พร้อมปราศรัยเชิญชวนให้พี่น้องชาวลำปาง ออกไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกนายวัฒนา เบอร์ 1 จากพรรคพลังประชารัฐ เข้าไปทำหน้าที่ผู้แทนในสภา เพื่อนำความเจริญมาสู่ 
จ.ลำปาง แก้ปัญหาให้พี่น้อง ทั้งเรื่องของที่ดินทำกิน แรงงาน ค่าครองชีพ และแหล่งน้ำ ในฐานะ ส.ส.พรรครัฐบาล เข้า
ไปแล้วสามารถทำงานได้ทันที วันนี้พวกเรา ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ มาขอคะแนนเสียงเพื่อเปลี่ยนแปลง จ.ลำปาง จึง
ขอโอกาสให้ลูกหลานคนเกาะคา ได้เป็น ส.ส. เพราะมีประสบการณ์ ทำงานเป็น เลือกเบอร์ 1 นายวัฒนา สิทธิวัง 
นายวัฒนา กล่าวว่า ตนเป็น สจ.มา 12 ปี รู้ปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี จึงสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างถูกต้องตรงจุด ขอ
เพียงพี่น้องประชาชนให้โอกาสเข้าไปทำหน้าที่ ส.ส. เลือกคนในพื้นที่ อย่าเลือกคนนอก จ.ลำปางมี ส.ส 4 คน แต่เป็น 
ส.ส.ฝ่ายค้าน จึงไม่มีงบประมาณมาพัฒนาพื้นที ่ ดังนั ้นขอโอกาสให้ตนได้ เข้าไปเป็น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล จะได้นำ
งบประมาณลงมาสู่พื้นที่  จากนั้นที่วัดนาแก้วตะวันตก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือ พรรค
พลังประชารัฐ เดินทางมาปราศรัยกับพ่ีน้องประชาชน ว่า การเลือกตั้งที่จะถึงนี้ เป็นการให้โอกาสคนลำปางเขต 4 ทั้ง 5 
อำเภอ ที่จะได้ลองเลือก ส.ส.ที่เป็นฝั่งรัฐบาลไว้สักคนจะได้เปรียบเทียบกับอีก 3 เขต ว่าการพัฒนาพื้นที่จะเป็นอย่างไร 
ปัญหาของเขต 4 เวลานี้คือต้องแก้เรื่องน้ำอย่างเร่งด่วน เรามีน้ำแม่วังที่ไหลผ่าน แต่ ชาวเกาะคา แม่พริก สบปราก ไม่ได้
ใช้น้ำจากแม่น้ำสายหลักแห่งนี้ น้ำไหลมาแล้วก็ไหลไป ดังนั้นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบหากไม่แก้ อย่าคิดจะไป 
ทำเรื่องอื่น "ในฐานะเป็นลูกข้าวเหนียวโตมาได้จากการกินข้าวเหนียว พ่อแม่เป็นชาวนา ก็อยากให้คนเหนือได้ลืมตาอ้า
ปาก หลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ไม่อยากให้ท้องแห้ง ดังนั้นจึงอยากให้พี่น้องประชาชนเลือกลูกหลานคนเกาะคา 
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ลูกหลานคนเหนือ การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งซ่อม หากได้นายวัฒนาไป ถือเป็นการเสริมทัพลูกข้าวเหนียว ใน
การพัฒนาคนเหนือให้อยู่ดีกินดี ปัญหาของเขต 4 นอกจากเรื่องน้ำ ที่ดิน ราคาพืชผลการเกษตรแล้ว ยังมีเรื่องหนี้
กองทุนหมู่บ้าน และหนี้ ธกส. ซึ่งเหล่านี้ คืองานหนักของ ส.ส.เขต 4 ทั้ง 5 อำเภอ และฝากนายวัฒนาว่า การเป็น ส.ส.
ไม่ใช่เป็นเจ้าคนนายคนแต่เป็นขี้ข้าชาวบ้าน ที่ต้องรับใช้พ่ีน้องประชาชน ดังนั้นวันที่ 20 มิ.ย.นี้ ขอฝากให้ออกไปใช้สิทธิ 
เลือกนายวัฒนา ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐ" ร.อ.ธรรมนัสกล่าว 
ด้านนายวัฒนา ปราศรัยว่า ตนเป็นคนเกาะคา ดังนั้นต้องพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน โดยเฉพาะเรื่องฝาย ระบบส่งน้ำ และ
ระบบบาดาล สำหรับใช้ในการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ ที่เป็นปัญหาของพ่ีน้องประชาชนอยู่ในขณะนี้ เพราะท่ีผ่านมาไม่
มีคนนำปัญหาไปผลักดันต่อรัฐบาล ถึงไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นวันที่ 20 มิ.ย.นี้ จึงเป็นโอกาสที่จะได้เลือก ส.ส.ฝั่งรัฐบาล 
ซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ดูแลเรื่องน้ำโดยตรง กรมชลประทานอยู่ในการกำกับดูแล สามารถดำเนินการ
แก้แัญหาให้ได้ และช่วงที่ผ่านมาท่านก็ได้รับทราบปัญหา จากการลงพื้นที่แล้ว เปรียบดังคำโบราณที่ว่า ช้างเหยียบนา 
พญาเหยียบเมือง คนมีบารมีไปที่ไหนพื้นที่นั้นก็ได้รับการแก้ไข 
ร.อ.ธรรมนัส ให้สัมภาษณ์ว่า จากการลงพื้นที่หาเสียงที่ จ.ลำปาง มั่นใจว่า ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐจะได้รับชัย
ชนะอย่างแน่นอน ส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีนั้น เป็นอำนาจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และ รมว.กลาโหม ที่จะพิจารณา 
 

อ้างอิง  : https://www.thaipost.net/main/detail/69106 
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18 มิ.ย. 2563 16:25 น. 

โค้งสุดท้าย พปชร.ส่ง "มาดามเดียร์" ช่วยผู้สมัครเลอืกตั้งซ่อมลำปาง หาเสียง 

 

 

 

 

ลำปาง สนามเลือกตั้งซ่อมลำปาง เขต 4 โค้งสุดท้าย เริ่มร้อนแรง พลังประชารัฐ ส่ง "มาดามเดียร์" และส.ส.หลาย
จังหวัดช่วย "วัฒนา" หาเสียง ขณะสนามเลือกตั้งซ่อมส.ส.นี้ มีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครลงชิงชัย  5 พรรค  

วันที่ 18 มิ.ย. ที่บริเวณหน้าตลาดอำเภอเกาะคา จ.ลำปาง นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี หรือมาดามเดียร์ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กรุงเทพมหานคร น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ 
ส.ส.สมุทรสาคร นายสุทา ประทีป ณ ถลาง ส.ส.ภูเก็ต และนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก ขึ้นรถแห่ขยายเสียง เพ่ือ
ช่วย นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 4 เบอร์ 1 พรรคพลังประชารัฐ หาเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย 
โดยมาดามเดียร์ ได้พูดผ่านเครื่องขยายเสียง เพื่อขอคะแนนเสียงประชาชนในพื้นที่ อ.เกาะคา ให้กับนายวัฒนา ซึ่งเป็น
ผู้สมัครของพรรคและยังเป็นชาว อ.เกาะคา อยู่ใกล้ชิดชาวบ้าน และรู้ปัญหาพื้นที่เป็นอย่างดี 

จากนั้น ที่วัดนาแก้วตะวันตก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือ พรรคพลังประชารัฐ เดินทางมา
ปราศรัยกับพี่น้องประชาชน ว่า การเลือกตั้งที่จะถึงนี้ เป็นการให้โอกาสคนลำปางเขต 4 ทั้ง 5 อำเภอ ที่จะได้ลองเลือก 
ส.ส.ที่เป็นฝั่งรัฐบาลไว้สักคน จะได้เปรียบเทียบกับอีก 3 เขต ว่า การพัฒนาพื้นที่จะเป็นอย่างไร ปัญหาของเขต 4 เวลานี้ 
คือ ต้องแก้เรื่องน้ำอย่างเร่งด่วน เรามีน้ำแม่วังที่ไหลผ่าน แต่ชาวเกาะคา แม่พริก สบปราบ ไม่ได้ใช้น้ำจากแม่น้ำสาย
หลักแห่งนี้ น้ำไหลมาแล้วก็ไหลไป ดังนั้นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบหากไม่แก้ อย่าคิดจะไปทำเรื่องอ่ืน 

"ในฐานะเป็นลูกข้าวเหนียวโตมาได้จากการกินข้าวเหนียว พ่อแม่เป็นชาวนา ก็อยากให้คนเหนือได้ลืมตาอ้าปาก หลุดพ้น
จากความทุกข์ยาก ไม่อยากให้ท้องแห้ง ดังนั้นจึงอยากให้พี่น้องประชาชนเลือกลูกหลานคนเกาะคา ลูกหลานคนเหนือ 
การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งซ่อม หากได้นายวัฒนาไป ถือเป็นการเสริมทัพลูกข้าวเหนียว ในการพัฒนาคนเหนือให้
อยู่ดีกินดี ปัญหาของเขต 4 นอกจากเรื่องน้ำ ที่ดิน ราคาพืชผลการเกษตรแล้ว ยังมีเรื่องหนี้กองทุนหมู่บ้าน และหนี้ ธ.
ก.ส. ซึ่งเหล่านี้ คืองานหนักของ ส.ส.เขต 4 ทั้ง 5 อำเภอ และฝากนายวัฒนาว่า การเป็น ส.ส.ไม่ใช่เป็นเจ้าคนนายคนแต่
เป็นขี้ข้าชาวบ้าน ที่ต้องรับใช้พ่ีน้องประชาชน ดังนั้นวันที่ 20 มิ.ย.นี้ ขอฝากให้ออกไปใช้สิทธิ เลือกนายวัฒนา ส.ส.จาก
พรรคพลังประชารัฐ" ร.อ.ธรรมนัส กล่าว... 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

35 

 

 ด้านนายวัฒนาปราศรัยว่า ตนเป็นคนเกาะคา ดังนั้นต้องพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน โดยเฉพาะเรื่องฝาย ระบบส่ง
น้ำ และระบบบาดาล สำหรับใช้ในการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ ที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้ เพราะที่
ผ่านมาไม่มีคนนำปัญหาไปผลักดันต่อรัฐบาล ถึงไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นวันที่ 20 มิ.ย.นี้ จึงเป็นโอกาสที่จะได้เลือก ส.ส.
ฝั่งรัฐบาล ซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ดูแลเรื่องน้ำโดยตรง กรมชลประทานอยู่ในการกำกับดูแล สามารถ
ดำเนินการแก้ปัญหาให้ได้ และช่วงที่ผ่านมาท่านก็ได้รับทราบปัญหาจากการลงพื้นที่แล้ว เปรียบดังคำโบราณที่ว่า 
ช้างเหยียบนา พญาเหยียบเมือง คนมีบารมีไปที่ไหนพื้นที่นั้นก็ได้รับการแก้ไข 

 ร.อ.ธรรมนัส ให้สัมภาษณ์ว่า จากการลงพื้นที่หาเสียงที่ จ.ลำปาง มั่นใจว่า ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐจะ
ได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน ส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีนั้น เป็นอำนาจของ พล.อ.ประยุทธ์ จั นทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่จะพิจารณา 

 สำหรับในเขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ลำปาง มีพรรคการเมืองต่างๆ ที่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ จำนวน 5 
พรรค คือ หมายเลข 1 นายวัฒนา สิทธิวัง จากพรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 2 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ จากพรรคเสรี
รวมไทย หมายเลข 3 นายอำพล คำศรีวรรณ จากพรรคพลังท้องถิ่นไท หมายเลข 4 นายองอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ จาก
พรรคไทรักธรรม และหมายเลข 5 น.ส.ปทิตตา ชัยมูลชื่น ผู้สมัครจากพรรคเศรษฐกิจใหม่ และในเขตเลือกตั้งที่ 4 จ.
ลำปาง มี 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก มีหน่วย
เลือกตั้ง 386 หน่วย มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 162,920 คน และกำหนดวันเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.63 ที่จะถึงนี ้

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1871731 
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พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 18.45 น. 

“เสรีพิศุทธ์”เดินหน้าช่วยลูกพรรคหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.ลำปาง  ลั่นประชาชน

จะ ไม่ผิดหวัง ถ้าเลือกเสรีรวมไทย แนะยึดลำปางโมเดลไว้ปราบเผด็จการ 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และ ส.ส.ของพรรคลงพ้ืนที่ อ.เถิน และ อ.สบ

ปราบ จ.ลำปาง เพื่อช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.

ลำปาง ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่20 เม.ย.นี้ 

 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  กล่าวว่า อยากให้พี่น้องชาวลำปาง สร้างต้นแบบของประชาธิปไตย เพราะตอนนี้เผด็จการมี

อำนาจรัฐ มีกองทัพหนุนหลัง เพราะฉะนั้นเราต้องสู้ และต่อไปมีเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต5 ต้องรวมพลังฝ่าย

ประชาธิปไตยให้ชนะให้ได้ และประชาธิปไตยจะเบ่งบาน ตนเเละพรรคลงพื้นที่เขต 4 มาหลายวันต่อเนื่อง ไม่กี่วันนี้จะ

เลือกตั้งเเล้ว พวกเราต้องช่วยกัน อย่าให้อำนาจมืดของเผด็จการครอบคลุมเขตนี้ เพราะมีการใช้อำนาจมืดจริง ตน

สะท้อนไปเเล้วเเละรอคำตอบอยู่ 

  หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ตนชูนโยบายประชาชนจะต้องมีที่ค้าขาย ที่ทำกิน เพื่อจะมีรายได้เลี้ยงชีพ 

และพรรคเสรีรวมไทย สนับสนุนการได้รับการศึกษา เพราะชาติจะเจริญได้ต้องมีคนที่มีความรู้ ความสามารถ ตน เเละ 

ส.ส.ของพรรครวมทั้งผู้สมัครของตนทุ่มเทลงพื้นที่ เพื่อไปพบประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพราะต้องการรับฟังและแก้ไข

ปัญหาให้ประชาชน ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ถ้าพี่น้องประชาชนให้โอกาส เลือกผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย รับรองว่าไม่

ผิดหวัง 
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 “ขอให้เขต 4 จ.ลำปาง สั่งสอนฝ่ายเผด็จการว่า อย่าใช้อำนาจรัฐเเละอิทธิพลเถื่อนมาบีบฝ่ายประชาธิปไตย 

พวกเราต้องสั่งสอนเเละยึดลำปางโมเดลไว้ปราบเผด็จการ ได้ยินว่าเเกนนำบางพรรคของอีกฝ่ายที่มาคุมการหาเสียง

คราวนี้จะได้เติบใหญ่ในวันข้างหน้า ขอถามรองนายกฯที่จะเป็นว่าที่หัวหน้าพรรคคนใหม่ว่า พอใจที่มีคนภาพลักษณ์ไม่

ใสสะอาดอยู่ในพรรคเเละในครม.” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์   กล่าว 

  หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยคุณสมบัติรัฐมนตรีคนหนึ่งในรัฐบาลนี้ คน

เเบบนี้มีปัญหาหลายด้าน เเต่ทำไมหัวหน้ารัฐบาลเเละรองนายกฯ ที่เป็นว่าที่หัวหน้าพรรคคนใหม่ ยังให้โอกาสคน ๆ นี้

อยู่  เเสดงว่าหัวหน้ารัฐบาลนี้เลือกใช้คนเเบบใดก็ได้หากทำประโยชน์ให้ตัวเองได้ เเละเอาคนที่มีปัญหามาบริหาร

บ้านเมืองได้ด้วยหรือ หากเป็นตน ตนไม่เอาคนเเบบนี้ไว้เเน่นอน ด้งนั้นชาวลำปางเขต4 ต้องไม่ให้โอกาสคนเเบบนี้อีก

ต่อไป....  

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/780644 
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18 มิ.ย. 2563 16:25 น. 

โค้งสุดท้าย พปชร.ส่ง "มาดามเดียร์" ช่วยผู้สมัครเลอืกตั้งซ่อมลำปาง หาเสียง 

 

 

 

 

ลำปาง สนามเลือกตั้งซ่อมลำปาง เขต 4 โค้งสุดท้าย เริ่มร้อนแรง พลังประชารัฐ ส่ง "มาดามเดียร์" และส.ส.หลาย
จังหวัดช่วย "วัฒนา" หาเสียง ขณะสนามเลือกตั้งซ่อมส.ส.นี้ มีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครลงชิงชัย  5 พรรค  

วันที่ 18 มิ.ย. ที่บริเวณหน้าตลาดอำเภอเกาะคา จ.ลำปาง นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี หรือมาดามเดียร์ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กรุงเทพมหานคร น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ 
ส.ส.สมุทรสาคร นายสุทา ประทีป ณ ถลาง ส.ส.ภูเก็ต และนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก ขึ้นรถแห่ขยายเสียง เพ่ือ
ช่วย นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 4 เบอร์ 1 พรรคพลังประชารัฐ หาเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย 
โดยมาดามเดียร์ ได้พูดผ่านเครื่องขยายเสียง เพื่อขอคะแนนเสียงประชาชนในพื้นที่ อ.เกาะคา ให้กับนายวัฒนา ซึ่งเป็น
ผู้สมัครของพรรคและยังเป็นชาว อ.เกาะคา อยู่ใกล้ชิดชาวบ้าน และรู้ปัญหาพื้นที่เป็นอย่างดี 

จากนั้น ที่วัดนาแก้วตะวันตก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือ พรรคพลังประชารัฐ เดินทางมา
ปราศรัยกับพี่น้องประชาชน ว่า การเลือกตั้งที่จะถึงนี้ เป็นการให้โอกาสคนลำปางเขต 4 ทั้ง 5 อำเภอ ที่จะได้ลองเลือก 
ส.ส.ที่เป็นฝั่งรัฐบาลไว้สักคน จะได้เปรียบเทียบกับอีก 3 เขต ว่า การพัฒนาพื้นที่จะเป็นอย่างไร ปัญหาของเขต 4 เวลานี้ 
คือ ต้องแก้เรื่องน้ำอย่างเร่งด่วน เรามีน้ำแม่วังที่ไหลผ่าน แต่ชาวเกาะคา แม่พริก สบปราบ ไม่ได้ใช้น้ำจากแม่น้ำสาย
หลักแห่งนี้ น้ำไหลมาแล้วก็ไหลไป ดังนั้นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบหากไม่แก้ อย่าคิดจะไปทำเรื่องอ่ืน 

 "ในฐานะเป็นลูกข้าวเหนียวโตมาได้จากการกินข้าวเหนียว พ่อแม่เป็นชาวนา ก็อยากให้คนเหนือได้ลืมตาอ้าปาก 
หลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ไม่อยากให้ท้องแห้ง ดังนั้นจึงอยากให้พ่ีน้องประชาชนเลือกลูกหลานคนเกาะคา ลูกหลานคน
เหนือ การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งซ่อม หากได้นายวัฒนาไป ถือเป็นการเสริมทัพลูกข้าวเหนียว ในการพัฒนาคน
เหนือให้อยู่ดีกินดี ปัญหาของเขต 4 นอกจากเรื่องน้ำ ที่ดิน ราคาพืชผลการเกษตรแล้ว ยังมีเรื่องหนี้กองทุนหมู่บ้าน และ
หนี้ ธ.ก.ส. ซึ่งเหล่านี้ คืองานหนักของ ส.ส.เขต 4 ทั้ง 5 อำเภอ และฝากนายวัฒนาว่า การเป็น ส.ส.ไม่ใช่เป็นเจ้าคนนาย
คนแต่เป็นขี้ข้าชาวบ้าน ที่ต้องรับใช้พี่น้องประชาชน ดังนั้นวันที่ 20 มิ.ย.นี้ ขอฝากให้ออกไปใช้สิทธิ เลือกนายวัฒนา 
ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐ" ร.อ.ธรรมนัส กล่าว... 
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 ด้านนายวัฒนาปราศรัยว่า ตนเป็นคนเกาะคา ดังนั้นต้องพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน โดยเฉพาะเรื่องฝาย ระบบส่ง
น้ำ และระบบบาดาล สำหรับใช้ในการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ ที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้ เพราะที่
ผ่านมาไม่มีคนนำปัญหาไปผลักดันต่อรัฐบาล ถึงไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นวันที่ 20 มิ.ย.นี้ จึงเป็นโอกาสที่จะได้เลือก ส.ส.
ฝั่งรัฐบาล ซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ดูแลเรื่องน้ำโดยตรง กรมชลประทานอยู่ในการกำกับดูแล สามารถ
ดำเนินการแก้ปัญหาให้ได้ และช่วงที่ผ่านมาท่านก็ได้รับทราบปัญหาจากการลงพื้นที่แล้ว เปรียบดังคำโบราณที่ว่า 
ช้างเหยียบนา พญาเหยียบเมือง คนมีบารมีไปที่ไหนพื้นที่นั้นก็ได้รับการแก้ไข 

 ร.อ.ธรรมนัส ให้สัมภาษณ์ว่า จากการลงพื้นที่หาเสียงที่ จ.ลำปาง มั่นใจว่า ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐจะ
ได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน ส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีนั้น เป็นอำนาจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่จะพิจารณา 

 สำหรับในเขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ลำปาง มีพรรคการเมืองต่างๆ ที่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้  จำนวน 5 
พรรค คือ หมายเลข 1 นายวัฒนา สิทธิวัง จากพรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 2 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ จากพรรคเสรี
รวมไทย หมายเลข 3 นายอำพล คำศรีวรรณ จากพรรคพลังท้องถิ่นไท หมายเลข 4 นายองอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ จาก
พรรคไทรักธรรม และหมายเลข 5 น.ส.ปทิตตา ชัยมูลชื่น ผู้สมัครจากพรรคเศรษฐกิจใหม่ และในเขตเลือกตั้งที่ 4 จ.
ลำปาง มี 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก มีหน่วย
เลือกตั้ง 386 หน่วย มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 162,920 คน และกำหนดวันเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.63 ที่จะถงึนี้ 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1871731 

ไลน์ทูเดย์ : 

https://today.line.me/th/article/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E

0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2+%E0%B8%9E%E0%B8%

9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E

0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A

3%E0%B9%8C+%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%

B... 

 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1871731
https://today.line.me/th/article/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2+%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%25B
https://today.line.me/th/article/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2+%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%25B
https://today.line.me/th/article/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2+%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%25B
https://today.line.me/th/article/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2+%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%25B
https://today.line.me/th/article/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2+%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%25B
https://today.line.me/th/article/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2+%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%25B
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18 มิ.ย. 2563-15:33 น. 

ยกฟ้อง! 8 กปปส. ก่อม็อบขวางเลือกตั้ง ส่วนแกนนำ เจอแค่โทษปรับ 

 
ศาลอุทธรณ์ ยกฟ้อง 8 ผู้ชุมนุม กลุ่ม กปปส. ขวางเลือกตั้งล่วงหน้าเขตทุ่งครุ สั่งปรับ 2 หมื่น แกนนำสั่ง
ขวางตัดโซ่คล้องปิดประตู สำนักงานเขตทุ่งครุ 
วันที่ 18 มิ.ย. ที่ห้องพิจารณา 908 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดำ 
อ.338/2560 ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้อง น.ส.ปราณี ธรรมนิยม , นายชวลิต ศิริกังวาลกุล, นาย
ทองใบ แจ่มจำรัส, นายทวี โพธิ์ดำ,น.ส.กฤษณา น้อยปลา , นายณรงค์ ปิณฑรัตนวิบูลย์ , นายทวี อับดุลเลาะห์ , 
น.ส.กุสุมา อินสมะพันธ์ , นางจารุวรรณ แสงอรุณ และ น.ส.ปาตีเมาะ แสงสว่าง เป็นจำเลยที่ 1-10 ฐานกระทำ
ผิด พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ศ.2550 มาตรา 76,152 
กรณีวันที ่  26 ม.ค. 2557 เวลากลางวัน จำเลยทั ้ งสิบกับ  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  และ นางทยา ทีป
สุวรรณ ซึ่งแยกไปดำเนินคดีต่างหากแล้ว กับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ร่วมกันนำกลุ่มคณะกรรมการประชาชน
เพื ่อการเปลี ่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข 
(กปปส.) ประมาณ 50 คน ไปปิดล้อมทางเข้าสำนักงานเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นที่เลือกตั้งกลาง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 
26 กรุงเทพมหานคร อันเป็นสถานที่ที่กำหนดให้ทำการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งทั่วไป จำเลยกับพวกร่วมกัน
นำรถไปจอดหน้าสำนักงาน พากันไปยืนและนั่งขวางหน้าประตู ใช้โซ่ขนาดใหญ่คล้องบานประตูทางเข้า -ออก ทำ
ให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถเข้าไปในสำนั กงานเขตทุ่งครุได้ 
คดีนี้จำเลยที่ 3 เสียชีวิต ศาลจึงให้จำหน่ายส่วนของจำเลยที่ 3 ออกจากสารบบความ ต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษา
จำคุกจำเลยที่ 1-2, 6-7 คนละ 1 ปี 6 เดือน ส่วนจำเลยที่ 4-5, 8-10 คนละ 1 ปี คำเบิกความของจำเลยที่ 1-2, 
4-10 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละ 1 ใน 3 คงจำคุกจำเลยที่ 1-2, 
6-7 คนละ 1 ปี จำเลยที่ 4-5, 8-10 คนละ 8 เดือน และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยที่ 1-2, 4-10 คนละ 
5 ปี จากนั้นพวกจำเลยยื่นอุทธรณ์และได้รับการประกันตัว  
ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดหรือไม่ ในส่วนของ
จำเลยที่ 1 โจทก์มีตำรวจ สน.ทุ่งครุ เป็นพยาน เบิกความพบจำเลยที่ 1 กำลังพูดโทรโข่งเรียกกลุ่มคนให้เข้าไป
ขัดขวางตำรวจที่จะตัดโซ่คล้องปิดประตูสำนักงานเขตทุ่งครุ  
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ศาลเห็นว่าพยานโจทก์เป็นข้าราชการตำรวจท้องที่ จำเลยที่ 1 เป็นสมาชิกสภาเขตท้องที่ ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏ
มูลเหตุจูงใจที่พยานจะปรักปรำจำเลยที่ 1 น่าเชื่อว่าพยานเบิกความไปตามที่พบเห็น ประกอบกับจำเลยที่ 1 รับ
ว่าวันเกิดเหตุได้มาที่สำนักงานเขตทุ่งครุ พูดโทรโข่งรณรงค์ให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง 
จำเลยที่ 1 เป็นผู้นำชุมชนในท้องที่เกิดเหตุ เมื่อตำรวจขอเจรจาให้จำเลยที่ 1 เปิดประตูสำนักงานเขต หาก
จำเลยที่ 1 ไม่มีส่วนรู้เห็นก็น่าจะเจรจากับกลุ่มบุคคลขอให้เปิดกุญแจที่คล้องโซ่ ไม่ปฏิเสธหนักแน่นว่าตนไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของกลุ่มบุคคลดั งกล่าว และใช้โทรโข่งเรียกมวลชนขัดขวางมิให้ตำรวจตัดโซ่  
ประกอบกับพยานบุคคลเบิกความเกี่ยวกับจำเลยที่ 1 คุยให้ฟังว่า นายณัฏฐพล เป็นผู้มอบโซ่และกุญแจให้จำเลย
ที่ 1 จำนวน 3 ชุด ไปปิดประตูสำนักงานเขตทุ่งครุ พยานโจทก์ที่สืบมามีน้ำหนักมั่นคง ส่วนที่จำเลยที่ 1 อุทธรณ์
ขอให้รอการลงโทษจำคุกนั้น ศาลเห็นว่าจำเลยเพียงแต่พูดโทรโข่งเรียกมวลชน ไม่ได้กระทำด้วยความรุนแรง 
สมควรให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีด้วยการรอการลงโทษจำคุก แต่เพ่ือให้หลาบจำจึงให้ลงโทษปรับอีกสถาน
หนึ่ง 
สำหรับจำเลยที่ 2, 4-10 โจทก์ไม่มีพยานมานำสืบให้เห็นว่ามีพฤติกรรมหรือการกระทำใดอันเป็นการขัดขวาง
การลงคะแนนเลือกตั้งแต่อย่างใด จำเลยไม่มีการปิดบังอำพรางใบหน้า ชุมนุมอย่างเปิดเผย ด้วยความสงบ
ปราศจากความรุนแรง แม้มีเจตนาร่วมชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไป เช่นเดียวกับกลุ่มบุคคลที่
ใช้โซ่คล้องแล้วใส่กุญแจปิดสำนักงานเขตทุ่งครุ ก็ไม่อาจถือว่าจำเลยที่ 2, 4-10 เป็นตัวการร่วมกระทำผิดด้วย 
การกระทำของจำเลยที่ 2, 4-10 ไม่เป็นความผิดตามฟ้อง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษ ศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้อง
ด้วย อุทธรณ์ของจำเลยที่ 2, 4-10 ฟังขึ้น  
พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษปรับจำเลยที่  1 เป็นเงิน 30,000 บาท ทางนำสืบของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่
การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงปรับ 20,000 บาท โทษจำคุก 1 ปี ให้รอการลงโทษไว้ 2 
ปี ยกฟ้องจำเลยที่ 2, 4-10 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4339802 
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วันท่ี 18 มิถุนายน 2563 - 15:36 น. 

ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง 8 ผู้ชุมนุม กปปส. ขวางเลือกตั้งล่วงหน้าเขตทุ่งครุ สั่งปรับ  
2 หมื่นแกนนำ 
 

 
ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง 8 ผู้ชุมนุมกปปส. ขวางเลือกตั้งล่วงหน้าเขตทุ่งครุ สั่งปรับ 2 หม่ืนแกนนำสั่งขวางตัดโซ่ 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ห้องพิจารณา 908 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดำ 
อ.338/2560 ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้อง น.ส.ปราณี ธรรมนิยม, นายชวลิต ศิริกังวาลกุล, นายทองใบ 
แจ่มจำรัส, นายทวี โพธิ์ดำ, น.ส.กฤษณา น้อยปลา, นายณรงค์ ปิณฑรัตนวิบูลย์, นายทวี อับดุลเลาะห์, น.ส.กุสุมา อินส
มะพันธ์, นางจารุวรรณ แสงอรุณ และ น.ส.ปาตีเมาะ แสงสว่าง เป็นจำเลยที่ 1-10 ฐานกระทำผิด พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ศ.2550 มาตรา 76,152 
กรณีวันที่ 26 ม.ค. 2557 เวลากลางวัน จำเลยทั้งสิบกับนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และนางทยา ทีปสุวรรณ ซึ่งแยกไป
ดำเนินคดีต่างหากแล้ว กับพวกท่ียังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ร่วมกันนำกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูป
ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) ประมาณ 50 คน ไปปิดล้อม
ทางเข้าสำนักงานเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นที่เลือกตั้งกลางประจำเขตเลือกตั้งที่ 26 กรุงเทพมหานคร อันเป็นสถานที่ท่ีกำหนดให้
ทำการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งทั่วไป จำเลยกับพวกร่วมกันนำรถไปจอดหน้าสำนักงาน พากันไปยืนและนั่งขวางหน้า
ประตู ใช้โซ่ขนาดใหญ่คล้องบานประตูทางเข้า-ออก ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไม่สามารถเข้าไปในสำนักงานเขตทุ่งครุได้ 
คดีนี้จำเลยที่ 3 เสียชีวิต ศาลจึงให้จำหน่ายส่วนของจำเลยที่ 3 ออกจากสารบบความ ต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก
จำเลยที่ 1-2, 6-7 คนละ 1 ปี 6 เดือน ส่วนจำเลยที่ 4-5, 8-10 คนละ 1 ปี คำเบิกความของจำเลยที่ 1-2, 4-10 เป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละ 1 ใน 3 คงจำคุกจำเลยที่ 1-2, 6-7 คนละ 1 ปี 
จำเลยที่ 4-5, 8-10 คนละ 8 เดือน และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยที่ 1-2, 4-10 คนละ 5 ปี จากนั้นพวกจำเลย
ยื่นอุทธรณ์และได้รับการประกันตัว 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/05/1.-5.jpg
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ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดหรือไม่ ในส่วนของจำเลยที่ 
1 โจทก์มีตำรวจ สน.ทุ่งครุ เป็นพยาน เบิกความพบจำเลยที่ 1 กำลังพูดโทรโข่งเรียกกลุ่มคนให้เข้าไปขัดขวางตำรวจที่จะ
ตัดโซ่คล้องปิดประตูสำนักงานเขตทุ่งครุ ศาลเห็นว่าพยานโจทก์เป็นข้าราชการตำรวจท้องที่ จำเลยที่ 1 เป็นสมาชิกสภา
เขตท้องที่ ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏมูลเหตุจูงใจที่พยานจะปรักปรำจำเลยที่ 1 น่าเชื่อว่าพยานเบิกความไปตามที่พบเห็น 
ประกอบกับจำเลยที่ 1 รับว่าวันเกิดเหตุได้มาที่สำนักงานเขตทุ่งครุ พูดโทรโข่งรณรงค์ให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง  
จำเลยที่ 1 เป็นผู้นำชุมชนในท้องที่เกิดเหตุ เมื่อตำรวจขอเจรจาให้จำเลยที่ 1 เปิดประตูสำนักงานเขต หากจำเลยที่ 1 ไม่
มีส่วนรู้เห็นก็น่าจะเจรจากับกลุ่มบุคคลขอให้เปิดกุญแจที่คล้องโซ่ ไม่ปฏิเสธหนักแน่นว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กระทำของกลุ่มบุคคลดังกล่าว และใช้โทรโข่งเรียกมวลชนขัดขวางมิให้ตำรวจตัดโซ่ ประกอบกับพยานบุคคลเบิกความ
เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 คุยให้ฟังว่านายณัฏฐพลเป็นผู้มอบโซ่และกุญแจให้จำเลยที่ 1 จำนวน 3 ชุด ไปปิดประตูสำนักงาน
เขตทุ่งครุ พยานโจทก์ที่สืบมามีน้ำหนักมั่นคง ส่วนที่จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ขอให้รอการลงโทษจำคุกนั้น ศาลเห็นว่าจำเลย
เพียงแต่พูดโทรโข่งเรียกมวลชน ไม่ได้กระทำด้วยความรุนแรง สมควรให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีด้วยการรอการ
ลงโทษจำคุก แต่เพ่ือให้หลาบจำจึงให้ลงโทษปรับอีกสถานหนึ่ง 
สำหรับจำเลยที่ 2, 4-10 โจทก์ไม่มีพยานมานำสืบให้เห็นว่ามีพฤติกรรมหรือการกระทำใดอันเป็นการขัดขวางการ
ลงคะแนนเลือกตั้งแต่อย่างใด จำเลยไม่มีการปิดบังอำพรางใบหน้า ชุมนุมอย่างเปิดเผย ด้วยความสงบปราศจากความ
รุนแรง แม้มีเจตนาร่วมชุมนุมเพ่ือเรียกร้องให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไป เช่นเดียวกับกลุ่มบุคคลที่ใช้โซ่คล้องแล้วใส่กุญแจ
ปิดสำนักงานเขตทุ่งครุ ก็ไม่อาจถือว่าจำเลยที่ 2, 4-10 เป็นตัวการร่วมกระทำผิดด้วย การกระทำของจำเลยที่ 2, 4-10 
ไม่เป็นความผิดตามฟ้อง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษ ศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยที่ 2, 4-10 ฟังขึ้น 
พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 30,000 บาท ทางนำสืบของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงปรับ 20,000 บาท โทษจำคุก 1 ปี ให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี ยกฟ้อง
จำเลยที่ 2, 4-10 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2233465 

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2233465
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18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:15 น.      

ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง 8 ผู้ชุมนุม กปปส. ขวางเลือกตั้งล่วงหน้าเขตทุ่งครุ 
   

 
18 มิ.ย.63 - ที่ห้องพิจารณา 908 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดำ อ.
338/2560 ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้อง น.ส.ปราณี ธรรมนิยม, นายชวลิต ศิริกังวาลกุล, นายทองใบ 
แจ่มจำรัส, นายทวี โพธิ์ดำ, น.ส.กฤษณา น้อยปลา, นายณรงค์ ปิณฑรัตนวิบูลย์, นายทวี อับดุลเลาะห์, น.ส.กุสุมา อินส
มะพันธ์, นางจารุวรรณ แสงอรุณ และ น.ส.ปาตีเมาะ แสงสว่าง เป็นจำเลยที่ 1-10 ฐานกระทำผิด พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ศ.2550 มาตรา 76,152 
กรณีวันที่ 26 ม.ค. 2557 เวลากลางวัน จำเลยทั้งสิบกับนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และนางทยา ทีปสุวรรณ ซึ่งแยกไป
ดำเนินคดีต่างหากแล้ว กับพวกท่ียังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ร่วมกันนำกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูป
ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) ประมาณ 50 คน ไปปิดล้อม
ทางเข้าสำนักงานเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นที่เลือกตั้งกลางประจำเขตเลือกตั้งที่ 26 กรุงเทพมหานคร อันเป็นสถานที่ท่ีกำหนดให้
ทำการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งทั่วไป จำเลยกับพวกร่วมกันนำรถไปจอดหน้าสำนักงาน พากันไปยืนและนั่งขวางหน้า
ประตู ใช้โซ่ขนาดใหญ่คล้องบานประตูทางเข้า-ออก ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไม่สามารถเข้าไปในสำนักงานเขตทุ่งครุได้ 
คดีนี้จำเลยที่ 3 เสียชีวิต ศาลจึงให้จำหน่ายส่วนของจำเลยที่ 3 ออกจากสารบบความ ต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก
จำเลยที่ 1-2, 6-7 คนละ 1 ปี 6 เดือน ส่วนจำเลยที่ 4-5, 8-10 คนละ 1 ปี คำเบิกความของจำเลยที่ 1-2, 4-10 เป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละ 1 ใน 3 คงจำคุกจำเลยที่ 1-2, 6-7 คนละ 1 ปี 
จำเลยที่ 4-5, 8-10 คนละ 8 เดือน และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยที่ 1-2, 4-10 คนละ 5 ปี จากนั้นพวกจำเลย
ยื่นอุทธรณ์และได้รับการประกันตัว 
ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดหรือไม่ ในส่วนของจำเลยที่ 
1 โจทก์มีตำรวจ สน.ทุ่งครุ เป็นพยาน เบิกความพบจำเลยที่ 1 กำลังพูดโทรโข่งเรียกกลุ่มคนให้เข้าไปขัดขวางตำรวจที่จะ
ตัดโซ่คล้องปิดประตูสำนักงานเขตทุ่งครุ ศาลเห็นว่าพยานโจทก์เป็นข้าราชการตำรวจท้องที่ จำเลยที่ 1 เป็นสมาชิกสภา
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เขตท้องที่ ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏมูลเหตุจูงใจที่พยานจะปรักปรำจำเลยที่ 1 น่าเชื่อว่าพยานเบิกความไปตามที่พบเห็น 
ประกอบกับจำเลยที่ 1 รับว่าวันเกิดเหตุได้มาท่ีสำนักงานเขตทุ่งครุ พูดโทรโข่งรณรงค์ให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง 
จำเลยที่ 1 เป็นผู้นำชุมชนในท้องที่เกิดเหตุ เมื่อตำรวจขอเจรจาให้จำเลยที่ 1 เปิดประตูสำนักงานเขต หากจำเลยที่ 1 ไม่
มีส่วนรู้เห็นก็น่าจะเจรจากับกลุ่มบุคคลขอให้เปิดกุญแจที่คล้องโซ่ ไม่ปฏิเสธหนักแน่นว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กระทำของกลุ่มบุคคลดังกล่าว และใช้โทรโข่งเรียกมวลชนขัดขวางมิให้ตำรวจตัดโซ่ ประกอบกับพยานบุคคลเบิกความ
เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 คุยให้ฟังว่านายณัฏฐพลเป็นผู้มอบโซ่และกุญแจให้จำเลยที่ 1 จำนวน 3 ชุด ไปปิดประตูสำนักงาน
เขตทุ่งครุ พยานโจทก์ที่สืบมามีน้ำหนักมั่นคง ส่วนที่จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ขอให้รอการลงโทษจำคุกนั้น ศาลเห็นว่าจำเลย
เพียงแต่พูดโทรโข่งเรียกมวลชน ไม่ได้กระทำด้วยความรุนแรง สมควรให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีด้วยการรอการ
ลงโทษจำคุก แต่เพ่ือให้หลาบจำจึงให้ลงโทษปรับอีกสถานหนึ่ง 
สำหรับจำเลยที่ 2, 4-10 โจทก์ไม่มีพยานมานำสืบให้เห็นว่ามีพฤติกรรมหรือการกระทำใดอันเป็นการขัดขวางการ
ลงคะแนนเลือกตั้งแต่อย่างใด จำเลยไม่มีการปิดบังอำพรางใบหน้า ชุมนุมอย่างเปิดเผย ด้วยความสงบปราศจากความ
รุนแรง แม้มีเจตนาร่วมชุมนุมเพ่ือเรียกร้องให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไป เช่นเดียวกับกลุ่มบุคคลที่ใช้โซ่คล้องแล้วใส่กุญแจ
ปิดสำนักงานเขตทุ่งครุ ก็ไม่อาจถือว่าจำเลยที่ 2, 4-10 เป็นตัวการร่วมกระทำผิดด้วย การกระทำของจำเลยที่ 2, 4-10 
ไม่เป็นความผิดตามฟ้อง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษ ศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยที่ 2, 4-10 ฟังขึ้น 
พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 30,000 บาท ทางนำสืบของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงปรับ 20,000 บาท โทษจำคุก 1 ปี ให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี ยกฟ้อง
จำเลยที่ 2, 4-10 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69067 
ข่าวท่ีเกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/434318?adz= 

ข่าวท่ีเกี่ยวข้อง : https://www.nationweekend.com/content/politics/12424?line= 
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พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 17.02 น. 

"กลุ่มแคร"์ไมต่ิด!หากมีคนดันเป็นพรรคการเมือง 

 

 

 

 

 

“สุรพงษ์” เผย “แคร์” เน้นทำงานแบบองค์รวม ไม่มีลำดับชั้น แจงไม่ปิดกั้นหากใครคิดผลักดันให้เป็นพรรค ด้าน
“ภูมิธรรม” ชี้โลกยุคใหม่ไม่สามารถอยู่ได้โดยผู้นำเดี่ยวคนเดียว เล็งจัด“แคร์การท่องเที่ยววิถีใหม่”ช่วงก.ค. 

 เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. นพ.สุรพงษ์  สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกฯ ในฐานะสมาชิกเริ่มต้นกลุ่มแคร์ ให้สัมภาษณ์ถึงการ
ขับเคลื่อนของกลุ่มแคร์ภายหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า การทำงานของกลุ่มแคร์จะไม่ใช่
การทำงานในแบบของพรรคการเมือง แต่จะเน้นเรื่องประชาสังคมที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม เรามอง
ว่าจุดอ่อนการทำงานแบบเดิมคือไม่สามารถเห็นภาพรวม ทำให้ข้อเสนอต่างๆ ไม่รอบด้าน เมื่อคิด นำเสนอ แล้วก็จบแค่
นั้น แต่การทำงานของกลุ่มแคร์จะคิดในองค์รวม โดยไม่จำกัดแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่คิดทุกเรื่องที่เป็นองค์ประกอบของ
สังคม ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การกระจายอำนาจ การลดความเหลื่อมล้ำ  

 เมื่อถึงเวลาเคลื่อนก็จะไม่ใช่แค่คิดแล้วเสนอ แต่ต้องขับเคลื่อน อะไรที่สามารถมีกิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ 
โดยใช้เครือข่ายมาเชื่อมโยงการขับเคลื่อนเกื้อหนุนการทำงานกัน ไม่มีลำดับชั้น ทุกคนต้องมาฟังความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน ส่วนคำว่าไทยคือ ต้องครอบคลุมเครือข่ายทั้งประเทศ เช่น เครือข่ายในกทม.คิดว่าทำอย่างไรให้กทม.น่าอยู่ หรือเมื่อ
มีเรื่องเกษตรเข้ามาก็จะนำเครือข่ายเกษตรมาประสานว่าจะทำอย่างไรให้กทม.เป็นตลาดที่ดี เป็นต้น 

 ผู้สื่อข่าวถามว่า การระบุว่าจะไม่ทำงานแบบพรรคการเมืองนั้นจะมีแนวทางอย่างไร นายสุรพงษ์กล่าวว่า พรรค
การเมืองจะมีแกนนำพรรค มีลักษณะลำดับชั้น คนตัดสินใจจะเป็นแกนนำพรรค แต่กลุ่มแคร์ไม่มีกรรมการแคร์ สมาชิก
เริ่มต้นเป็นลักษณะของผู้ประสานงาน เราบอกตัวเองว่าเราไม่ใช่พรรคการเมือง แต่ไม่ ได้บอกว่าทุกคนที่อยู่ในกลุ่มแคร์
ห้ามการเมือง เพราะคนเป็นนักการเมืองก็มาอยู่ในกลุ่มแคร์ได้ ใครที่อยากให้ประเทศพ้นวิกฤติก็เอาความเชี่ยวชาญของ
ตัวเองมาเชื่อมต่อกับคนอื่น แล้วใช้เครือข่ายนี้ขับเคลื่อนเรื่องต่างๆ ในพ้ืนที่ต่างๆ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือต้องขออนุมัติจาก
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ใคร เราไม่ได้บอกว่าไม่เกี่ยวข้องการเมือง ใครเป็นนักการเมืองจะนำความคิดไปช่วยผลักดันต่อในสภาฯ หรือประสาน
กระทรวงต่างๆ ก็จะทำให้งานต่างๆ บรรลุผลได้ 

 ส่วนกลุ่มแคร์จะกลายเป็นพรรคการเมืองหรือไม่นั้น นพ.สุรพงษ์กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ตนต้องการทำให้เกิดความ
ชัดเจน สมัยพรรคไทยรักไทย ช่วงคิดทำนโยบายมีความคิดต่างๆ มากมาย แต่พอเป็นรัฐบาลทุกคนภารกิจรัดตัว ทำให้
ไม่ได้มานั่งคิดเรื่องใหม่ๆ เป็นจุดอ่อนที่ไม่สามารถมีความคิดใหม่ๆ ที่มองไปข้างหน้า ฉันใดก็ฉันนั้น ถ้าหากจะมีคนบาง
คนในกลุ่มแคร์จะผลักดันสร้างพรรคก็เป็นเรื่องของเขา เราต้องการองค์กรที่เป็นพื้นที่ความคิดใหม่ๆ ที่มองไกลไป
ข้างหน้า เป็นความคิดที่หลากหลาย รู้จริง แต่ละเรื่องมองทุกอย่าง แต่ไม่ว่าอย่างไรกลุ่มแคร์ก็จะยังคงอยู่ และถ้าพรรค
การเมืองใดเห็นประโยชน์ก็สามารถนำความคิดของกลุ่มแคร์ไปใช้ได้ 

 ด้านนายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ ในฐานะสมาชิกเริ่มต้นกลุ่มแค่ร์ กล่าวว่า หลังจาก
เปิดตัวไปแล้วทุกคนก็ทราบว่ากลุ่มแคร์จะทำอะไร จุดประสงค์เป็นอย่างไร เราคือภาคประชาสังคม เป็นเครือข่ายที่ดึง
คนทุกส่วนเข้ามาทำงานร่วมกัน ผู้ประสานงานกลุ่มจากเดิมที่มี 4 คนก็เพ่ิมข้ึนเป็น 10 คน หลังจากเสร็จงานเปิดตัวแล้ว
ท่านเหล่านี้ก็ไปออกรายการต่างๆ เพื่อบอกกล่าวในสิ่งที่เราจะดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดจากวันนี้ไป เราจะ
เดินหน้าสร้างเวทีหรือพื้นที่พบประชาชนในพื้นที่ต่างๆ และกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ส่วนจะเป็นพื้นที่ใด กลุ่มใดบ้างนั้น จะมี
การหารือกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้ 

 นายภูมิธรรม กล่าวอีกว่า วันนี้เราเชิญชวนประชาชนมาร่วมสร้างพื้นที่ความคิด เพราะเชื่อว่าสังคมวันนี้ไม่
สามารถอยู่ได้ในโลกยุคใหม่โดยผู้นำเดี่ยวคนเดียว แต่ต้องระดมความคิดจากคนจำนวนมากเพ่ือเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อน
ประเทศ ทั้งนี้ ช่วงเดือน ก.ค.จะเดินหน้าจัด “แคร์การท่องเที่ยววิถีใหม่” โดยเป็นเวทีที่ใช้ความคิดในสังคมไทยทั้งหมด
มาช่วยกันโดยไม่ต้องแบ่งแยก ความคิดเหล่านี้หากใครนำไปสู่การปฏิบัติเราก็ยินดี 

 ผู้สื่อข่าวถามว่า ท้ายที่สุดแล้วกลุ่มแคร์จะเป็นพรรคการเมืองหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่ า จุดเริ่มต้นของพวก
เราเริ่มจากปัญหาที่มีอยู่ในสังคม ส่วนทางออกจากนี้เป็นเรื่องของอนาคต เป็นเรื่องที่สมาชิกกลุ่มและสังคมต้องช่วยกัน
กำหนด.... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/780623 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1871731 
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19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 07:07 น.       

'ดร.พิชาย'เสนอโจทย์ 6 ข้อที ่ปชช. ควรได้เห็น หาก'ประยุทธ์'มีเจตจำนงจะทำงาน 
แบบNew Normal 

 
' 
19 มิ.ย.63-รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อดีตคณะบดีพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์(นิด้า)และประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) โพสตข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณีพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม  ออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย แถลงเรื่อง 
"วิธีการทำงานแบบ New Normal ของนายกรัฐมนตรี"  มีเนื้อหาดังนี้ 
หากพลเอกประยุทธ์มีเจตจำนงแน่วแน่และจริงใจตามที่ประกาศ “เป็นสัญญาประชาคม”   ในเรื่อง “การผนึกทุกภาค
ส่วนร่วมวางอนาคตประเทศไทย”   “การประเมินผลงานภาครัฐ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวจริง” และ “ การทำงานเชิง
รุก”   สิ่งที่ควรตามมาและประชาชนควรได้เห็นภายในเดือนนี้หรือเดือนหน้าคือ 
๑) จะเห็นพลเอกประยุทธ์ออกมาปฏิบัติการเชิงรุก ด้วยการประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน และแถลงแผนการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับ เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นคือการสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนในการกำหนดนโยบาย
และแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง   
๒) เราจะเห็นพลเอกประยุทธ์ออกมาประกาศว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจัง เพื่อให้มีการร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างอย่างกว้างขวาง และมีเนื้อหาที่มีความเป็นประชาธิปไตย 
เพ่ิมอำนาจแก่ประชาชน ขยายการมีส่วนร่วมและเสรีภาพมากขึ้น   
๓) การประกาศยกเลิกยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  เพราะยุทธศาสตร์ฉบับนี ้ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน   และในปัจจุบันก็ล้าสมัยไปแล้ว  พร้อมกันนั้นก็แก้ไขพรบ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๕๖๐ เสียใหม่ เพ่ือ
ผนึกพลังทางสังคมและให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติใหม่ 
๔) ประกาศสนับสนุนและสร้างกลไกที่เป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ตำรวจ และกองทัพ   โดยให้
ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
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๕) การปรับคณะรัฐมนตรี โดยปรับบุคคลทุกคนที่มีชื่อเสียงและพฤติกรรมอื้อฉาวเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ ปกปิด
ทรัพย์สิน และมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และบุคคลที่ไร้ความสามารถออกจากตำแหน่งทุกคน   จากนั้นแต่งตั้งบุคคล
ใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแทนโดยพิจารณาจากความสามารถ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละต่อส่วนรวมอย่าง
แท้จริง  มิใช่แต่งตั้งตามจำนวนโควต้าของส.ส.ของแต่ละกลุ่ม แต่ละพรรค 
๖)  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เพ่ือจัดตั้ง คณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติ  และมีอนุกรรมการประเมินผลแห่งชาติ
ระดับจังหวัด ที่ประกอบด้วยตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วน  คณะกรรมการและอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่ติดตาม
ประเมินผลโครงการของรัฐบาล หน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ  ทุกระดับ 
แต่หากไม่มีเรื่องเหล่านี้ให้เห็น แม้แต่เรื่องเดียวภายในหนึ่งหรือสองเดือน  เราก็สามารถสรุปได้ว่า สัญญาประชาคมที่พล
เอกประยุทธ์ประกาศออกมาเป็นเพียงสัญญาที่ว่างเปล่า  และเป็นเพียงปฏิบัติการเชิงจิตวิทยามวลชนเพื่อลดแรงกดดัน
ต่อรัฐบาลเท่านั้น 
สิ่งที่รัฐบาลประยุทธ์จะเผชิญ กรณีที่ละเมิดสัญญาประชาคมก็คือ ความเสื่อม เสียงวิจารณ์ การตำหนิ และการขับไล่
ออกจากอำนาจ 
  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69110 
 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/69110
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19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08:15 น.  
'ณัฐวุฒิ' คอนเฟิร์มพรรคเพื่อไทยขัดแย้ง-ขบเหลี่ยมกันจริง 
 

 
 
19 มิ.ย.63 - นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กล่าวในรายการ ‘หัวใจไม่หยุด‘เต้น’’ เผยแพร่ทางแฟนเพจ ‘นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ’ 
และยูทูบ 'นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ Official' ช่วงหนึ่งว่า พรรคเพื่อไทยมีข่าวความขัดแย้งออกมา เหตุปัจจัยคงต่างกันเพราะ
ที่นั่นไม่มีเก้าอ้ีให้แย่ง เป็นฝ่ายค้านจะไปแย่งตำแหน่งอะไรกันล่ะครับ แต่ต้องยอมรับกันว่าความไม่ลงลอยของแกนนำผู้มี
บทบาทสำคัญในพรรค เกิดเป็นข่าวมาแล้วยาวนานก่อนหน้านี้ 
ส่วนจะมีผลถึงขั้นต้องไปตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่ ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่หรือไม่ ผมคิดว่าเหตุผลคงไม่ใช่เรื่องนี้ทีเดยีวนัก 
เพราะสถานการณ์ของพรรคเพ่ือไทยอยู่อีกข้างหนึ่งของกระดานหกทางอำนาจโดยรัฐธรรมนูญปัจจุบัน 
เมื่อรัฐธรรมนูญ 60 เอื้อโอกาส เอื้อประโยชน์ให้พรรคพลังประชารัฐมากแค่ไหน ก็ต้องทำลายโอกาสและปิดกั้น
ประโยชน์ของเพ่ือไทยมากเท่านั้น 
พรรคเพื่อไทยจึงเป็นพรรคอันดับ 1 จากการเลือกตั้ง แต่ไม่มีส.ส.บัญชีรายชื่อและการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็เป็นไปได้สูงว่า
จะเกิดผลแบบเดียวกัน ดังนั้น ความขัดแย้งขบเหลี่ยม แม้จะมีอยู่จริง 
  แต่เท่าที่เห็น เค้าก็ทำงานกันมาได้ ที่ต้องไปตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ เป็นผลจากกติกาเป็นสำคัญ ต่อให้รัก
กันเหนียวแน่นดูดดื่มแค่ไหน แต่ภายในพรรคเพื่อไทย เค้าก็ต้องคิดเอาชนะกติกานี้ได้ และการจะเอาชนะกติกานี้ได้ 
สำหรับพรรคเพ่ือไทย การมีพรรคการเมืองมารองรับคะแนนบัญชีรายชื่อ ก็คงเป็น 1 ในสูตรที่เค้าคิดกัน 
ส่วนจะมีสูตรพิสดารขนาดที่ข้ามฟากไปจับมือกับพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลหรือเปล่า ผมไม่รู้นะครับ แต่อย่างที่บอกไป
แล้วว่า ถ้าเกิดแบบนั้น อำนาจ ผลประโยชน์ทางการเมือง ก็คงมีล่ะครับ แต่ศรัทธาและความเชื่อมั่นของประชาชน หมด
ตูดแน่นอน การจะนำพาสังคมไทยและสภาพการเมืองไทยออกพ้นสถานการณ์เช่นนี ้ได้ มีวิธีการเดียวคือต้องมี
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากประชาชน อย่าได้กล่าวหานะครับว่าผมเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพ่ือผลประโยชน์ทางการเมืองของ
พวกตน ไม่ใช่อ่ะครับ แต่ผมต้องการทลายแหล่งผลประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายรัฐประหาร คืนกลับมาให้ประชาชน
มากกว่า 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69112 
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19 มิ.ย. 2563 05:01 น. 

ยังมองไม่เห็นอนาคต 
 
พายุตั้งเค้าเขย่ารัฐบาล “ลุงตู่” 

หลังจากทอดระยะการปรับ ครม. โดยไม่มีกำหนดชัดเจนว่าจะเป็นไปเมื่อใดเพียงแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกฯ ให้คำตอบสั้นๆว่า “เป็นอำนาของผม”แต่เงื่อนไขและปัจจัยคงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จนกระทั่งล่าสุดนายจุริ
นทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ช่วยขยายความเป็น  “จิ๊กซอว์” ให้เห็นเป็นรูปเป็น
ร่างว่าจะมีการปรับ ครม.แน่นอนในอีกไม่นานนี้ พูดง่ายๆว่าได้รับสัญญาณจากนายกฯแล้วว่าจะปรับ ครม.  เพื่อให้
ประชาธิปัตย์ที่ร่วมรัฐบาลได้เตรียมตัวให้พร้อม เค้าลางที่ออกมาคงจะไม่ใช่การปรับแค่พรรคพลังประชารัฐเท่านั้น แต่จะ
เป็นการปรับใหญ่ อยู่ที่ว่าพรรคไหนจะเอายังไงก็เสนอชื่อให้นายกฯพิจารณา 

วันนี้พรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลล้วนมีปัญหาภายในที่กำลังหาทางคลี่คลายไปในรูปแบบต่างๆพรรค
ร่วมรัฐบาลที่ชัดเจนไล่ไปตั้งแต่พลังประชารัฐประชาธิปัตย์เกิดปัญหาขัดแย้งอย่างเปิดเผยล่าสุด  ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ยื่นใบลาออกจากหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.)  เรียบร้อยไปแล้วแต่
ยังไม่ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีเพียงแต่แจ้งให้นายกฯรับทราบแล้วจะตัดสินใจปรับ ครม.อย่างไรก็พร้อม  “หม่อม
เต่า” ไม่ได้บอกเหตุที่ชัดเจนว่า เพราะอะไรถึงลาออกบอกเป็นนัยๆว่า ขัดแย้งกันในทิศทางเมื่อคนในพรรคไม่ยอมรับแต่
ไปฟังคนที่ครอบงำพรรคอยู่ก็ต้องแยกทางกัน... 

เมื่อเป็นอย่างนี้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์รัฐบาลที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคือการปรับ ครม.พอดีขยับ
สอดรับกันเป็นปี่เป็นขลุ่ยโดยมิได้นัดหมายแต่อย่างน้อยก็ต้องให้พลังประชารัฐตั้งหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และ
กรรมการบริหารพรรคให้เข้าที่เข้าทางก่อนคงหนีไม่พ้นเดือนกรกฎาคมก่อนที่จะสุกงอมไปมากกว่านี้ เพราะยิ่งช้าก็ยิ่ง
เละเกิดแรงกดดันหนักเข้าไปอีกในทางกลับกันแม้จะตัดสินใจปรับ ครม.เพื่อเป็นทางออก แต่ดูจากสถานการณ์ในพรรค
ร่วมรัฐบาลหลายพรรคที่เกิดปัญหาดำรงอยู่จะมีก็พรรคภูมิใจไทยที่ยังสามารถกุมสภาพภายในได้ค่อนข้างดีจนไม่เกิดแรง
กระเพื่อมให้ปรากฏแต่เมื่อปรับใหญ่หลายพรรคและมีบางส่วนที่ย้ายเข้ามาร่วมใหม่ก็ต้องมีรางวัลตอบแทนดีที่สุดก็
ตำแหน่ง “รัฐมนตรี” นี่แหละ...ยังไม่รู้ว่าปรับแล้วจะดีขึ้นหรือทรุดหนักเข้าไปอีกเพราะมีรอยร้าวภายในแทบทุกพรรค
เมื่อมีการปรับ ครม. ก็ยิ่งเกิดแรงกระเพื่อมแน่ คนได้ก็พอใจ คนไม่ได้ก็ต้องมีน้ำโหที่หวังจะได้กระทรวงใหญ่แต่ไม่ได้มี
ปัญหา พรรคเล็กพรรคน้อยก็ต้องออกแรง แม้กระทั่งพรรคที่ร่วมรัฐบาลอาจจะถูกตัดเก้าอี้ก็เป็นไปได้ที่เคยพูดกันว่า
รัฐบาลจะแตกหาใช่เหตุมาจากฝ่ายค้านไม่แตกเพราะทำตัวเองสะท้อนต่อ “3 ป.” บนฐานอำนาจที่มุ่งจะอยู่ยาวต่อไป. 

“สายล่อฟ้า” 
 
อ้างอิง  : https://www.thairath.co.th/news/politic/1871488 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1871488
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18 มิถุนายน 2563 

เลือกตั้งท้องถิ่น 'ก้าวไกล-ก้าวหน้า' แยกกันเดิน ไม่ร่วมกันตี 
 

 
หาก “คณะก้าวหน้า” ลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่นจริง ย่อมน่าสนใจ เพราะมี “พรรคก้าวไกล” เป็นฐานสำคัญ 

‘คณะก้าวหน้า’ กลับมามีความเคลื ่อนไหวที่สำคัญอีกครั้ง ภายหลัง  ‘ปิยบุตร แสงกนกกุล’ แกนนำคณะ
ก้าวหน้าออกมาให้สัมภาษณ์ว่า คณะก้าวหน้าเตรียมส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น ที่กำลังจะมีข้ึนเร็วๆนี้ 

“ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดไป มันไม่ใช่แค่มาตรการที่จะทำ มันต้องสู้เรื่องมายาคติ เรื่องวิธีคิดของคนจำนวนมาก
ด้วย คนจำนวนมากมักจะบอกว่า ไม่เอาหรอก ให้อำนาจไปอยู่ที่ท้องถิ่น เพราะเรามีมายาคติชุดความคิดที่ว่าคอร์รัปชัน 
เลือกตั้งโกง เลือกตั้งท้องถิ่นเท่ากับมาเฟียท้องถิ่น เลือกตั้งท้องถิ่นได้แต่ตระกูลการเมืองท้องถิ่นเข้าไปทำ” “ดังนั้นมัน
ต้องเปลี่ยนวิธีคิดตรงนี้ด้วยว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้หมายความว่าคอร์รัปชัน การเลือกตั้งท้องถิ่นอาจจะหมายความ
ว่าทำเรื่องสิ่งดีๆ ให้กับพื้นที่ที่เขาต้องการได้เอง ดังนั้นคณะก้าวหน้าก็เลยตั้งใจจะมารณรงค์เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น  
เรื่องนายก อบจ.เราจะส่งแข่งในนามคณะก้าวหน้า” คำสัมภาษณ์ ปิยบุตร เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.63 

นับเป็นก้าวเดินที่น่าสนใจอย่างปฏิเสธไม่ได้ เพราะการลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น มีเงื่อนไขจำกัดน้อยกว่า
การเมืองระดับชาติ โดยเฉพาะการที่พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 ไม่ได้กำหนดผู้สมัครต้องสังกัดพรรคการเมือง เหมือนกับการเลือกตั้งส.ส. เพียงแต่ผู ้สมัครรับเลือกตั้งต้องมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ พ.ร.บ.กำหนด 

คณะก้าวหน้า แม้ด้านหนึ่งดูเหมือนจะเป็นคณะบุคคลที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมา แต่จริง ๆ แล้ว มีรากฐานที่ฝังมาแล้ว
ตั้งแต่เมื่อครั้งมีพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งพรรคอนาคตใหม่มีนโยบายในเรื่องการเมืองท้องถิ่นชัดเจน โดยเฉพาะการวาง
นโยบายกระจายอำนาจ อันเป็นหนึ่งนโยบายหลักของพรรค และก่อนที่พรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบไปนั ้น ได้เริ่ม
กระบวนการสรรหาผู้สมัครไว้ในบางพื้นที่เช่นกัน สอดรับกับระยะหลังที่ ‘ปิยบุตร’ ลงพื้นที่ตามต่างจังหวัด เพื่อพบกับ
ผู้สนับสนุนพรรคมากขึ้น เพ่ือเป็นต่อยอดฐานเสียงที่ได้วางเอาไว้มาตั้งแต่แรก และหากคณะก้าวหน้าตัดสินใจลงเลือกตั้ง
ท้องถิ่นจริงย่อมมองข้ามไม่ได้ เพราะต้องไม่ลืมว่ามีแรงสนับสนุนมาจากพรรคก้าวไกล 

ที่ผ่านมา พรรคก้าวไกลประกาศมาตลอดว่า ต่างคนต่างอยู่กับคณะก้าวหน้า แม้จะประกาศเช่นนั้นแต่กับการ
เลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว พรรคก้าวไกลประกาศชัดเจนว่า จะไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการหลบให้แก่
กัน ป้องกันไม่ให้เกิดการแย่งชิงฐานเสียงกันเอง เพียงแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่า พรรคก้าวไกลจะระดม ส.ส.ทั้ง 55 คน 
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ช่วยหาเสียงหรือไม่ หากการเลือกตั้งท้องถิ่นมาถึง แต่ถึงเวลานั้น  หากพรรคก้าวไกลสนับสนุนคณะก้าวหน้า ทั้งในทาง
ตรงและทางอ้อม ย่อมทำให้คณะก้าวหน้ามีความน่าเกรงขามในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นไม่แพ้กับพรรคการเมืองใหญ่  ใน
ประเด็นนี้ ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล และกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคเหนือ เปิดเผยว่า 
ยอมรับว่าพรรคก้าวไกลกับคณะก้าวหน้า เชื่อมโยงกันด้วยอุดมการณ์มาตั้งแต่ดำเนินการทางการเมืองในนามพรรค
อนาคตใหม่ แต่เวลานี้พรรคก้าวไกลขอเน้นการทำงานในสภาเป็นหลัก และหากมีการเลือกตั้งในอนาคต จะเน้นการส่ง
ผู้สมัคร ส.ส.เพ่ือทำงานการเมืองระดับประเทศเท่านั้น ส่วนการดำเนินการของคณะก้าวหน้าในการส่งผู้สมัครลงท้องถิ่น 
ก็ถือเป็นสิทธิที่ดำเนินการตามกฎหมายได้ “ยืนยันว่า การดำเนินการเช่นนี้ ไม่ได้เป็นเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองใด ๆ 
ทั้งสิ้น ในทางกลับกันแล้วคณะของคุณธนาธร และอาจารย์ปิยบุตร ควรจะได้ทำงานในสภา แต่เมื่อไม่เป็นเช่นนั้น ก็ต้อง
ทำงานการเมืองด้านอ่ืนแทน อย่างการส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น” 
  สำหรับข้อสงสัยว่า หากมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว ส.ส.พรรคก้าวไกล จะช่วยหาเสียงหรือไม่ ปดิพัทธ์ ระบุว่า 
เรื่องนี้ต้องให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้นมาก่อน แต่เมื่อยังไม่มีความชัดเจนจากรัฐบาล ทำให้พรรค
ก้าวไกลต้องเน้นการทำงานการเมืองระดับประเทศก่อน เพราะอีกด้านหนึ่งก็ไม่มีความชัดเจนว่า จะมีการยุบสภา
ผู้แทนราษฎรหรือไม่ ดังนั้น พรรคก้าวไกลก็ต้องทำงานในสภาเช่นกัน “ที่ผ่านมา ยืนยันได้ว่าคุณธนาธรและอาจารยป์ิย
บุตร ไม่ได้เข้ามาครอบงำการทำงานของพรรคก้าวไกล ต่างฝ่ายต่างมีอิสระต่อกัน เราเป็นเพื่อนกันตรงนี้ไม่ปฏิเสธ” ปดิ
พัทธ์ กล่าวสรุป จากนี้ต้องรอดูว่า เมื่อพรรคก้าวไกลประกาศไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น และขอมุ่งไปที่เลือกตั้งใหญ่ 
เหมือนแยกกันเดิน แต่ไม่ร่วมกันตีกับคณะก้าวหน้าแล้ว ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเป็นใจแก่คณะก้าวหน้าหรือไม่ 
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