
 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

1 

 

รวมข่าววนัอาทิตย์
อาทิตย ์       

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวประจำวันท่ี 21 มิถุนายน 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน ์

INN ออนไลน ์
ไทยรัฐออนไลน ์
มติชนออนไลน ์

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พอใจการ
จัดการเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ลำปาง  
    นายอิทธิพร กล่าวถึงภาพรวมของการจัดการเลือกตั้งซ่อมเขต 4 
จังหวัดลำปาง ส่วนตัวรู้สึกพอใจมากกับการจัดการเลือกตั้งในวันนี้ 
เริ่มต้นที่การจัดสถานที่ที่ให้มั่นใจว่าจะช่วยป้องกัน ไม่ให้ติดเชื้อและ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจากการลงพื้นที่แต่ละหน่วย ส่วน
ใหญ่จัดแผนผัง สถานที่ตามที ่กกต.ได้อบรมไปทุกประการ และ
ประชาชนที่มาใช้สิทธิก็ทราบดีถึงการป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งดีใจที่
เป็นไปตามสิ่งที่เตรียมไว้ 
     ทั้งนี้ ตลอดทั้งไว้พบคนที่มีอุณหภูมิเกิน จนต้องไปใช้คูหาที่เตรียม
ไว้ จำนวน 2 คน ที่อำเภอเสริมงาม ก็นำตัวเข้าสู่กระบวนการปกติที่ได้
เตรียมไว้ ประสานกับกระทรวงสาธารณะสุขจังหวัด  
    ส่วนจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่ได้ลงพื้นที่ไปพบว่าช่วงเช้ามีผู้มา
ใช้สิทธิอย่างหนาแน่น ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีผู้มาใช้สิทธิแต่ละหน่วยเกิน 
70% ถือว่าเป็นที ่น่าพอใจ เพราะในสภาวะแบบนี้ประชาชนก็ยัง
ออกมาใช้สิทธิกันจำนวนมาก 
     ส่วนการนับคะแนนคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกนิ 2 ทุ่มในแต่ละหน่วย 
ซึ่งเมื่อแต่ละหน่วยส่งผลมา ก็ต้องมีการรวบรวมคะแนนและประกาศ 
คาดว่าไม่เกิน 5ทุ่มจะแล้วเสร็จ 

8 
9 
10 
11 

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต.   
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน ์ กกต.ออกประกาศคะแนน‘เลือกตั้งซ่อมลำปาง’ เด็กพปชร.คว้าชัยขาด 12 
2 โพสต์ทเูดย์ออนไลน ์ กกต.ประกาศผลเลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปางพปชร.ชนะขาดกว่า 2 หมื่นคะแนน 13 
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ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน ์ พลังประชารัฐได้เฮ วัฒนา สิทธิวัง ชนะอย่างไมเ่ป็นทางการ รอ กกต.

ประกาศผล 
14 

2 ข่าวสดออนไลน ์ พปชร.นำโด่ง! เลือกตั้งเขต 4 ลำปาง "ธรรมนัส"เตรียมแถลง"วัฒนา"
เบอร์ 1 คว้าชัย 

15 

3 คมชัดลึกออนไลน ์ 'หมอรวย' วัฒนา สิทธิวัง เบอร์ 1 พปชร.คว้าชัยชนะ นั่ง ส.ส.เขต 4 
ลำปาง 

16 

4 เนช่ันสุดสปัดาห ์ 'พปชร.'เฮยึดพื้นที่'ลำปาง'สำเร็จ 17 
5 มติชนออนไลน ์ ‘พปชร.’ ชนะ ‘เสรีรวมไทย’ เลือกตั้งซ่อมลำปาง เขต 4 18 
6 ไทยรัฐออนไลน ์ "วัฒนา สิทธิวัง" พปชร. คว้าชัย เลือกตั้งซ่อมลำปาง ทำรัฐได้ ส.ส.เพิ่ม 19 
7 สำนักข่าวไทย พปชร. ชนะเลือกตั้งซ่อมที่ จ.ลำปาง 20 
8 แนวหน้าออนไลน ์ ผลเลือกตั้งซ่อมลำปางไมเ่ป็นทางการ ‘วัฒนา’คว้า 6 หมื่นเสียงทบุ'

เสรีรวมไทย'พ่ายยบั 
21 

9 Workpoint Today “พลังประชารัฐ” ชนะเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 4 ลำปาง ทิ้งห่าง “เสรีรวมไทย” 
กว่า 2 หมื่นคะแนน 

22 

10 มติชนออนไลน ์ ‘ธรรมนัส’ ประกาศชัยชนะ บอกหายเหนื่อย หลังชนะศึกเลือกตั้งซอ่ม 
ส.ส.ลำปาง เขต 4 

23 

11 เดลินิวส์ออนไลน ์ "ธรรมนัส"ปลื้ม"พปชร." คว้าที่นั่งลต.ซ่อมส.ส.ลำปาง  24 
12 สยามรฐั 'ธรรมนัส' ประกาศชัย หลังชนะศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4 25 
13 ไทยรัฐออนไลน ์ ธรรมนัส นำพลังประชารัฐประกาศชัย ชนะเลือกตั ้งซ่อม เขต 4 

ลำปาง 
26 

14 INNnews พลังประชารัฐประกาศชัยชนะเลือกตั้งซ่อมลำปาง 27 
15 ข่าวสดออนไลน ์ "ธรรมนัส"บอกคนมีบุญ! "วัฒนา"ก้มกราบช่วยชนะเลือกตั้งได้เป็นส.ส.

ลำปาง เขต 4 
28 

16 มติชนออนไลน ์ “วัฒนา สิทธิวัง” เปิดใจหลงัคว้าชัยเลือกตัง้ซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4 
ขอบคุณ กกต. เลือกตั้ง “โปร่งใส-ยุติธรรม”  

29 

17 ไทยโพสต ์ เลือกตั้งซอ่มลำปางพปชร.ชนะขาด 30 
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ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
18 MGR online ผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ลำปาง พปชร. ชนะคู่แข่งขาดลอยกว่า 2.4 หมื่น

คะแนน 
33 

19 กรุงเทพธุรกิจ สรุปคะแนน 'วัฒนา สิทธิวัง ' ว่าที ่ส.ส.ลำปาง กวาดกว่า 60,000 
คะแนน 

35 

20 เนช่ันสุดสปัดาห ์ พรรคเล็ก ปัดส่ง 'เต้' นั่งเก้าอี้รมต. 'หมอระวี'เผยรอสัญญาณนายกฯ
เสนอโควตา 

36 

21 MGR online “หมอระวี” ยันไม่เคยหนุน “เต้” นั่ง รมต. แนะ “บิ๊กตู่” แก้ปัญหา 
พปชร.เพื่อประเทศเดินหน้า เอาเสือสิงห์มา ไม่รอดแน่ 
 

37 

22 สำนักข่าวไทย "นพ.ระวี"ไม่เคยหนุน"มงคลกิตต์ิ"เป็นรัฐมนตรี 39 
23 ข่าวสดออนไลน ์ พลังท้องถ่ินไท ปัดกดดันขอแบ่งเค้ก เช่ือมีศักยภาพมากพอ ยันไม่จริง

หนุน เต้น่ังรมต. 
40 

24 เนช่ันสุดสปัดาห ์ 'พลังชาติไทย-ประชานิยม' เตรียมยุบรวม 'พปชร.' 
 

41 

25 ข่าวสดออนไลน ์ ‘นิพนธ์’ ยันไม่มสีัญญาณให้ปชป.ปรบัครม. ย้ำเรื่องโควต้ารมต. ต้อง
คุยกับผู้ใหญ่ในรบ. 

43 

26 สยามรฐั ‘นิพนธ์’ เผยไรส้ัญญาณปรบัโควต้า รมต. 44 

27 เดลินิวส์ออนไลน ์ มาแล้ว “ลุงป้อม” เตรียมรบัเทียบเชิญ นั่งหน.พปชร. 45 
28 สยามรฐั เปลี่ยนแผน ! "วิรัช"เผยไม่ต้องยกคณะพปชร.เข้าทำเนียบฯ"บิ๊กป้อม"

มารับเทียบเชิญเองที่พรรคหลังถกครม. 
46 

29 ข่าวสดออนไลน ์ งบประมาณ 2564 : รัฐบาลตั้งงบ 3.3 ล้านล้านบาท หั่นงบกลาโหม 
3.71% 

47 

30 INNnews ‘แม่เลี้ยงติ๊ก’ ยัน ‘จุต’ิ เหมาะสมตำแหน่ง รมว. “จุต”ิ ย้ำขอทำหน้าที่
ดีที่สุด ในฐานะคนของประชาชน 

50 

31 ไทยโพสต ์ ดุสิตโพลระบุ ประชาชน 72%หนุนการปรบัเปลี่ยนในพปชร. เหตุไม่มี

ผลงาน ชูบิ๊กป้อมเหมาะสมหัวหน้าพรรค 

51 

32 สยามรฐั ปชช.กว่า 72.% หนุน พปชร. ปรับเปลี่ยน-ดัน "บิ๊กป้อม" เป็นหัวหน้าพรรค 53 

33 เดลินิวส์ออนไลน ์ บิ๊กป้อมสุดปลืม้ขอบคุณ ทุกคะแนนเสียงชาวลำปางเขต 4 54 
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ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
34 สยามรฐั 'บิ๊กป้อม'ขอบคุณพี่น้องปชช.พปชร.ชนะเลือกตั้งซ่อมลำปางขาด 55 
35 MGR online "บิ๊กป้อม" ขอบคุณชาวลำปางหลังพปชร.ชนะเลือกตั ้งถล่มทลาย 

พร้อมลุยแก้ภัยแล้ง 
56 

36 ไทยรัฐออนไลน ์ “อนุชา” มอง พปชร.ชนะเล ือกต ั ้ งซ ่อม น ิม ิตหมายดีร ับการ
เปลี่ยนแปลงของพรรค 

58 

37 MGR online “อนุชา” ชี ้ช ัยชนะเล ือกตั ้งซ ่อมลำปาง นิม ิตหมายที ่ด ีร ับการ
เปลี่ยนแปลง 

59 

38 MGR online พลังธรรมใหม่ จ่อยื่น อสส.ทบทวนคำสั่งไม่อุทธรณ์คดี “โอ๊ค” จี้กอบกู้
ภาพลักษณ์ 

60 

บทความ  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน ์ ชำนาญ จันทร์เรือง อ่านเกมยื้อ-เลือกตั้งท้องถ่ิน : สัมภาษณ์พิเศษ 

 
61 

2 แนวหน้าออนไลน ์ ราชการแนวหน้า : ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นกับตำแหน่ง
ทางการเมือง 

65 

3 เนช่ันสุดสปัดาห ์ เปิดโรดแมพ ‘เลือกตั้งท้องถ่ิน’ เปิดแนวรบชิง นายก อบจ. 66 
4 เนช่ันสุดสปัดาห ์ “3 พรรคใหญ่”ขยับ ปรับโครงสร้างรบัเลือกตัง้ท้องถ่ิน 70 
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กิจกรรมรอบรัว้ 
กกต.       

รู้
ว ั
น
น้ี 

 

 
 
 
 

                         

                         
วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 16.15 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยม
และสังเกตการณ์การลงคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง 
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 หมู่ที่ 13 เทศบาลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดบ้านหล่าย
พร้อมด้วย นายจิตรนรา นวรัตน์ ผู้เช่ียวชาญประจำประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายเมธา ศิลาพันธ์ รอง ลธ.กกต. 
นายสมยศ อักษร ผู ้ตรวจการ และ นายชนวิท พิมพิลาร รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ลำปาง ร่วมสังเกตการณ์ โดยมี     
พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จว.ลำปาง นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอสบปราบ ให้การต้อนรับ สำหรับการตรวจ
เยี่ยมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที ่4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ของประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมทั้งหมด จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสริมงาม อำเภอเกาะคา และอำเภอสบปราบ       
รวมจำนวนทั้งสิ้น 52 หน่วยเลือกตั้ง 

 
 

 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
ตรวจเยี่ยมการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดั

ล าปาง เขตเลือกตัง้ท่ี 4 แทนต าแหน่งท่ีว่าง ณ อ าเภอสบปราบ  
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  พรุ่งน้ีมีอะไร    
   

รู้
ว ั
น
น้ี 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563 
วัน เวลา สถานท่ี รายละเอียด 

22 มิถุนายน 
2563 

13.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตัง้  ช้ัน 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

การประชุม/กิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563 
วัน เวลา สถานท่ี รายละเอียด 

22 มิถุนายน 
2563 

09.30 น. ห้องประชุม 701 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ   
การเล ือกตั ้ง  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ     
การคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับตน้ฯ 

13.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตัง้  ช้ัน 8 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ   
การเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 
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20 มิถุนายน 2563 - 16:25 น. 

ประธาน กกต.ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมและสังเกตุการณ์ เลือกตั้งซ่อม เขต 4 จังหวัดลำปาง 

 
ประธานกกต.ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมและสังเกตุการณ์การจัดการเลือกต้ังซ่อม เขต 4 จังหวัดลำปาง 

เมื ่อวันที ่ 20 มิ.ย.2563 โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั ้ง ลงพื ้นที ่ตรวจเยี ่ยมและ
สังเกตการณ์การจัดการเลอืกตั้ง ตามหน่วยเลือกตั้งในเขตพื้นที่อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม และอำเภอสบปราบ โดย
ตั้งเป้าไว้ที่ 60 หน่วยเลือกตั้ง โดยบรรยากาศในช่วงเช้าน้ีได้มีผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกตั้งอย่างคึกคัก 

ซึ่งประชาชนทั่วไปให้ความสนใจในการออกมาใช้สิทธ์ิเลือกตั้งภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด 19 
โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 ต.ท่าผา เทศบาลท่าผา อ.เกาะคา จังหวัดลำปาง ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านใหม่
และในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กปน.และอสม.ประธานกกต.จึงได้กำชับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งแต่ละหน่วยมีความพร้อมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย. 

ทั้งนี้ยังมีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าคูหา โดยกำหนดให้ผู้มาใช้สิทธ์ิและผู้เกี่ยวข้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้สวม Face Shield เพื่อลดการแพร่เช้ือ และจัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์สำหรับ
ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าหน่วยเลือกตั ้ง หากพบว่าประชาชนผู ้มาใช้สิทธิไม่สวมหน้ากากอนามัย ทาง
เจ้าหน้าที่มีการอำนวยความสะดวกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน. 

 
 อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/434533?utm_source=category&utm_medium=internal_
referral&utm_campaign=section_crime 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/434533?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_crime
https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/434533?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_crime
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20 มิถุนายน 2020 - 18:11 

กกต.พอใจจัดลต.ซ่อมลำปางผู้ใช้สิทธิเกิน 70% 

 
ปธ.กกต. พอใจการจัดการเลือกตั้งซ่อมเขต4 ลำปาง เผยจำนวนผู้มาใช้สิทธิเกิน70% 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงภาพรวมของการจัดการเลือกตั้งซ่อมเขต 
4 จังหวัดลำปาง ว่า ส่วนตัวรู้สึกพอใจมากกับการจัดการเลือกตั้งในวันนี้ เริ่มต้นที่การจัดสถานที่ที่ให้มั่นใจว่าจะช่วย
ป้องกัน ไม่ให้ติดเชื้อและแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจากการลงพื้นที่แต่ละหน่วย ส่วนใหญ่จัดแผนผัง สถานที่
ตามที่กกต.ได้อบรมไปทุกประการ และประชาชนที่มาใช้สิทธิก็ทราบดีถึงการป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งดีใจที่เป็นไปตาม
สิ่งที่เตรียมไว้ 

ทั้งนี้ ตลอดทั้งไว้พบคนที่มีอุณหภูมิเกิน จนต้องไปใช้คูหาที่เตรียมไว้ จำนวน2 คน ที่อำเภอเสริมงาม ก็นำตัวเข้าสู่
กระบวนการปกติที่ได้เตรียมไว้ ประสานกับกระทรวงสาธารณะสุขจังหวัด โดยคนแรก ที่มีอุณหภูมิสูงเป็นเพราะพึ่งทำ
การผ่าตัดมา ส่วนอีกคน เป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา ซึ่งทั้ง 2 คน ก็เดินทางกลับบ้านตามปกติ ยืนยันว่าอาการป่วยของทั้ง 
2 คนเป็นอาการป่วยตามปกติ 

ส่วนจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่ได้ลงพื้นที่ไปพบว่าช่วงเช้ามีผู้มาใช้สิทธิอย่างหนาแน่น ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีผู้มาใช้สิทธิ
แต่ละหน่วยเกิน 70% ฉะนั้นตัวเลขขณะนี้ ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ เพราะในสภาวะแบบนี้ประชาชนก็ยังออกมาใช้สิทธิกนั
จำนวนมาก 

ส่วนการนับคะแนนคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน 2 ทุ่มในแต่ละหน่วย ซึ่งเมื่อแต่ละหน่วยส่งผลมา ก็ต้องมีการรวบรวม
คะแนนและประกาศ คาดว่าไม่เกิน 5ทุ่มจะแล้วเสร็จ 

พร้อมกันนี้ ขอฝากถึงประชาชนที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ ให้ไปแจ้งยังนายทะเบียนอำเภอถึงเหตุผลการไม่ได้มาใช้สิทธิ ภายใน 7 
วัน เพื่อรักษาสิทธิทางกฎหมายของตนเอง 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_704047/ 
 

 

https://www.innnews.co.th/politics/news_704047/
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20 มิ.ย. 2563 18:54 น. 

ปธ.กกต.พอใจ คนใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมลำปาง ปิดหีบ 2 พรรค ลุ้นคะแนนสูสี 

 
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ค่อนข้างพอใจ คนใช้สิทธ์ิเลือกตั้งซ่อมลำปาง เขต 4 และมาตรการป้องกันโค
วิด-19 วันน้ี หลังปิดหีบ พปชร.-เสรีรวมไทย ลุ้นนับคะแนน สูสี 

วันที่ 20 มิ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศการเลอืกตั้งโดยรวมของการเลือกตั้งซ่อมทั้ง เขต 4 จ.ลำปาง ใน
ครั้งนี้คึกคักน้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้มาใช้สิทธ์ิมากถึง 77 เปอร์เซ็นต์ โดยชาวบ้านส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้
สิทธ์ิในช่วงเช้า เนื่องจากหลายคนต้องไปทำนา ทำสวน และหาเห็ดป่า 

ส่วนที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านหล่าย ซึ่งใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 8 และ 9 หมู่ที่ 13 เขตเทศบาลตำบลสบปราบ 
อ.สบปราบ จ.ลำปาง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะลงพื้นตรวจเยี่ยม พร้อม
เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้งในวันน้ี ส่วนตัวพอใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด 19- ที่ กกต.และจังหวัด
ลำปาง ได้วางไว้ทั้งการรักษาระยะ การสวมใส่แมสก์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมถึงมีการวัดไข้ซึ่งหากใครมีไข้เกิน 37.5 
องศา ก็จะให้เข้าไปใช้สิทธ์ิในคูหาพิเศษที่เตรียมไว้ ซึ่งจนท.และผู้ที่มาใช้สิทธ์ิได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ทั้งนี้ วันน้ีมีผู้มีไข้สูงจำนวน 2 รายมาใช้สิทธ์ิที่ในพื้นที่อำเภอเสริมงาม ก็ได้นำตัวเข้าสู่กระบวนการที่วางมาตรการเอาไว้
โดยประสานงานกับสาธารณสุข ซึ่งคนแรกมีไข้สูงเนื่องจากเพิ่งผา่ตัดมาใหม่ ส่วนอีกคนเป็นไข้ธรรมดา ตอนนี้ทั้งสองราย
ก็กลับบ้านแล้ว ส่วนเปอร์เซ็นต์จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั ้งตอนเช้าที่อำเภอเกาะคา มีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ 30-40 
เปอร์เซ็นต์ และตัวเลขก็เพิ่มข้ึนมาเรื่อยๆ ส่วนช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมที่อำเภอเสริมงาม ตัวเลขของอำเภอเสริมงามก็อยู่ที่ 
50-60 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่อำเภอสบปราบ พบว่า หลายหน่วยเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธ์ิมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นตัวเลข
โดยเฉลี่ยคาดว่า น่าจะเป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้ อยากจะฝากให้ผู้ที่มีสิทธ์ิเลือกตั้งแต่ไม่สามารถมาใช้สิทธ์ิในวันนี้ได้ขอให้
ไปแจ้งสาเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นภายใน 7 วัน เพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิ์หรือถูกจำกัดสิทธิ์ทาง
การเมือง ทั้งนี้ หลังจากที่มีการปิดหีบจนท.ได้มีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งแล้ว 

ขณะที่ ภายหลังการปิดหีบลงคะแนน เวลา 17.00 น. บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้ง ที่หน่วยเลือกตั้ง มีประชาชน
มาสังเกตการณ์ประปราย เจ้าหน้าที่ได้เริ่มดำเนินการนับคะแนน ซึ่งผู้สมัคร เบอร์ 1 จากพรรคพลังประชารัฐ และเบอร์ 
2 จากพรรคเสรีรวมไทย คะแนนค่อนข้างสูสี 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1873117 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1873117
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วันที่ 20 มิถุนายน 2563 - 19:08 น. 

ปธ.กกต.ลงพื้นท่ีตรวจเลือกตั้งซ่อมลำปาง คาด 1 ทุ่ม รู้ผลอย่างไม่เป็นทางการ 

 

 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2236472 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2236472
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วันอาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 09.53 น. 

กกต.ออกประกาศคะแนน‘เลือกตั้งซ่อมลำปาง’ เด็กพปชร.คว้าชัยขาด 

 
21 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต
เลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง เรื่อง “ผลการรวมคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง” ระบุว่า มีผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจำนวน 162,920 คน มาใช้สิทธิ 110,007 คน 

สำหรับจำนวนคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับ เรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้ 
1.นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐ 61,914 คะแนน 
2.ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย 38,336 คะแนน 
3.นางสาวปทิตตา ชัยมูลช่ืน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 2,465 คะแนน 
4.นายอำพล คำศรีวรรณ พรรคพลังท้องถ่ินไท 292 คะแนน 
5.นายองอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ พรรคไทรักธรรม 227 คะแนน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/500556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/500556
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วันที่ 21 มิ.ย. 2563 เวลา 10:19 น. 

กกต.ประกาศผลเลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปางพปชร.ชนะขาดกว่า 2 หมื่นคะแนน 

 
กกต.ประกาศผลคะแนนเลอืกตั้งซ่อมอย่างไม่เป็นทางการ"วัฒนา สิทธิวัง"พรรคพลังประชารัฐ ได้ 61,914 คะแนนนำโด่ง
ชนะ"เสรีรวมไทย"กว่า 2 หมื่นคะแนน 

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต
เลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง เรื่อง “ผลการรวมคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง” ระบุว่า มีผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจำนวน 162,920 คน มาใช้สิทธิ 110,007 คน 

สำหรับจำนวนคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับ เรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้ 1.นายวัฒนา สิทธิวัง 
พรรคพลังประชารัฐ 61,914 คะแนน 2.ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย 38,336 คะแนน 3.นางสาวปทิตตา 
ชัยมูลช่ืน พรรคเศรษฐกิจใหม ่2,465 คะแนน 4.นายอำพล คำศรีวรรณ พรรคพลังท้องถ่ินไท 292 คะแนน 5.นายองอาจ 
สินอนันต์เศรษฐ์ พรรคไทรักธรรม 227 คะแนน 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/626528 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/626528
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20 มิถุนายน 2563 - 19:31 น. 

พลังประชารัฐได้เฮ วัฒนา สิทธิวัง ชนะอย่างไม่เป็นทางการ รอ กกต.ประกาศผล 

 

พลังประชารัฐได้เฮ "วัฒนา สิทธิวัง" ชนะอย่างไม่เป็นทางการ ทิ้งห่างคู่แข่งสำคัญ ผู้สมัครจากพรรคเสรี
รวมไทย นับหมื่นคะแนน รอ กกต.ประกาศผล 
สำหรับการเลือกตั้งซ่อมเขต จ.ลำปาง ปิดหีบเรียบร้อยแล้ว 

ป ร ะ ธ า น  ก ก ต . เ ป ิ ด เ ผ ย ว ่ า  ป ร ะ ม า ณ  2 ท ุ ่ ม จ ะ ท ร า บ ผ ล ค ะ แ น น อ ย ่ า ง ไ ม ่ เ ป ็ น ท า ง ก า ร 
ในเชิงการเมืองต้องจับตาไปที่หมายเลข 1นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐและหมายเลข 2 ร.ต.ท.สมบูรณ์ 
กล้าผจญ จากพรรคเสรีรวมไทย 

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางกันครบแล้วทั้ง 386 หน่วยใน 5 อำเภอ 
ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ 
  อ.เสริมงาม  นายวัฒนา สิทธิวัง พรรค พลังประชารัฐได้ 7,495 คะแนน ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรี
รวมไทย ได้ 4,585 คะแนน 

อ.แม่พริก  นายวัฒนา สิทธิวัง พรรค พลังประชารัฐได้ 4,313 คะแนน ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวม
ไทย ได้ 2,486  คะแนน 

อ.สบปราบ  นายวัฒนา สิทธิวัง พรรค พลังประชารัฐได้ 6,151 คะแนน ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวม
ไทย ได3้,432 คะแนน 

อ.เกาะคา นายวัฒนา สิทธิวัง พรรค พลังประชารัฐได้ 6,405 คะแนน ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวม
ไทย ได้ 4,660  คะแนน 

อ.เถิน นายวัฒนา สิทธิวัง พรรค พลังประชารัฐได้ 6,405 คะแนน ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย 
ได้ 3,454 คะแนน 

รวมแล้ว 5 อำเภอ นายวัฒนา สิทธิวัง พรรค พลังประชารัฐได้ 30,769 คะแนน ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ 
พรรคเสรีรวมไทย ได้ 18,617  คะแนน ทิ้งห่าง 12,152 คะแนน  
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/434545?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_crime 

https://www.komchadluek.net/news/politic/434545?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_crime
https://www.komchadluek.net/news/politic/434545?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_crime
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20 มิ.ย. 2563-19:50 น. 

พปชร.นำโด่ง! เลือกตั้งเขต 4 ลำปาง "ธรรมนัส"เตรียมแถลง"วัฒนา"เบอร์ 1 คว้าชัย 

 
พปชร.นำโด่ง! เลือกต้ังเขต 4 ลำปาง "ธรรมนัส"เตรียมแถลง"วัฒนา"เบอร์ 1 คว้าชัย 

วันที่ 20 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 386 หน่วย ในพื้นที่เขต 4 ทั้ง 
5 อำเภอ ประกอบด้วย เกาะคา เสริมงาม สบปราบ เถิน และแม่พริก จ.ลำปาง ได้ทยอยปิดหีบเลือกตั้ งตามเวลาที่
กำหนด และจัดเตรียมอุปกรณ์ในการนับคะแนน ซึ่งจะนับที่หน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วย จากนั้นจะนำส่งเทศบาล อบต.ใน
พื้นที่ ส่งต่อให้ที่ว่าการอำเภอนั้นๆ เพื่อรวบรวมส่งต่อมายังศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง เขต 4 ณ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ 
ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เขต 4 ทั้ง 5 อำเภอ 

สำหรับรรยากาศ การนับคะแนนมีผู้มาสังเกตการณ์ไม่มากนัก โดยเจ้าหน้าที่ได้นับคะแนนต่อเนื่อง ซึ่งคะแนนของ 
นายวัฒนา สิทธิวัง เบอร์ 1 จากพรรคพลังประชารัฐ และ ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ เบอร์ 2 จากพรรคเสรีรวมไทย 
ค่อนข้างสูสีกันมาก นอกจากนั้นจะมีคะแนนของ น.ส.ปทิตตา ชัยมูลช่ืน เบอร์ 5 พรรคเศรษฐกิจใหม่ มาแบบประปราย 
ซึ่งการนับคะแนนเสร็จสิ้นภายใน 1 ช่ัวโมง คาดว่าจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไม่เกิน 20.00 น. 

ขณะที่พรรคพลังประชารัฐ ได้มีการสำรวจและรวบรวมคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ในเบื้องต้นทราบผลคะแนน
ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ นายวัฒนา สิทธิวัง เบอร์ 1 ได้ 45,681 คะแนน และ ร.ตท.สมบูรณ์ กล้าผจญ เบอร์ 2 ได้ 
26,520 คะแนน ซึ ่งพรรคพลังประชารัฐ นำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เตรียมแถลงข่าวผลการเลือกตั้ง ที ่ศูนย์
ประสานงานการเลือกตั้งของพรรค อ.เกาะคา จ.ลำปาง 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4353844 

 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4353844
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20 มิถุนายน 2563 - 20:13 น. 

'หมอรวย' วัฒนา สิทธิวัง เบอร์ 1 พปชร.คว้าชัยชนะ นั่ง ส.ส.เขต 4 ลำปาง 

 
'หมอรวย' วัฒนา สิทธิวัง เบอร์ 1 พลังประชารัฐ คว้าชัยชนะ นั่ง ส.ส.เขต 4 ลำปาง ได้กว่า 6 หมื่นคะแนน ชนะคู่แข่ง
สำคัญผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ กว่า 2 หมื่น 4 พันคะแนน 

เมื ่อเวลา 17.00 น. วันที ่ 20 มิ.ย.63 เจ้าหน้าที ่ประจำหน่วยเลือกตั ้งทั ้ง 386 หน่วย ในพื้นที ่เขต 4 ทั้ง 5 อำเภอ 
ประกอบด้วย เกาะคา เสริมงาม สบปราบ เถิน และแม่พริก ได้ทยอยปิดหีบเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนด และจัดเตรียม
อุปกรณ์ในการนับคะแนน ซึ่งจะนับที่หน่วยเลอืกตั้งแต่ละหน่วย จากนั้นจะนำส่งเทศบาล อบต.ในพื้นที่ ส่งต่อให้ที่ว่าการ
อำเภอนั้นๆ เพื่อรวบรวมส่งต่อมายังศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง เขต 4 ณ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ ประกาศผลคะแนน
เลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เขต 4 ทั้ง 5 อำเภอ  

สำหรับบรรยากาศการนับคะแนนมีผู้มาสังเกตการณ์ไม่มากนัก โดยเจ้าหน้าที่ได้นับคะแนนต่อเนื่องซึ่งคะแนนของนาย
วัฒนา สิทธิวัง เบอร์ 1 จากพรรคพลังประชารัฐ นำและ ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ เบอร์ 2 จากพรรคเสรีรวมไทย 
ตามมาห่างๆ นอกจากนั้นจะมีคะแนนของ น.ส.ปทิตตา ชัยมูลช่ืน เบอร์ 5 พรรคเศรษฐกิจใหม่ มาแบบประปราย  

 โดยผลคะแนนออกมาเมื่อนับไปได้กว่า 98 % ว่านายวัฒนา สิทธิวัง เบอร์ 1 พรรคพลังประชารัฐได้  61,980 
คะแนน ร.ต.ท. สมบูรณ์  กล้าผจญ เบอร์ 2 จากพรรคเสรีรวมไทย ได้ 37,869 คะแนน ห่างกัน  24,011  คะแนน ,
นายอำพล คำศรีวรรณ เบอร์ 3 พรรคพลังท้องถ่ินไท ได้ 245 คะแนน ,นายองอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ เบอร์ 4 พรรคไทรัก
ธรรม    ได ้  241 คะแนน  น.ส .ปท ิ ตตา  ช ั ยม ู ลช ื ่ น  เบอร์  5 พรรคเศรษฐก ิ จ ใหม่  ได้  2,117  คะแนน   
 เมื่อผลคะแนนออกมาชาวบ้านมาแสดงความยินดีกับนายวัฒนา อย่างคึกคัก 

 

อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/434549?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/434549?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/434549?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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20 มิถุนายน 2020 เวลา 20:20 

'พปชร.'เฮยึดพื้นท่ี'ลำปาง'สำเร็จ 

 
"พปชร." เจาะพ้ืนท่ี "ลำปาง" สำเร็จ "วัฒนา" เข้าป้าย ผลคะแนนไม่เป็นทางการ ท้ิงห่าง คู่แข่ง 2 หมื่น 

ผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4 เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 20 มิ.ย.63 คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า นาย
วัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หมายเลข 1 ได้ 46,080 คะแนน ขณะที่ ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้า
ผจญ ผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 2 ได้ 26,879 โดยทิ้งห่างกันเกือบ 2 หมื่นคะแนน โดยจำนวนผู้มีสิทธ์ิ
เลือกตั้งทั้งหมด 163,006 คน มีผู้มาใช้สิทธ์ิ 110,324 คน คิดเป็น 67.68% 

ก่อนหน้านี้ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ จากพรรคเพื่อไทย (เสียชีวิต) ได้
คะแนนอันดับ 1 ที่ 42,984 คะแนน และ น.ส.พิมดารา ศิริสลุง จากพรรคอนาคตใหม่ (ไม่ลงสมัคร) ได้ 26,741 คะแนน ขณะที่
นายวัฒนา สิทธิวัง จากพรรคพลังประชารัฐ อันดับ 2 ได ้30,368 คะแนน 

ล่าส ุด ผลคะแนนอย่างไม่เป ็นทางการ หลังจากนับเสร็จสิ ้น 100% ผลปรากฎว่า นายวัฒนา ได้คะแนนรวม
ทั้งสิ้น 61,980 คะแนน ส่วนอันดับ2 ร.ต.ท.สมบูรณ์ ได้คะแนนทั้งสิ้น 37,869 คะแนนห่างกันถึง 24,111 คะแนน 

 

อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/12488?utm_source=homepage&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=debate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/12488?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/politics/12488?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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วันที่ 20 มิถุนายน 2563 - 20:33 น. 

‘พปชร.’ ชนะ ‘เสรีรวมไทย’ เลือกตั้งซ่อมลำปาง เขต 4 

 

 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2236583 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2236583


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

19 

 

 
20 มิ.ย. 2563 21:18 น. 

"วัฒนา สิทธิวัง" พปชร. คว้าชัย เลือกตั้งซ่อมลำปาง ทำรัฐได้ ส.ส.เพิ่ม 

 
"วัฒนา สิทธิวัง" พปชร. คว้าชัย เลือกตั้งซ่อม เขต 4 ลำปาง ชนะทิ้งห่าง ผู้สมัครเสรีรวมไทย ส่งผลรัฐบาลได้ส.ส.ในสภา
เพิ่มอีก 1 ที่นั่ง 

วันที่ 20 มิ.ย. เวลา 21.05 น. ผู้สื่อข่าวรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ การเลือกตั้งซ่อมที่ ลำปาง เขต 4 พื้นที่จำนวน 5 
อำเภอ ประกอบด้วย อ.เสริมงาม อ.เกาะคา อ.สบปราบ อ.เถิน และ อ.แม่พริก 

ล่าสุด นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน อย่างไม่เป็นทางการกว่า 6 หมื่นคะแนน ทิ้ง
ห่าง ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ ผู้สมัครจาก พรรคเสรีรวมไทย ที่ได้คะแนนกว่า 3 หมื่นคะแนน ทำให้คาดการณ์ได้ว่า 
รัฐบาลจะได้ ส.ส.ในสภาผู ้แทนราษฎรเพิ ่มอีก 1 ที่นั ่ง เป็นที ่แน่นอน หากไม่มีอะไรเปลี ่ยนแปลง ขณะนี้ รอเพียง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งซ่อมอย่างเป็นทางการเท่านั้น  

ประวัติ “วัฒนา สิทธิวัง”หรือ “หมอรวย” หรือ “ส.จ.หมอรวย” ทำงานเป็นข้าราชการหน่วยเร่งรัดพัฒนาชนบท 
(รพช.)  

วัฒนา ลาออกจาก รพช.ลำปาง ลงเล่นการเมืองท้องถ่ิน ได้เป็นนายก อบต.ใหม่พัฒนา 1 สมัย ก่อนจะลงสมัคร ส.อบจ.
ลำปาง และเป็นอยู่ 3 สมัย ก่อนลาออกมาสมัคร ส.ส.ลำปาง วัฒนาเป็นรองประธาน ส.อบจ.ลำปาง ทั้งนี้ รู้จักมักคุ้นกับ 
“พ่อพินิจ” ประมุขบ้านดอยเงิน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ เขต 4 ลำปาง จากพรรคเพื่อไทย แชมป์เก่า เป็นอย่างดี 

 

อ้างอิง :  
https://www.thairath.co.th/news/politic/1873175?cx_testId=17&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=2#cxr
ecs_s 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1873175?cx_testId=17&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=2#cxrecs_s
https://www.thairath.co.th/news/politic/1873175?cx_testId=17&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=2#cxrecs_s
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20 มิ.ย. 2020 21:31:16 

พปชร. ชนะเลือกตั้งซ่อมท่ี จ.ลำปาง 

 
ลำปาง 20 มิ.ย.-ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แกนนำพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ประกาศชัยชนะการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 
4 จ.ลำปาง โดยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ผู้สมัครจากพรรค พปชร. ได้ 61,824 คะแนน ส่วนผู้สมัครจาก
พรรคเสรีรวมไทย ได้ 37,781 คะแนน .-สำนักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5eee1db4e3f8e40af8455b92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5eee1db4e3f8e40af8455b92
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วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 21.36 น. 

ผลเลือกตั้งซ่อมลำปางไม่เป็นทางการ ‘วัฒนา’คว้า 6 หมื่นเสียงทุบ'เสรีรวมไทย'พ่ายยับ 

 
 

เมื่อเวลา 21.10 น.วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 
แทนตำแหน่งที่ว่าง ในครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งจำนวน 162,806 คน มาใช้สิทธิ 110,328 คน คิดเป็นร้อย
ละ 67.77 บัตรดี 102,512 บัตร คิดเป็นร้อยละ 92.92 บัตรเสีย 3,169 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.87 

สำหรับผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทาง มีดังนี้ 

1.นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐ 61,980 คะแนน 

2.ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย 37,869 คะแนน 

3.นายอำพล คำศรีวรรณ พรรคพลังท้องถ่ินไท 245 คะแนน 

4.นายองอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ พรรคไทรักธรรม 241 คะแนน 

5.นางสาวปทิตตา ชัยมูลช่ืน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 2,177 คะแนน 

อย่างไรก็ตาม หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถมาลงคะแนนในครั้งนี้ได้ทัน ขอให้ไปแจ้งความประสงค์ที่นาย
ทะเบียนอำเภอท้องที ่นั้นๆ ถึงสาเหตุที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ ์ตนเอง ภายใน 7 วัน นับตั ้งแต่วันเลือกตั ้ง ภายในวันที ่ 27 
มิถุนายน 2563 เพื่อจะไม่ได้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/500538 

 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/500538
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20 มิ.ย. 2020 

“พลังประชารัฐ” ชนะเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 4 ลำปาง ท้ิงห่าง “เสรีรวมไทย” กว่า 2 หมื่นคะแนน 

 
สรุปผลการเลอืกตั้งซอ่ม ส.ส.เขต 4 ลำปางอย่างไม่เป็นทางการ “วัฒนา สิทธิวัง” ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน
เสียงมากที่สุด 61,914 คะแนน 

วันที่ 20 มิ.ย. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง ได้แจ้งผลการนับคะแนน 
เลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขต 4 จ.ลำปาง ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า 
นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนนรวมเป็นอันดับ 1 คือ 61,914 คะแนน 

อันดับ 2 คือ ร้อยตำรวจโท สมบูรณ์ กล้าผจญ จากพรรคเสรีรวมไทย ได้คะแนนรวม 38,336 คะแนน (ห่างจากอันดับ 1 
จำนวน 23,578 คะแนน), อันดับ 3 ได้แก่ น.ส.ปทิตตา ชัยมูลช่ืน ผู้สมัครจากพรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้คะแนนรวม 2,465 
คะแนน อันดับ 4 ได้แก่ นายอำพล คำศรีวรรณ ผู้สมัครพรรคพลังท้องถ่ินไท ได้คะแนนรวม 292 คะแนน และอันดับ 5 
นายองอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ จากพรรคไทรักธรรม ได้คะแนนรวม 227 คะแนน 

ทั้งนี้เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ลำปาง มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทัง้หมด 162,920 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 110,007 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.52 (น้อยกว่าการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ที่มีผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ 77) ขณะที่ บัตรดีมีจำนวน 103,234 บัตร / บัตร
เส ีย จำนวน 3,741 บัตร / บัตรที ่ไม ่เลือกผู ้สมัครผู ้ใด จำนวน 3,032 บัตร สำหรับเขตเลือกตั ้งที ่ 4 จ.ลำปาง 
ประกอบด้วย 5 อำเภอ คือ อ.เกาะคา, อ.เถิน, อ.เวียงมอก, อ.เสริมงาม, อ.สบปราบ และ อ.แม่พริก 

 

อ้างอิง : https://workpointtoday.com/lampang-7/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://workpointtoday.com/lampang-7/
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วันที่ 20 มิถุนายน 2563 - 21:09 น. 

‘ธรรมนัส’ ประกาศชัยชนะ บอกหายเหนื่อย หลังชนะศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4 

 

 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2236612 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/region/news_2236612
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เสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 21.21 น.  

"ธรรมนัส"ปล้ืม"พปชร." คว้าที่นั่งลต.ซ่อมส.ส.ลำปาง  
 

 
 ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ ภาคเหนือ พรรคพลังประชา
รัฐ (พปชร.) เผย "วัฒนา สิทธิวัง" คว้าที่นั่ง ส.ส.ลำปางแน่นอน ช้ีหายเหนื่อยหลังหาเสียงตลอด 20 วัน พร้อมขอบคุณ
ชาวลำปางที่ไว้วางใจ ก่อนหน้านี้โทรรายงาน "บิ๊กป้อม" แล้วว่า พปชร.ชนะขาด! 
 เม ื ่อว ันที่20 ม ิ .ย. ร .อ.  ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์  ในฐานะประธานยุทธศาสตร์
ภาคเหนือ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า ผลคะแนนเลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปาง เขต 4 อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่ง
นับคะแนนกว่า 90 %นายวัฒนา สิทธิวัง จากพรรคพลังประชารัฐ  62,322 คะแนน อยู ่อันดับ1 โดยคะแนนชนะ
ขาด ร.ต.ท.สมบูรณ์กล้าผจญ จากพรรคเสรีรวมไทย ที่ได้ 38,260 คะแนน ถึงกว่า 24,000คะแนน  ซึ่งค่อนข้างแน่ชัด
แล้วว่านายวัฒนา จะเป็นว่าส.ส.ลำปาง คนใหม่ ทั้งนี้ผลการเลือกตั้งวันนี้ทำให้การหาเสียงลงพื้นที่ตลอด20 วัน หาย
เหนื่อย และต้องขอบคุณชาวลำปาง ทั้ง 5 อำเภอ คือ อ.เกาะคา อ.สบปราบ อ.แม่พริก เถิน และ อ.เสริมงามและหาก
สังเกตจะเห็นว่าการเลือกตั้งซ่อมทุกสนาม พรรคพลังประชารัฐ ชนะทุกสนามจึงเป็นตัวชี้วัดได้ว่าในอนาคตที่เราเป็น
พรรคขนาดกลางก็จะกลายเป็นพรรคขนาดใหญ่ต่อไป  และตนได้โทรศัพท์แจ้งให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี รับทราบแล้ว ว่าชนะขาด 
 ผู้สื่อข่าวถามถึง  จำนวนส.ส.ที่อยู่ในการดูแลของร.อ.ธรรมนัส มีเท่าไหร่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า อย่าไปพูดถึง
ประเด็นนั้นเลย เดี๋ยวจะเกิดความแตกแยก แต่วันนี้เพิ่มมาอีก 1 ในนามพลังประชารัฐ เมื่อมีศึกเราจะรวมพลังกัน
สู้ ความเห็นต่างกันในพรรคเป็นเรื่องปกติ ส่วนทิศทางการทำงานของตนเองภายในพรรค จะเดินหน้าต่อ และเชื่อว่า
หลังจากเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่วันที่ 27 มิ.ย.นี้ ทุกอย่างจะสงบไม่มีความขัดแย้ง   ส่วนที่มีรายงานข่าว มี
ช่ือนั่งรองหัวหน้าพรรคนั้น ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า แล้วแต่หัวหน้าพรรคคนใหม่จะไว้วางใจ  
 ด้านนายวัฒนา กล่าวว่า วันน้ีรู้สึกดีใจที่สุด เพราะตนเองหาเสียงอย่างหนัก และจะใช้ประสบการณ์ที่เป็น สจ. 
12 ป ีแก้ไขปัญหาให้ชาวลำปาง เขต 4 ต่อไป 
 
อ้างอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/780979 

https://www.dailynews.co.th/politics/780979
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20 มิถุนายน 2563 21:47 น.  

'ธรรมนัส' ประกาศชัย หลังชนะศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4 

 
วันที่ 20 มิ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ล่าสุดขณะนี้    
ผลการนับคะแนนได้ประมาณ 98 % ปรากฏว่า นายวัฒนา สิทธิวัง อายุ 63 ปี ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เบอร์ 1 จากพรรค
พลังประชารัฐ ยังมีคะแนนนำ โดยได้รับ 61,811 คะแนน รองลงมา ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ อายุ 62 ปี ผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง เบอร์ 2 จากพรรคเสรีรวมไทย 38,048 คะแนน ซึ่งเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ได้รับ
เลือกตั้ง โดยมีคะแนนทิ้งห่างกว่า 23,000 คะแนน 

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐ เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ลำปาง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
รัฐมนตรีช่วยกว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ภาคเหนือ พร้อม 
ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ในภาคเหนือ และทีมงานได้แถลงความสำเร็จในศึกเลือกตั้งครั้งนี้ หลังทราบผลคะแนนอยา่ง   
ไม่เป็นทางการ พร้อมกับชูมือนายวัฒนา ผู้สมัคร และทีมงานทุกคนที่ช่วยกัน จนประสบผลสำเร็จชนะการเลือกตั้ง 

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ชนะขาดลอย ก็ขอแสดงความยินดีกับ ส.ส.   
คนใหม่ด้วย สำหรับการชนะเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นนัยยะสำคัญว่าพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะแกนนำรัฐบาล ชนะใจ
ประชาชนชาวลำปาง ในเขตเลือกตั้งนี้รวมถึงในภาคเหนือ 

“การเลือกตั้งครั้งนี้ ถือว่า เป็นการเลือกตั้งที่เหนื่อยที่สุดกว่าที่เคยทำมา ดังนั้น ผลคะแนนที่ออกมาชัดเจนแบบนี้ แสดง
ให้เห็นว่า ทางภาคเหนือในอนาคต พรรคพลังประชารัฐ ก็จะขยับต่อไปได้เรื่อยๆ หลังจากทราบผลคะแนนแล้ว ตนเอง
ถือว่าหายเหนื่อย ก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวลำปาง ทั้ง 5 อำเภอ ที่ให้ความไว้วางใจพรรคพลังประชารัฐ ที่สนับสนุน 
ผู้สมัครเข้าเรา เข้าไปสร้างบ้านทำเมือง” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/164192 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/164192
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20 มิ.ย. 2563 21:54 น. 

ธรรมนัส นำพลังประชารัฐประกาศชัย ชนะเลือกตั้งซ่อม เขต 4 ลำปาง 

 
"ธรรมนัส"ประกาศชัยชนะ เลือกตั้งซ่อม เขต 4 ลำปาง นำ"วัฒนา สิทธิวัง" ซิวเก้าอี้ส.ส.เพิ่มให้พรรคอีก 1 เสียง ชนะ
คู่แข่งจากเสรีรวมไทยกว่า 2 หมื่นคะแนน  

วันที่ 20 มิ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงาน ผลการนับคะแนน เขตเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จ.ลำปาง จำนวนผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้ง 162,806 
คน วันน้ี มีผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกตั้งจำนวน 109,294 คน คิดเป็น 67.13 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งทั้งหมด 

อำเภอที่มีผู้มาใช้สิทธิ์สูงสุดคือ อำเภอเสริมงาม มีคนมาใช้สิทธิ์จำนวน 70.59 เปอร์เซ็นต์ โดยคะแนนอย่างไม่เป็น
ทางการของผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปางเขต 4  มีคะแนนเรียงตามลำดับผู้ได้รับคะแนนสูงสุดดังนี้ 

ลำดับที่ 1 นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร หมายเลข 1 จากพรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 61,811 คะแนน ลำดับที่ 2 
ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ ผู้สมัครหมายเลข 2 จากพรรคเสรีรวมไทย ได้คะแนน 38,048 คะแนน ลำดับที่ 3 น.ส.ปทิตตา 
ชัยมูลชื่น ผู้สมัครหมายเลข 5 จากพรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้คะแนน2,200 คะแนน ลำดับที่ 4 นายอำพล คำศรีวรรณ 
ผู้สมัครหมายเลข 3 จากพรรคพลังท้องถ่ินไทย ได้คะแนน 21 คะแนน ลำดับที่ 5 นายองอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ ผู้สมัคร
หมายเลข 4 จากพรรคไทรักธรรมได้คะแนน 17 คะแนน 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือ พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ 
ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ได้เดินทางมาที่ศูนย์ประสานงานพรรคพลังประชารัฐ อำเภอเกาะคา เพื่อร่วมแสดงความยินดี
และประกาศชัยชนะให้กับนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครของพรรค พร้อมขอบคุณชาวลำปางที่ไว้วางใจผู้สมัครของพรรค
พลังประชารัฐ  

 

อ้างอิง :  
https://www.thairath.co.th/news/local/north/1873219?cx_testId=17&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=
3#cxrecs_s 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/local/north/1873219?cx_testId=17&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=3#cxrecs_s
https://www.thairath.co.th/news/local/north/1873219?cx_testId=17&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=3#cxrecs_s
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20 มิถุนายน 2020 - 22:32 

พลังประชารัฐประกาศชัยชนะเลือกตั้งซ่อมลำปาง 

 
“ธรรมนัส” ประกาศชัย พปชร. เลือกตั้งซ่อมลำปาง เผย โทรรายงาน “บิ๊กป้อม” แล้ว 

บรรยากาศที่ วอร์รูม พรรคพลังประชารัฐ อ.เกาะคา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ แถลงข่าวประกาศชัยชนะ เขต 4 จ.ลำปาง ร่วมกับ นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครของพรรค ชูมือแสดงความดีใจ
หลังทราบคะแนนอย่างไม่เป็นทางการว่าพรรคพลังประชารัฐชนะ  โดยร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่า คะแนนอย่างไม่เป็น
ทางการนับไปประมาณ 90 เปอร์เซนต์  นายวัฒนา อยู่อันดับที่ 1 ได้คะแนน 62,322 คะแนน อันดับ 2 ร.ต.ท.สทบูรณ์
กล้าผจญ ประมาณ 38,260 คะแนน คะแนนห่างกันประมาณ 24,000 คะแนน ผู ้มาใช้สิทธ์ิ 100,318 คน ซึ ่งการ
เลือกตั้งครั้งนี้ ถือเป็นนัยสำคัญว่า พรรคพลังประชารัฐชนะใจชาวเหนือ เพราะตนเองช่วยนายวัฒนาหาเสียงอย่าง
ต่อเนื ่องตลอด 20 วัน วันนี ้ร ู ้ส ึกหายเหนื ่อย ขอบคุณชาวลำปาง ทั้ง 5 อำเภอ คือ อ.เกาะคา อ.สบปราบ อ.แม่
พริก เถิน และอ.เสริมงาม จากนี้จะเดิมตามแนวทางที ่หาเสียงไว้คือ  แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และราคาพืชผลทาง
การเกษตร ร.อ.ธรรมนัสระบุอีกว่า ทำให้ ส.ส.ของพรรคพลังปาะชารัฐมีทั้งหมด 119 คน เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ในส่วน
ที่ ร.อ.ธรรมนัสดูแลมีกี่คนร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า อย่าไปพูดถึงประเด็นนั้นเลย เดี๋ยวมันจะเกิดความแตกแยก แต่เพิ่มมา
อีก 1 แต่เป็นเพิ่มมาในนามพลังประชารัฐ 

เชื่อว่าที่เสียงที่เพิ่มขึ้นมาจะทำให้พรรคแข็งแกร่ง  สังเกตได้จากการเลือกตั้งซ่อม ทุกสนามพรรคพลังประชารัฐชนะ
หมด เป็นตัวช้ีวัด เป็นพรรคใหญ่ 

พร้อมเปรียบเปรยว่า เมื่อมีศึกเราจะรวมพลังกันสู้ ความเห็นต่างกันในพรรคเป็นเรื่องปกติ และได้โทรรายงานพล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีแล้ว ว่าชนะขาด 

ส่วนทิศทางการทำงานของตนเองภายในพรรค จะเดินหน้าต่อ เป็นทิศทางที่ดี สิ่งนี้จะทำให้พรรคพลังประชารัฐเป็นหนึ่ง
เดียวกัน และเชื ่อว่าหลังจากเลือกกรรมาการบริหารพรรคชุดใหม่วันที่  27 มิถุนายนนี้ ทุกอย่างจะสงบไม่มีความ
ขัดแย้ง ส่วนที่มีรายงานข่าว ตนเอง จะนั่งตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคนั้น ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า แล้วแต่หัวหน้าพรรคคน
ใหม่จะไว้วางใจ 

ด้านนายวัฒนา ระบุว่า วันนี ้ร ู ้ส ึกที ่ใจที ่ส ุด เพราะตนเองหาเสียงอย่างหนัก และจะใช้ประสบการณ์ที ่เป็น สจ. 
12 ป ีแก้ไขปัญหาให้ชาวลำปาง เขต 4 ต่อไป 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_704132/ 

https://www.innnews.co.th/politics/news_704132/
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"ธรรมนัส"บอกคนมีบุญ! "วัฒนา"ก้มกราบช่วยชนะเลือกตั้งได้เป็นส.ส.ลำปาง เขต 4 

 
"ธรรมนัส"บอกคนมีบุญ! "วัฒนา"ก้มกราบช่วยชนะเลือกต้ังได้เป็นส.ส.ลำปาง เขต 4 

วันที่ 20 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงาน ผลการนับคะแนเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง อย่างไม่เป็นทางการ 
ประกอบด้วย 5 อำเภอ คือ อ.เกาะคา เสริมงาม สบปราบ เถิน และ อ.แม่พริก จ.ลำปาง จำนวน 29 ตำบล 291 หมู่บ้าน 
386 หน่วยเลือกตั้ง 

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 162,920 ราย โดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 5 ราย จาก 5 พรรคการเมือง ผลการนับ
คะแนนรวมอย่างไม่เป็นทางการ รวมแล้ว 5 อำเภอ นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐได้ 61,881 คะแนน ทิ้ง
ห่าง ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย ที่ได้ 38,048 คะแนน ทำให้นายวัฒนา ชนะการเลือกตั้ง 

ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เดินทางมาแสดงความดีใจและให้กำลังใจนาย
วัฒนา สิทธิวัง ว่าที่ส.ส เขต 4 หลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ทำให้นายวัฒนา ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ 

โดยร.อ.ธรรมนัส ได้สวมกอดนายวัฒนา พร้อมกับกล่าวว่า เป็นคนมีบุญก่อน ซึ่งนายวัฒนาได้ก้มกราบแทบตัก ร.อ.
ธรรมนัส ท่ีได้ช่วยเหลือมาตลอด 20 วัน กล่าวขอบคุณชาวลำปางที่ให้การสนับสนุน ยืนยันจะช่วยกันพัฒนาแก้ปัญหา
ของชาวลำปาง หลังจากได้เข้าทำงานแล้ว โดยมีประชาชนมารอมอบดอกไม้แสดงความยินดีด้วย 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4354519 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4354519
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วันที่ 20 มิถุนายน 2563 - 22:23 น. 

“วัฒนา สิทธิวัง” เปิดใจหลังคว้าชัยเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4 ขอบคุณ กกต. เลือกตั้ง 
“โปร่งใส-ยุติธรรม”  

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2236660 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2236660
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21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.       

เลือกตั้งซ่อมลำปางพปชร.ชนะขาด 

 
 
 
 

 
เกรงจะโหรงเหรง "วิรัช" เปลี่ยนสถานที่เทียบเชิญ   "บิ๊กป้อม" เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จากทำเนียบฯ 

เป็นที่ทำการพรรคแทน กลัว ส.ส.ไม่สะดวก "ธนกร" ยก "อุตตม" ลูกผู้ชายตัวจริง ดูผ่อนคลาย สบายๆ สงสัยเพราะชอบ
เข้าวัดทำบุญ คงปล่อยวาง 

 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า การที่
กำหนดวันและเวลาที่แกนนำและ ส.ส.จะเดินทางไปเรียนเชิญ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ
ประธานยุทธศาสตร์พรรค รับตำแหน่งหัวหน้าพรรค พปชร.คนใหม่ จากเดิมกำหนดไว้วันที่ 23 มิ.ย.นี้ เวลา 08.30 น. ที่
ทำเนียบรัฐบาล แต่ล่าสุดได้เปลี่ยนเวลาและสถานที่ มาเป็นที่ศูนย์ประชุม ส.ส.พรรค อาคารวัน ตรงข้ามศาลอาญา ถนน
รัชดาภิเษก 
     เนื่องจาก พล.อ.ประวิตรเกรงว่าแกนนำและ ส.ส.จะไม่สะดวกในการเดินทาง เนื่องจากตรงกับช่วงเวลาที่มีการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี จึงจะเดินทางไปพบกับ ส.ส.หลังการประชุม ครม.ในช่วงบ่าย ที่ศูนย์ประชุม ส.ส. ซึ่งจะตรงกับ
ช่วงเวลาที่ประชุม ส.ส.ของพรรคด้วย 
     ด้านนายไพบูลย์ นิติตะวัน รักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมใหญ่เพื่อเลือก
กรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคชุดใหม่ ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม เมืองทองธานี ในวันที่ 27 มิ.ย.ว่า ขณะนี้เรา
กำลังทำเรื่องการปรับปรุงข้อบังคับของพรรคบางข้อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยนำข้อบังคับก ารประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรมาเป็นตัวแบบ เพราะมีข้อบังคับบางข้อที่พรรคการเมืองอื่นมี แต่พรรค พปชร.ไม่มี เช่น ตำแหน่งรอง
หัวหน้าพรรค และตำแหน่งผู้อำนวยการพรรค เพราะข้อบังคับเดิมไม่มีตำแหน่งรองหัวหน้าและตำแหน่งผู้อำนวยการ ที่
ผ่านมาเป็นเพียงการจัดต้ังกันภายใน เราจึงแก้ไขวางกรอบอำนาจหน้าที่ให้ดีย่ิงข้ึน  
     เขากล่าวว่า ในการประชุมในวันที่ 27 มิถุนายน ตอนนี้จัดเตรียมเรียบร้อยแลว้ ก็คงเหมือนการประชุม กก.บห.
ครั้งที่ผ่านมา เพราะตนเช่ือว่านายอุตตม สาวนายน รักษาการหัวหน้าพรรค ที่จะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม จะ
นำการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     เราดำเนินการให้สมาชิกเข้าร่วมการประชุมตามข้อบังคับและกฎหมาย คือต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 250 คน 
โดยองค์ประชุมประกอบด้วยสมาชิกที่เป็น กก.บห.ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง สมาชิกจากสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และ
สมาชิกพรรคประจำจังหวัด ทั้งนี้เราต้องจำกัดคนเข้าประชุมตามมาตรการป้องกันทางสาธารณสุข คาดว่าวันนั้นจะ
มาร่วมประชุมหลายร้อยคน 
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     เมื่อถามว่า ตำแหน่งเลขาธิการพรรคยังคงเป็นนายอนุชา นาคาศัย อยู่หรือไม่ นายไพบูลย์ตอบว่า เรื่องการ
เสนอชื่อว่าใครอยู่ตำแหน่งใด ก็คงมีการสรุปกันอีกครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย คงเป็นไป
ตามที่ปรากฏเป็นข่าว 
     ส่วนในวันที่ 23 มิ.ย. จะมีการจัดขบวนเข้าเทียบเชิญ พล.อ.ประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคนั้น นายไพบูลย์กล่าวว่า 
ในส่วนน้ีนายวิรัชเป็นผู้ดูแลหลัก ตนก็เห็นว่าได้เตรียมพร้อมแล้ว 
     นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า "ลูกผู้ชายตัวจริง 
การประชุมรักษาการกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐเพื่อกำหนดการประชุมใหญ่สามัญเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต้องช่ืนชมสปิริตท่านรักษาการหัวหน้าพรรคมาประชุมด้วยสีหน้าสดใส ทำหน้าที่อย่างไม่ขาด
ตกบกพร่อง 
     ก่อนประชุมผมได้มีโอกาสคุยกับท่านอุตตม ดูท่านผ่อนคลาย สบายๆ สงสัยเพราะท่านชอบเข้าวัดทำบุญ ท่าน
คงปล่อยวาง ทุกอย่างว่าไปตามกติกา ตามข้อบังคับ ตามครรลองประชาธิปไตย ตั้งหน้าตั้งตาทำงานตามที่ "ลุงตู่" 
มอบหมายอย่างเต็มที่ นี่ถ้าเป็นผมคงไม่มีสมาธิ เพราะที่ผ่านมามีแต่ข่าวกระทบเก้าอี้แทบทุกวัน แต่ท่านอุตตมยังคง
ทำงานอย่างหนัก ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น ไล่ตั้งแต่ผ่าน พ.ร.ก. 3 ฉบับ ต่อด้วย พ.ร.บ.โอนงบประมาณปี 63 มาตรการ
เยียวยา 5,000 บาท เตรียม พ.ร.บ.งบปี 64 ฯลฯ 
     ผมนับถือหัวใจท่านจริงๆ คนดี มีฝีมือ ซื่อสัตย์สุจริตเหมือน "ลุงตู่" นี่แหละที่สังคมไทยต้องการ ผมไม่ได้ชมท่าน
เพราะท่านเป็นผู้บังคับบัญชา แต่ผมชมท่านเพราะมันสัมผัสได้จริงๆ ผมเช่ือว่าคนที่รู้จักท่านอุตตมก็คงคิดเหมือนผม พี่
น้องประชาชนคงคิดเหมือนผม อย่างไรก็ตาม 27 มิ.ย. ก็จะได้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่แล้ว ไม่มีความขัดแยง้ใดๆ 
พลังประชารัฐจะต้องเป็นพรรคการเมืองของพี่น้องคนไทยทุกคนครับ" 
     น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงช่ือของ พล.อ.ประวิตร ที่จะมา
เป็นหัวหน้าพรรคว่า ในส่วนของ พล.อ.ประวิตรนั้น ส.ส.ทุกคนให้ความเคารพท่านอยู่แล้ว ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่อง
ของมติพรรค ท ี ่มาจากการต ัดส ินใจของสมาชิกพรรคท ั ้ งหมด โดยเป ็นกระบวนการประชาธ ิปไตยปกติ  
     เมื่อถามต่อว่า เมื่อ พล.อ.ประวิตรมาทำหน้าที่หัวหน้าพรรคแล้ว ความขัดแย้งจะจบลงหรือไม่ น.ส.วทั นยา
กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มหาเสียงวันแรก ไม่เคยคิดว่าพรรคจะเดินมาสู่ความขัดแย้ง ซึ่งพรรคก็มี ส.ส.ที่มาจากพื้นที่และสังคมที่
หลากหลาย ถือว่าพรรคประสบความสำเร็จที่ ส.ส.เป็นตัวแทนของประชาชนทุกภาคทุกพื้นที่ ซึ่งสามารถสะท้อนปัญหา
ได้หลากหลาย วันนี้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น มาจากความเห็นต่างเท่านั้น ขอให้อย่ามองว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องที่ไม่ดี 
เพราะในบางครั้งความขัดแย้งอาจจะนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนที่ดีข้ึนก็ได้ 
     พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังชาติไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังชาติไทย กล่าวถึง
กระแสข่าวพรรคพลังชาติไทยจะยุบพรรคเพื่อไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐว่า เป็นเรื่องจริง ถ้า พล.อ.ประวิตรได้เป็น
หัวหน้าพรรค พปชร.คนใหม่ จะไปเข้าร่วม แต่ต้องรอให้ที่ประชุม กก.บห.พรรคพลังชาติไทยเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด คงจะ
เรียกประชุม กก.บห.พรรคเร็วๆ นี้ คาดว่าคงไม่มีปัญหา เท่าที่เคยคุยทุกคนไม่ขัดข้อง 
     เมื่อถามว่า พรรคเล็กรวมตัวกันสนับสนุนนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ให้ได้
โควตารัฐมนตรีในนามพรรคเล็ก พล.ต.ทรงกลดกล่าวว่า 11 พรรคเล็กมีการคุยกันเรื่องโควตารัฐมนตรี ซึ่งก็สนับสนุน
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นายมงคลกิตติ์เป็นรัฐมนตรี แต่บางพรรคไม่เห็นด้วยก็ไม่ลงชื่อด้วย ส่วนจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่ ให้ขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี ไม่ได้รัฐมนตรีก็ไม่เป็นไร 
     ด้านนายแทนคุณ จิตต์อิสระ ในฐานะโฆษกส่วนตัวของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กล่าวถึงกระแสข่าวการ
ปรับเปลี่ยนหวัหน้าพรรคว่า ขอสื่อสารไปยังสมาชิกพรรคให้เช่ือมั่น เช่ือถือ และเช่ือมือในการบริหารงานของนายจุรนิทร์
และ กก.บห.ทุกคน ที่ได้ร่วมกันผลักดันผลงานให้เป็นรูปธรรม ส่วนช่วงที่ผ่านมา ที่มีการมองว่ามีแรงกระเพื่อมภายใน
พรรคนั้น ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นเสาหลักการเมืองของไทย และยืนหยัดทำงานเพื่อประชาชน 
     เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค นายแทนคุณกล่าวว่า แน่นอนว่าหัวหน้าพรรคจะ
ยังไม่เปลี่ยนแปลง เพราะกลไกไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆ พรรคผ่านร้อนผ่านหนาวมาเป็นสิบๆ ปี ในเรื่องกลไกมีความ
แน่นอน เรื่องเสรีนิยมและระเบียบวินัยต้องไปด้วยกัน โดยทุกคนมีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็น แต่อะไรที่กระทบต่อพรรคก็
ไม่ควร บางเรื่องควรพูดคุยกันเป็นการภายใน เหมือนโบราณว่าความในอย่านำออก ความนอกอย่านำเข้า แต่ถ้าเกิด
ปัญหาก็ควรคุยกันอย่างญาติมิตร ซึ่งจากการทำงานของนายจุรินทร์ก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าไปปรึกษาหารือไดต้ลอด 
รวมถึงให้ทีมงานมอนิเตอร์สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดผลกระทบต่อพรรค ทั้งนี้ ประชาธิปัตย์เกิดมรสุมครั้งใหญ่มาแล้ว
หลายครั้ง เช่ือว่าครั้งนี้ก็จะผ่านไปได้ 
     น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ หนึ่งในผู้ที่ไปร่วมรับประทานอาหารที่ห้องทำงาน
ของนายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เผยว่าการไปรับประทานอาหารเป็นนัดหมายทีม่ีมาต้ังแต่ก่อนมี
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อนักการเมืองเจอกันก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการเมือง
และเรื่องภายในพรรค ซึ่งนายพีระพันธ์ุในฐานะที่เคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ ก็แสดงความเป็นห่วงพรรค เพราะมีข่าวว่ามี
ความเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนตัวหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรค แต่ตนไม่ทราบรายละเอียด เพราะตนไม่ได้เป็นคน
เคลื่อนไหว ส่วนตัวคิดว่าควรจัดประชุมใหญ่โดยเร็ว เพื่อระดมความเห็นต่างๆ จากสมาชิกจะ ได้แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน
ภายในพรรค และส่วนตัวก็ไม่ได้เคลียร์อะไรกับหัวหน้าพรรค เพราะไม่มีอะไรจะเคลียร์ 
     ถามว่า ไม่ผูกติดว่าจะต้องอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ตลอดไปใช่หรือไม่ น.ส.รังสิมากล่าวว่า เรื่องการเมืองจะ
จำกัดเลยคงไม่ได้ จะต้องดูสถานการณ์ ตอนที่จะเลือกตั้งว่าการเมืองเป็นอย่างไร ประชาชนยอมรับหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมา
ตนก็หาเสียงด้วยตัวเองเช่นกัน เพราะมีกรณีชอบคนไม่ชอบพรรค 
     ทั้งนี้ น.ส.รังสิมาไม่ได้รับปากว่าจะไม่ย้ายพรรค เพราะกลัวว่าถ้ารับปากแล้วมีเหตุให้ต้องย้ายพรรค เกรงว่าจะ
โดนด่า 
     ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลอืกตั้งซอ่มเขต 4 จ.ลำปางว่าคึกคักน้อยกว่าการเลือกตั้งครัง้ที่ผา่นมา ขณะที่
ภายหลังการปิดหีบลงคะแนนเวลา 17.00 น. บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้งที ่หน่วยเลือกตั ้งมีประชาชนมา
สังเกตการณ์ประปราย เจ้าหน้าที่ได้เริ่มดำเนินการนับคะแนน ซึ่งผู้สมัครเบอร์ 1 จากพรรคพลังประชารัฐ และเบอร์ 2 
จากพรรคเสรีรวมไทย คะแนนค่อนข้างสูสี 
     สุดท้ายทิ้งห่าง โดยนายวัฒนา สิทธิวัง เบอร์ 1 ได้ 46,080 คะแนน และ ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ เบอร์ 2 ได้ 
26,879 คะแนน  ซึ่งเป็นคะแนนที่เก็บรวบรวมโดยพรรคพลังประชารัฐ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69253 

https://www.thaipost.net/main/detail/69253
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ผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ลำปาง พปชร. ชนะคู่แข่งขาดลอยกว่า 2.4 หมื่นคะแนน 
 
 

 

 

“ธรรมนัส”ประกาศชัยชนะในศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 4 จ.ลำปาง ผู้สมัครของพรรคคะแนนทิ้งห่างอันดับ 2 
ประมาณ 24,000 คะแนน เผยโทรรายงาน “บิ๊กป้อม” แล้ว 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนบน พรรคพลังประชารัฐ 
แถลงข่าวประกาศชัยชนะในศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 4 จ.ลำปาง ร่วมกับ นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครของพรรค โดยชู
มือแสดงความดีใจ หลังทราบคะแนนอย่างไม่เป็นทางการว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นฝ่ายชนะคู่แข่ง 

ร.อ.ธรรมนัสเปิดเผยว่า คะแนนอย่างไม่เป็นทางการนับไปประมาณ 90% นายวัฒนา อยู่อันดับที่ 1 ได้คะแนน 62,322 
คะแนน อันดับ 2 ร.ต.ท.สทบูรณ์ กล้าผจญ จากพรรคเสรีรวมไทย ที่ได้ประมาณ 38,260 คะแนน คะแนนห่างกัน
ประมาณ 24,000 คะแนน ผู้มาใช้สิทธ์ิ 100,318 คน ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ ถือเป็นนัยสำคัญว่า พรรคพลังประชารัฐชนะ
ใจชาวเหนือ เพราะตนเองช่วยนายวัฒนาหาเสียงอย่างต่อเนื่องตลอด 20 วันที ่ผ ่านมา วันนี ้ร ู้สึกหายเหนื ่อย ต้อง
ขอขอบคุณชาวลำปางที่ออกมาใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง จากนี้จะเดิมตามแนวทางที่หาเสียงไว้คือ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และราคา
พืชผลทางการเกษตร 

“ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกพรรคพลังประชารัฐและแสดงความยินดีกับคุณวัฒนา และจากการลงพื้นที่หาเสียงได้
สัมผัสกับประชาชนก็ทราบแนวโน้มถึงผลการเลือกตั้งว่าจะออกมาในลักษณะใด” ร.อ.ธรรมนัส ระบุ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ส.ส.ในส่วนที่ ร.อ.ธรรมนัสดูแลมีกี่คน ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า อย่าไปพูดถึงประเด็นนั้นเลย เดี๋ยวจะเกิด
ความแตกแยก วันนี้เพิ่มมาอีก 1 คน แต่เป็นเพิ่มมาในนามพรรคพลังประชารัฐ ทำให้ ส.ส.ของพรรคพลังประชารฐัมี
ทั้งหมด 119 คน เช่ือว่าที่เสียงที่เพิ่มข้ึนมาจะทำให้พรรคแข็งแกร่งมากยิ่งข้ึน 

“จากผลการเลอืกตั้งซ่อม ทุกสนามพรรคพลังประชารัฐชนะหมด เป็นตัวช้ีวัดว่าพรรคพลังประชารัฐที่เปน็พรรคการเมอืง
ขนาดกลาง ได้กลายเป็นพรรคขนาดใหญ่แล้ว” ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนบน พรรคพลังประชารัฐ กล่าว  
ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยด้วยว่า ได้โทรรายงาน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์
พรรคพลังประชารัฐแล้วว่า เราชนะขาด 

ส่วนทิศทางการทำงานภายในพรรคพลังประชารัฐนั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ความเห็นต่างกันในพรรคเป็นเรื่องปกติ เมื่อ
มีศึกเราจะรวมพลังกันสู้ สิ่งนี้จะทำให้พรรคพลังประชารัฐเป็นหนึ่งเดียวกัน และเช่ือว่าหลังจากเลือกกรรมาการบริหาร
พรรคชุดใหม่วันที่ 27 ม.ย.นี้ ทุกอย่างจะสงบไม่มีความขัดแย้ง 
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ส่วนที่มีรายงานข่าว ตนเอง จะนั่งตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคนั้น ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า แล้วแต่หัวหน้าพรรคคนใหม่จะ
ไว้วางใจ 

ด้าน นายวัฒนา ระบุว่า วันนี้รู้สึกที่ใจที่สุด เพราะตนเองหาเสียงอย่างหนัก และจะใช้ประสบการณ์ที่เป็นสมาชิกสภา
จังหวัดมา 12 ปี แก้ไขปัญหาให้ชาวลำปาง เขต 4 ต่อไป. 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000063798 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000063798
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21 มิถุนายน 2563 

สรุปคะแนน 'วัฒนา สิทธิวัง' ว่าท่ีส.ส.ลำปาง กวาดกว่า 60,000 คะแนน 
 

กกต. สรุปผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จังหวัดลำปาง "หมอรวย" วัฒนา สิทธิวัง 
เบอร์ 1 พรรคพลังประชารัฐ คว้าชัยชนะทิ้งห่างคู่แข่งกว่า 20,000 คะแนน 

เม ื ่อเวลา 00.24 น. วันอาทิตย์ (21 มิ.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต ั ้ง  (กกต.) จ ังหวัด
ลำปาง ประกาศผลการเลอืกต้ังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกต้ังท่ี 4 แทนตำแหน่งท่ีว่าง อย่างไม่
เป็นทางการ เมื่อวันเสาร์ (20 มิ.ย.) ปรากฏว่า นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 1 ได้
คะแนนเสียงรวม 61,914 คะแนน 

ส่วน ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ ผู ้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 2 ได้คะแนนเสียงรวม 38,336 
คะแนน ห่างกันกว่า 20,000 คะแนน ตามมาด้วย น.ส.ปทิตตา ชัยมูลชื่น ผู้สมัครจากพรรคเศรษฐกิจใหม่ หมายเลข 5 
ได้คะแนนเสียงรวม 2,465 คะแนน 

ขณะที่ผู้สมัครคนอื่น ๆ ได้แก่ นายอำพล คำศรีวรรณ จากพรรคพลังท้องถ่ินไท หมายเลข 3 ได้ไป 292 คะแนน 
และนายองอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ จากพรรคไทรักธรรม หมายเลข 4 ได้ไป 227 คะแนน 
กกต.ลำปางเผยว่า จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ท่ี 110,007 คน คิดเป็น 67.52% ของผู้มีสิทธิทั้งหมด มีบัตรดี 
93.84% บัตรเสีย 3.40% ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2.76% 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/885993?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/885993?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/885993?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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พรรคเล็ก ปัดส่ง 'เต้' นั่งเก้าอี้รมต. 'หมอระวี'เผยรอสัญญาณนายกฯเสนอโควตา 

 
พรรคเล็ก ปัดส่ง 'เต'้ นั่งเก้าอ้ีรมต. 'หมอระวี'เผยรอสัญญาณนายกฯเสนอโควตา รับรอยร้าวพรรคร่วมสะเทือนรัฐบาล 

       จากกรณีที่ "เต้" มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ออกมาประกาศว่ามีเสียง
สนับสนุนให้เขาเป็นรัฐมนตรี จำนวน9เสียง  

        ล่าสุด นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่าตนได้โทรศัพท์ไปสอบถามกับพรรค
ต่างๆ อย่างน้อย4พรรค จากในกลุ่ม 11 พรรค คือ พรรคพลเมืองไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคประชาภิวัฒน์ และ
พรรคพลังธรรมใหม่ ไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่ใน 9 พรรคที่นายมงคลกิตติ์ได้ประกาศไว้ และไม่ทราบว่า 9 พรรคดังกล่าวเป็น
พรรคอะไรบ้าง  

        ส่วนเรื่องของโควตาตำแหน่งรัฐมนตรีนั้น นพ.ระวี บอกว่า ในส่วนของพรรคพลังธรรมใหม่ ไม่มีความคิดที่จะไป
ต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรี เพราะรู้ตัวดีว่ามีเพียงหนึ่งเสียง ดังนั้นสิ่งที่จะทำ คือ ทำผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
และประชาชนให้ดีที่สุด ซึ่งไม่มีความคิดที่จะไปต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับตัวตนเอง หรือให้กับพรรคพลังธรรมใหม่ 

       แต่ทั้งนี้หากสมมุติว่านายกรัฐมนตรีมีการเปิดไฟเขียวว่าการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จะเป็นการปรับครั้งใหญ่ 
โดยใครที่สามารถรวบรวมเสียงของ ส.ส.ได้ 8-10 เสียง ก็อาจจะมีการพิจารณาตำแหน่งรัฐมนตรีให้ แต่ที่ผ่านมายังไม่มี
ไฟเขียวว่านายกรัฐมนตรีจะให้เป็นไปในรูปแบบดังกล่าว ซึ่งหากมีการเปิดไฟเขียวแบบนี้จรงิๆในส่วนของพรรคพลงัธรรม
ใหม่ หากจะต้องเลือกสนับสนุนบุคคลใด จะต้องเลือกสนับสนุนบุคคลที่คิดว่ามีความเหมาะสม และประชาชนยอมรับได้ 

       ทั้งนี้ นพ.ระวี ยังกล่าวถึง ก็กรณีปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคแกนนำรัฐบาล คือ พรรคพลังประชารัฐ ว่า เรื่อง
นี้ย่อมมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างแน่นอน 100% ไม่มีใครปฏิเสธได้ แต่ว่าจะมากหรือน้อยเป็นอีกเรื่อง
หนึ่ง แล้วก็เป็นกฎเกณฑ์ปกติของทุกพรรคที่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะเจอว่าคนน้ีตัวจริงคนน้ีตัวไม่จริง ก็ต้องมีการปรับไป ซึ่ง
ถือเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการปรับ 
อ้างอิง :   
https://www.nationweekend.com/content/politics/12482?utm_source=homepage&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=debate 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/12482?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/politics/12482?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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20 มิ.ย. 2563 16:38 

“หมอระวี” ยันไม่เคยหนุน “เต้” นั่ง รมต. แนะ “บิ๊กตู่” แก้ปัญหา พปชร.เพื่อประเทศ
เดินหน้า เอาเสือสิงห์มา ไม่รอดแน่ 

 
“หมอระวี” ยันไม่เคยหนุน “เต้” นั่งเก้าอี้ รมต. และไม่เคยได้ยินนายกฯ จะมอบตำแหน่งให้คนรวม ส.ส.ได้ 8-10 
เสียง เผยความขัดแย้งใน พปชร.กระทบรัฐบาลแน่ แต่เป็นเรื่องปกติของพรรคการเมือง ขึ้นอยู่กับ “บิ๊กตู่” จะแก้
อย่างไร ถ้าปรับ ครม.โดยเลือกคนมาดี เพ่ือประเทศเดินหน้า ประชาชนรวมท้ัง “พลังธรรมใหม่” พร้อมหนุน แต่ถ้า
หวังแก้แค่ปัญหาภายในพรรค เอาเสือสิงห์กระทิงแรดมา ก็ไปไม่รอด 

วันนี้ (20 มิ.ย.) นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงกรณีที่ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารา
นนท์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคไทยศรีวิไลย์ ออกมาประกาศว่า มีเสียงสนับสนุนให้เขาเป็นรฐัมนตรี จำนวน 9 เสียง ซึ่งตน
ได้โทรศัพท์ไปสอบถามกับพรรคต่างๆ อย่างน้อย 4 พรรค จากในกลุ ่ม 11 พรรค คือ พรรคพลเมืองไทย พรรค
ประชาธิปไตยใหม่ พรรคประชาภิวัฒน์ และ พรรคพลังธรรมใหม่ ไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่ใน 9 พรรค ที่นายมงคลกิตติ์ได้
ประกาศไว้ และไม่ทราบว่า 9 พรรคดังกล่าวเป็นพรรคอะไรบ้าง 

ส่วนเรื่องของโควตาตำแหน่งรัฐมนตรีนั้น นพ.ระวี บอกว่า ในส่วนของพรรคพลังธรรมใหม่ ไม่มีความคิดที่จะไปต่อรอง
ตำแหน่งรัฐมนตรี เพราะรู้ตัวดีว่ามีเพียงหนึ่งเสียง ดังนั้น สิ่งที่จะทำ คือ ทำผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และ
ประชาชนให้ดีที่สุด ซึ่งไม่มีความคิดที่จะไปต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับตัวตนเอง หรือให้กับพรรคพลังธรรมใหม่ แต่
หากสมมติว่า นายกรัฐมนตรีมีการเปิดไฟเขียวว่าการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จะเป็นการปรับครั้งใหญ่ โดยใครที่
สามารถรวบรวมเสียงของ ส.ส.ได้ 8-10 เสียง ก็อาจจะมีการพิจารณาตำแหน่งรฐัมนตรใีห้ แต่ที่ผ่านมา ยังไม่มีไฟเขียวว่า
นายกรัฐมนตรีจะให้เป็นไปในรปูแบบดังกลา่ว ซึ่งหากมีการเปิดไฟเขียวแบบนี้จรงิๆ ในส่วนของพรรคพลังธรรมใหม ่หาก
จะต้องเลือกสนับสนุนบุคคลใด จะต้องเลือกสนับสนุนบุคคลที่คิดว่ามีความเหมาะสม และประชาชนยอมรับได้ 
นพ.ระวี ยังกล่าวถึงกรณีปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคแกนนำรัฐบาล คือ พรรคพลังประชารัฐ ว่า เรื่องนี้ย่อมมี
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างแน่นอน 100% ไม่มีใครปฏิเสธได้ แต่ว่าจะมากหรือน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แล้ว
ก็เป็นกฎเกณฑ์ปกติของทุกพรรคที่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะเจอว่าคนนี้ตัวจริงคนนี้ตัวไม่จริง ก็ต้องมีการปรับไป ซึ่งถือเป็น
เรื่องปกติที่จะต้องมีการปรับ 

“ส่วนผลกระทบในแง่ลบนั้น เราจะเห็นว่าบทเรยีนของพรรคพลังธรรมในอดีตเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ดูจากการที่พรรคพลงั
ธรรม มีการปรับ ครม.ใหม่ทั้งหมดครั้งนั้นส่งผลให้พรรคพลังธรรมแตก และภายหลังจากนั้นในระยะเวลา 1-2 ปี พรรค
พลังธรรมก็ทรุดและแตกแยกกระเซ็นกระสายไปคนละทิศ นี่ถือเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สำหรับพรรคพลังธรรมในอดีต 
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และต่อมาพรรครัฐบาลในอดีตหลายๆ พรรค ที ่ได้มีการปรับ ครม.หลายๆ ครั ้ง ในที ่ส ุดก็กระเทือนจนเกิดปัญหา 
เพราะว่าการปรับนั้นไม่ใช่แค่พรรคพลงัประชารัฐเพียงอย่างเดียว แต่สุดท้ายมันจะต้องมีคำถามไปที่พรรคภูมิใจไทย และ
พรรคประชาธิปัตย์ ว่า มีเสียงต่างกันอยู่ 8 เสียง ควรจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเท่ากันเหมือนเดิมหรือไม่ รวมไปจนถึง
พรรคชาติพัฒนาที่มีเสียงเพียงแค่ 4 เสียง ยังจะสามารถได้โควตารัฐมนตรีอยู่หรือไม่ หรือแม้กระทั่งพรรครวมพลัง
ประชาชาติไทยที่มีเสียงเพียงแค่ 5 เสียง ยังจะคงได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งถือว่าเป็นกระทรวง
ใหญ่อยู่อีกต่อไปหรือไม่ มันก็จะมีปัญหา แต่ว่าการปรับครั้งนี้ปัญหาอาจจะไม่มากก็ได้ อาจจะมีการแตกแยกเล็กๆ แต่
ทุกคนก็อาจจะต้องยอมรับเมื่อมกีารปรับออกมา แต่ถามว่ามีผลกระเทือนหรือไม่ หากใครบอกว่าไม่มีผลกระเทือนน้ันถือ
ว่าโกหก เพราะมีแน่นอน แต่จะมีมากหรือน้อยไม่มีใครจะรู้ เพราะจะอยู่ที่ว่าการปรับออกมาอยู่ในรูปแบบใด แต่สำหรับ
ประชาชน และพรรคพลังธรรมใหม่นั้น อยู่ที่ตัวบุคคลที่ท่านนายกรัฐมนตรีเลือกมา ถ้าหากนายกรัฐมนตรีเลือกมาดี เช่น 
ทีมเศรษฐกิจดูเข้าท่า เป็นไปได้ แบบนี้ประชาชนก็จะได้ประโยชน์ และพรรคพลังธรรมใหม่ก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าหาก
เลือกมาแล้วไปไม่รอด เจอเสือสิงห์กระทิงแรด อย่างนี้ก็จะมีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล 

“ผมคิดว่า ท่านนายกรัฐมนตรีคงพอจะทราบอยู่ และคิดว่าท่านก็คงจะมีจุดยืนของท่าน ว่าท่านจะเลือกให้รัฐบาล
เดินหน้าต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง หรือว่าจะเป็นเพียงการแก้ปัญหาภายในเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงผลในระยะยาว ซึ่งผม
คิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะเลือกเอาผลระยะยาวต่อประเทศชาติ” นพ.ระวี กล่าว 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000063721 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000063721
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20 มิ.ย. 2020 17:15:47 

"นพ.ระวี"ไม่เคยหนุน"มงคลกิตติ์"เป็นรัฐมนตรี 

 
กรุงเทพฯ 20 มิ.ย.-หมอระวี ยันไม่เคยหนุน “มงคลกิตต์ิ” นั่งรัฐมนตรี มั่นใจไม่ต้องมีตำแหน่งก็ทำประโยชน์ได้ 

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงกรณีที่นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชี
รายช่ือ พรรคไทยศรีวิไลย์ ออกมาประกาศว่ามีเสียงสนับสนุนให้เป็นรัฐมนตรี จำนวน9เสียง ว่าได้โทรศัพท์ไปสอบถาม
กับพรรคต่างๆ อย่างน้อย 4 พรรค จากในกลุ่ม 11 พรรค คือพรรคพลเมืองไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคประชา
ภิวัฒน์ และพรรคพลังธรรมใหม่ ไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่ ใน 9 พรรคที่นายมงคลกิตติ์ได้ประกาศไว้ และไม่ทราบว่า 9 พรรค
ดังกล่าวเป็นพรรคอะไรบ้าง และตนเองยังไม่เคยประกาศตัวว่าจะสนับสนุนนายมงคลกิตติ์เป็นรัฐมนตรีด้วยหากมกีาร
ปรับครม. 

ส่วนเรื่องของโควตาตำแหน่งรัฐมนตรีนั้น นพ.ระวี บอกว่า ในส่วนของพรรคพลังธรรมใหม่ ไม่มีความคิดที่จะไปต่อรอง
ตำแหน่งรัฐมนตรี เพราะรู้ตัวดีว่ามีเพียงหนึ่งเสียง ดังนั้นสิ่งที่จะทำ คือ ทำผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และ
ประชาชนให้ดีที่สุด และเห็นว่าปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
รัฐบาล ที่ต้องเร่งแก้ไขหและการปรับคณะรัฐมนตรีจะต้องนำคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน. – สำนักข่าวไทย 

 

อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5eede1d3e3f8e40af84559c8 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5eede1d3e3f8e40af84559c8
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20 มิ.ย. 2563-16:43 น. 

พลังท้องถ่ินไท ปัดกดดันขอแบ่งเค้ก เช่ือมีศักยภาพมากพอ ยันไม่จริงหนุน เต้นั่งรมต. 

 
วันที่ 20 มิ.ย. นายชื่นชอบ คงอุดม โฆษกพรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวถึงกระแสข่าวพรรคพลังท้องถิ่นไทยขอต่อรอง
ตำแหน่งรัฐมนตรีในการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.)ครั้งนี้ ว่า ไม่เป็นความจริง พรรคพลังท้องถิ่นไทไม่เคยยื่นต่อรองขอ
ตำแหน่งรัฐมนตรีในการปรับครม. เพราะต้ังแต่ต้นพรรคพลังท้องถ่ินไทมาร่วมรัฐบาลโดยไม่มีเงื่อนไข 

อย่างไรก็ตามถ้าการปรับครม.ครั้งนี้ ฝ่ายรัฐบาลเห็นว่ามีตำแหน่งเหมาะสมกับพรรคพลังท้องถ่ินไท เราก็ยินดีรับ แต่ไม่
เคยไปเรียกร้อง หรือร้องแรกแหกกระเชอขอตำแหน่ง เราเป็นพรรคที่ดีมาตั้งแต่ต้น เชื่อว่าเป็นปัจจัยที ่รัฐบาลจะ
พิจารณาให้พรรคได้รับการพิจารณา 

“ครั้งนี้เช่ือว่า เรามีศักยภาพมากพอจะได้รับการพิจารณา แต่ก็ข้ึนอยู่กับอำนาจการตัดสินใจของนายกฯจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ถ้ามีโควตากระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าง พรรคพลังท้องถิ่นไท ก็มีบุคลากรที่
เหมาะสมด้านนี้ หรืออย่างกระทรวงการคลังที่ผมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่ ก็มีความเข้าใจในการบริหารจัดการ แต่ถ้าเป็น
ตำแหน่งที่พรรคไม่ถนัดคงต้องมาหารืออีกครั้งว่าจะรับหรือไม่” นายช่ืนชอบ กล่าว 

นายชื ่นชอบ กล่าวต่อว่า ที ่ผ ่านมาตอนตั ้งรัฐบาลพรรคชาติพัฒนาและพรรคพลังท้องถิ ่นไทมี 3เส ียงเท่ากัน 
พรรคชาติพัฒนาได้โควตารัฐมนตรี แต่เราไม่ได้ก็ไม่เคยมีปัญหา วันน้ีพรรคพลังท้องถ่ินไทมี 5เสียง และมีแรงสนับสนุน
อื่นที่ทำให้พรรคมีมากกว่า 5 เสียง ถือว่ามากพอที่จะเรียกร้องได้ แต่พรรคไม่เคยเรียกร้องต่อรองใดๆ 

ส่วนกระแสข่าวที่พรรคจะยุบไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นั้นโฆษกพรรคพลังท้องถ่ินไท กล่าวว่า ไม่จริง 5 
เสียงที่เรามี แม้จะไม่มาก แต่ก็ใหญ่พอจะอยู่ได้ด้วยตัวเอง เราเป็นเอกเทศของตัวเอง รวมถึงกระแสข่าวที่พรรคเล็กจะไป
สนับสนุน นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ เป็นรัฐมนตรีในนามพรรคเล็กนั้น ก็ไม่
จริง 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4353083 
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20 มิถุนายน 2020 เวลา 18:06 

'พลังชาติไทย-ประชานิยม' เตรียมยุบรวม 'พปชร.' 

 
 

"พลังชาติไทย-ประชานิม" เตรียมยุบรวม "พปชร." เติม เสียงรัฐบาล "ทรงกลด" เผย 11 พรรคเล็กชง "เต้ มงคลกิตติ์" นั่ง
รมต.ให้นายกฯตัดสินใจ 

พล.ต.ทรงกลด ทิพยรัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย ให้สัมภาษณ์(20มิ.ย.) ยอมรับกระแสข่าวเตรียม
ยุบพรรคพลังชาติไทย เพื่อไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.) หลังจากพล.อ.ประวิตร วงษ์ส ุวรรณ รอง
นายกร ัฐมนตรี  ได ้ เป ็นห ัวหน ้าพรรค  พปชร .คนใหม่  โดยระบ ุว ่ า  พร ้อมไปร ่วมแต ่ต ้องรอให ้ท ี ่ประชุม
กรรมการบริหาร (กก.บห.)พรรคพลังชาติไทยตัดสินช้ีขาด คาดว่าคงไม่มีปัญหา 

"เท่าที่เคยคุยทุกคนไม่ขัดข้อง ให้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหัวหน้าพรรค เหตุผลการยุบรวมพรรคเพราะ พรรคมีเพียง
เสียงเดียวไม่สามารถทำอะไรได้ ขณะนี้ประเทศมีปัญหา ถ้าพรรคพลังชาติไทยไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐจะไปช่วย
ขับเคลื่อนนโยบายพรรค เช่น เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ เรื่องเกษตรอินทรีย์ให้ได้รับการผลักดันตามความต้องการ
ของประชาชน เป็นการไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัว เรื่องการรวมพรรคไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เคยมี
มาแล้ว เท่าที่ทราบจากพรรคพลังชาติไทยแล้ว ยังมีพรรคประชานิยมของพล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ ที่จะยุบพรรคไป
รวมกับพรรคพปชร.ด้วย" พล.ต.ทรงกลด กล่าว 

ผู้สื่อข่าวถามถึง กรณีความเคลื่อนไหวพรรคเล็ก รวมตัวสนับสนุนนายมงคลกิตติ์ สุขสินธรานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรี
วิไลย์ ให้ได้โควตารัฐมนตรี พล.ต.ทรงกลด กล่าวว่า 11 พรรคเล็กมีการคุยกันเรื่องโควตารัฐมนตรี ซึ่งก็สนับสนุนนาย
มงคลกิตต์ิเป็นรัฐมนตรี แต่บางพรรคไม่เห็นด้วยก็ไม่ลงช่ือด้วย ส่วนจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่ให้ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจ
ของนายกรัฐมนตรีไม่ได้รัฐมนตรีก็ไม่เป็นไร 

ขณะที่พรรคครูไทยเพื่อประชาชนที่มีกระแสข่าวเป็นอีกพรรคที่จะยุบรวมกับ พปชร. ล่าสุดนายปรีดา บุญเพลิง ส.ส.
บัญชีรายชื ่อ หัวหน้าพรรคครูไทยเพื ่อประชาชน ได้ปฏิเสธเรื ่องนี้ โดยยืนยันว่า พรรคครูไทยเพื ่อประชาชนมี
อุดมการณ์ จะไม่ไปรวมกับใคร  เพื่ออนาคตลูกหลาน จะมีส.ส.กี่เสียงไม่สำคัญ แม้ว่ารัฐธรรมปัจจุบันจะทำให้พรรคเล็ก
อยู่ยากก็ตามสำหรับแนวคิดการยุบพรรคเล็กเพื่อไปรวมกับพรรคพปชร.ดังกล่าว มีรายงานว่า เป็นแนวคิดที่ได้มาจาก 
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โมเดลของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป  ซึ่งได้ยื่นยุบพรรคไปแล้ว และ
ปัจจุบันเป็นรักษาการรองหัวหน้าพรรค พปชร.ดูแลฝ่ายกฏหมาย 

อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/12486?utm_source=homepage&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=debate 
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20 มิ.ย. 2563-16:31 น. 

‘นิพนธ์’ ยันไม่มีสัญญาณให้ปชป.ปรับครม. ย้ำเร่ืองโควต้ารมต. ต้องคุยกับผู้ใหญ่ในรบ. 

 

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงข่าวการปรับ

ครม.ว่า ขณะที่ไม่มีอะไรเลย ไม่มีการส่งสัญญาณใดๆ และสิ่งที่ประชาธิปัตย์ จะฟัง เกี่ยวกับการปรับครม. คือเป็นเรื่อง

ของนายกฯ การเจรจาเรื่องกระทรวงต่างๆ เดิมก็คุยกับผู้ใหญ่ในรัฐบาล 

ดังนั้นถ้าจะคุยเรื่องโควตา ก็ต้องคุยกับผู้ใหญ่ ไม่ใช่ใครก็ได้มาพูด และในฐานะที่พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมรัฐบาลมา 1 ปี 

ยังถือว่าทำงานได้ดีมาก ข้อขัดแย้งต่างๆอาจจะมีบ้างก็เป็นเรื่องของวิธีการที่อาจต่างกัน แต่ทุกอย่างก็เรียบร้อย 

เมื่อถามถึงการปรับ ครม.ในส่วนรัฐมนตรีของพรรค ที่มีความเคลื่อนไหวในขณะนี้ นายนิพนธ์ กล่าวว่า ต้องรอฟังในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ ว่าจะมีใครหยิกยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือและมี

ประเด็นอะไรหรือไม่ ก็ต้องรอฟังตรงนั้นเพราะประชาธิปัตย์ไม่ใช่ข้ึนอยู่กับใครคนใดคนหนึ่ง แต่ข้ึนอยู่กับว่ากก.บห.จะว่า

อย่างไร 

ทั้งนี้เห็นว่าช่วงเวลาที่มีการเมืองอยู่ในสภาพอย่างนี้ ข่าวต่างๆที่ออกมาก็เป็นเรื่องปกติของการเมือง แต่ยืนยันว่าใน

ประชาธิปัตย์ ไม่มีการเริ่มนับหนึ่งในการปรับครม. 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4352851 
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20 มิถุนายน 2563 19:26 น. 

‘นิพนธ์’ เผยไร้สัญญาณปรับโควต้า รมต. 

 

เมื ่อวันที่ 20 มิถุนายน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) เผยถึงข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ขณะนี้ยังไม่มีการส่งสัญญาณใดๆ และสิ่งที่พรรค 

ปชป.จะฟังเกี่ยวกับการปรับ ครม. คือเป็นเรื่องของนายกฯ ถ้าจะคุยเรื่องโควต้า ก็ต้องคุยกับผู้ใหญ่ และในฐานะที่พรรค 

ปชป.ร่วมรัฐบาลมา 1 ปี ยังถือว่าทำงานได้ดีมาก ข้อขัดแย้งต่างๆ อาจจะมีบ้างก็เปน็เรือ่งของวิธีการที่อาจต่างกัน แต่ทุก

อย่างก็เรียบร้อย 

เมื่อถามถึงการปรับ ครม.ในส่วนรัฐมนตรีของพรรค นายนิพนธ์กล่าวว่า ต้องรอฟังในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

พรรค (กก.บห.) ที่จะมีข้ึนในวันที่ 29 มิถุนายนน้ี ว่าต้องรอฟังตรงนั้นเพราะพรรค ปชป. ไม่ใช่ข้ึนอยู่กับใครคนใดคนหนึ่ง 

แต่ข้ึนอยู่กับว่า กก.บห.จะว่าอย่างไร ยืนยันว่าในพรรค ปชป. ไม่มีการเริ่มนับหนึ่งในการปรับ ครม. 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/164169 
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อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/780950 
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20 มิถุนายน 2563 20:43 น. 

เปลี่ยนแผน ! "วิรัช"เผยไม่ต้องยกคณะพปชร.เข้าทำเนียบฯ"บิ๊กป้อม"มารับเทียบเชิญเองท่ี
พรรคหลังถกครม. 

 

วันที่ 20 มิ.ย.63 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เปิดเผยว่า การที่กำหนดวันและ

เวลาที่แกนนำและส.ส.จะเดินทางไปเรียนเชิญพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานยุทธศาสตร์

พรรค รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคพปชร.คนใหม่ จากเดิมกำหนดไว้วันที่23 มิ.ย.นี้ เวลา08.30 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล 

ล่าสุดได้เปลี่ยนเวลาและสถานที่ มาเป็นที่ศูนย์ประชุมส.ส.พรรค อาคารวัน ตรงข้ามศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก 

เนื่องจากพล.อ.ประวิตร เกรงว่า แกนนำและส.ส.จะไม่สะดวกในการเดินทางเนื่องจากตรงกับช่วงเวลาที่มีการประชุม

คณะรัฐมนตรี จึงจะเดินทางไปพบกับส.ส.หลังการประชุมครม.ในช่วงบ่าย ที่ศูนย์ประชุมส.ส. ซึ่งจะตรงกับช่วง เวลาที่

ประชุม ส.ส. ของพรรคด้วย 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/164183 
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20 มิ.ย. 2563-19:27 น. 

งบประมาณ 2564 : รัฐบาลตั้งงบ 3.3 ล้านล้านบาท ห่ันงบกลาโหม 3.71% 

 

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 วงเงิน 3,300,000 ล้านบาท ปลายเดือน มิ.ย. นี้ พบมีการตั้งงบกลางกว่า 4 หมื่นล้านบาท เพื่อเยียวยาผลกระทบ

จากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (โควิด-19) 

ร่างกฎหมายงบประมาณฉบับนี้ถือเป็นฉบับที่ 2 ที่จัดทำโดยรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง ซึ่ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม จะนำเสนอหลักการต่อที่ประชุมสภาและเปิดให้อภิปรายระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค. นี้ 

โดยคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) และคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ตกลง

กันว่าจะจัดสรรเวลาให้ฝ่ายค้านอภิปราย 22.30 ชม. ส่วนฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เวลา 22 ชม. 

สำหรับกรอบงบประมาณปี 2564 เพิ่มข้ึน 100,000 ล้านบาท จากงบปี 2563 ที่ตั้งไว้ 3,200,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

3.1% โดยเป็นการตั้งงบขาดดุลบัญชี 623,000 ล้านบาท มากกว่าปีก่อนซึ่งตั้งไว้ 469,000 ล้านบาท 

นอกจากนี้งบกลางยังเพิ่มข้ึนเกือบแสนล้านบาท โดยตั้งไว้ที่ 614,612.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18.6% ของงบประมาณ

รวมทั้งหมด จากปีก่อนเคยตั้งไว้ที่ 518,770.9 ล้านบาท โดยที่งบก้อนนี้มักถูกเปรียบเปรยว่าเป็นการ "ตีเช็คเปล่า" 

เนื่องจากมีเฉพาะ "หัวข้อ" กับ "วงเงิน" แต่ไม่ระบุรายละเอียดของโครงการ ทำให้สภาหมดโอกาสในการกลั่นกรอง 

เมื่อพิจารณารายการที่ปรากฏในงบกลางทั้ง 12 รายการ โดยเปรียบเทียบกับปี 2563 จะพบว่ามีรายการเพิ่มมาใหม่ 1 

รายการคือ ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 วงเงิน 40,325.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงบประมาณสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ขณะที่งบกลางอีก 4 รายการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงบประมาณเช่นกัน วงเงินรวม 103,000 ล้านบาท ส่วน

ใหญ่ "ไม่มีการเปลี ่ยนแปลงวงเงิน" ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุข

ต่างประเทศ, ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ยกเว้นรายการเงิน

สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งตั้งงบเพิ่มข้ึนจากเดิม 3,000 ล้านบาท มีวงเงินอยู่ที่ 99,000 ล้านบาท ส่วนงบ
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กลางที่อยู่ในความดูแลของกรมบัญชีกลางสังกัดกระทรวงการคลัง 7 รายการ วงเงินรวม 471,286.6 ล้านบาท มีการ

เปลี่ยนแปลงวงเงินที่ตั้งไว้ทั้งหมด 

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เพิ่งขออนุมัติกฎหมาย 4 ฉบับจากสภา เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบด้วย 

พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การเงิน 3 ฉบับ วงเงินรวม 1,900,000 ล้านบาท และ พ.ร.บ.ร่างพระราชบัญญัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. .... เพื ่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยรับ

งบประมาณ เป็นบางรายการ ไปตั้งไว้เป็นงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 88,452.5 

ล้านบาท 

การจัดทำงบปี 2564 ของรัฐบาล "ประยุทธ์ 2" อยู่ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ซึ่งใน

ส่วนหลังตั้งงบไว้ 433,279.8 ล้านบาท โดยให้เหตุผลว่า เพื่อบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ สำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการ

รองรับเหตุไม่คาดหมาย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

ส่วนงบที่ตั้งไว้ตามแผนงานบูรณาการ 14 แผนงาน ภายใต้งบประมาณรวม 257,877.9 ล้านบาท จะพบว่า รัฐบาลยังคง

ทุ่มงบประมาณไปกับการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เช่นปีก่อนด้วยเม็ดเงินรวม 109,023.8 ล้านบาท 

รองลงมาคือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 66,738.2 ล้านบาท ส่วนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกตัดงบ

จากปีก่อนเกือบพันล้านบาท โดยตั้งงบไว้ที่ 9,731.7 ล้านบาท จากเดิม 10,641.9 ล้านบาท 

ตัดงบกลาโหมกว่า 8 พันล้าน 

เมื่อลองไล่ดูการจัดสรรงบของหน่วยขอรับงบประมาณ จะพบว่ามีอยู่ 13 หน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณลง โดย

กระทรวงที่ได้งบ "ทะลุแสนล้านบาท" ยังคงเป็น 8 กระทรวงเดิม 

กระทรวงศึกษาธิการยังรั้งตำแหน่งหน่วยงานที่ขอตั้งงบประมาณสูงสดุที่ 358,361 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.9% ของงบ

ทั้งหมด ทว่าปีนี้ได้ปรับลดลงจากปีก่อนถึง 9,383.7 ล้านบาท (ลดลง 2.55%) ขณะที่กระทรวงมหาดไทย ขอตั้งงบ 

328,013 ล้านบาท คิดเป็น 9.9% ของงบทั้งหมด แต่ลดลงจากเดิม 24,109.6 ล้านบาท (ลดลง 3.57%) 

เช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหมที่ได้รับการจัดสรรเม็ดเงินสงูเปน็อันดับ 4 วงเงิน 223,463.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.8% 

ของงบทั้งหมด แต่ก็ถูกหั่นงบจากปีก่อน คิดเป็นวงเงินที่หายไป 8,281.5 ล้านบาท (ลดลง 3.71%) 

ส่วนกระทรวงที่ขอตั้งงบเพิ ่มขึ้น อาทิ กระทรวงคมนาคม 198,554.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.9% ของงบทั้งหมด 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22,452.1 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 12.75%), กระทรวงสาธารณสุข 140,974.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

4.3% ของงบทั้งหมด เพิ่มขึ้น 3,585.3 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 2.61%), กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 129,415 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.9% ของงบทั้งหมด เพิ่มขึ้น 3,022.9 ล้านบาท (คิดเป็น 2.39%) และ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 112,879 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.4% ของงบทั้งหมด เพิ ่มขึ ้น 94,804.8 ล้านบาท 

(เพิ่มข้ึน 4.45%) 
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เพ่ิมงบให้ อปท. 71.47% รองรับจัดเลือกต้ังท้องถิ่น 

งบอีกก้อนที่เป็นที่จับตามอง หนีไม่พ้น งบประมาณสำหรับจัดการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 

หลังนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุเมื่อ 12 มิ.ย. ว่า "งบประมาณที่เตรียมไว้สำหรับจัดการเลือกตั้งถูก

นำมาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องโควิด-19 ก่อน" ทว่าเขาได้เปลี่ยนคำพูดใหม่หลัง ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 

2564 ว่ามีงบแล้ว แต่หากไม่อยากมีปัญหาในเรื่องการใช้งบก็ใหจ้ัดการเลือกตั้งหลังวันที่ 1 ต.ค. ซึ่งข้ึนปีงบประมาณใหม่ 

สำหรับงบประมาณหลักที่จะใช้ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จะตั้งไว้ที่ 3 หน่วยขอรับงบประมาณ ได้แก่ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.), กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) 

ในส่วนของ อปท. เสนอของบเพิ่มถึง 71.47% หรือคิดเป็นวงเงิน 36,625.5 ล้านบาท โดยตั้งขอตั้งงบ 93,153 ล้านบาท 

จากเคยได้รับการจัดสรรเมื่อปีก่อน 54,327.5 ล้านบาท 

ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอตั้งงบรอบใหม่ที่ 1,770.7 ล้านบาท และกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ินขอตั้งงบ 227,785 ล้านบาท 

ส่วนราชการในพระองค์ขอตั้งงบเพ่ิม 1.2 พันล้านบาท 

ขณะที่ส่วนราชการในพระองค์ขอตั้งงบประมาณ 8,982.6 ล้านบาท คิดเป็น 0.3% ของงบในภาพรวมทั้งหมด โดยเพิ่ม

จากปีที่แล้วซึ่งตั้งงบไว้ 7,685.3 หรือเพิ่มข้ึน 1,297 ล้านบาท (คิดเป็น 16.88%) 

ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2564 ระบุแผนงานเพียงรายการเดียวคือ "แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง" เช่นเดียวกับใน

การจัดทำงบประมาณเมื่อปีก่อน โดยไม่มี ส.ส. หรือคณะกรรมาธิการ (กมธ.) งบประมาณรายใดอภิปรายในมาตราน้ี 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_4353502 
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21 มิถุนายน 2020 - 04:51 

‘แม่เลี้ยงติ๊ก’ ยัน ‘จุติ’ เหมาะสมตำแหน่ง รมว. “จุติ” ย้ำขอทำหน้าท่ีดีท่ีสุด ในฐานะคน
ของประชาชน 

 
จากกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงนี้ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รัฐมนตรีที่อาจจะถูกปรับในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ โดยจะมีนาง
ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคประชาธิปัตย์ เข้ามาทำหน้าที่แทนนางศิริวรรณ กล่าวถึงกรณีดังกล่าว 
ว่า เรื่องนี้ข้ึนอยู่กับมติพรรค แต่ยืนยัน รมว.จุติ เหมาะสมที่สดุกับตำแหน่งแลว้ พิสูจน์ได้จาการทำหน้าที่เลขาธิการพรรค
ประชาธิปัตย์ ยุคที่ผ่านมา 

“คุณจุติ เป็นรัฐมนตรีดีที่สุดแล้ว เพราะเคยเป็นเลขาธิการพรรคมาก่อน เขาได้ทำงานอย่างทุ่มเท ตอนที่พรรคไม่มีอะไร 
เรื่องแบบนี้ต้องให้เกียรติ รู้บุญคุณคนทำงาน” 

ด้านนายจุติ กล่าวถึงกระแสข่าวที่เกิดข้ึนว่า ในฐานะคนของประชาชน และคนของพรรคประชาธิปัตย์ ได้ทำงานเต็มที่
ต ามท ี ่ ได ้ ร ั บมอบหมายท ั ้ ง ในร ั ฐบาลและในพรรค ส ่ วน เ ร ื ่ องปร ับคณ ะร ัฐมนตร ี  ข ึ ้ นอย ู ่ ก ั บผ ู ้ ใหญ่  
พร้อมยืนยันทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ตั้งใจทำงานให้ประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในโอกาสที่มีอยู่ ขณะนี้ต้องเร่ง
ช่วยคนทุกอาชีพให้มากที่สุด จากผลกระทบโควิด-19 โดยปีนี้ต้ังใจจะสร้างบ้านให้คนจนเช่า 20,000 หลัง และภายใน 5 
ปี จะทำให้ได้ 100,000 หลัง ตามนโยบายรัฐบาล 

“ไม่รู้สึกกังวล เพราะการเมืองก็เป็นแบบนี้ตลอด อยู่มานาน รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ทำใจให้นิ่งและทำงานให้เต็มที่ ตนคิดว่า
เป้าหมายและการทำงานจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีที่สุด” 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_704144/ 
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21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08:21 น.       

ดุสิตโพลระบุ ประชาชน 72%หนุนการปรับเปลี่ยนในพปชร. เหตุไม่มีผลงาน ชูบิ๊กป้อม

เหมาะสมหัวหน้าพรรค 
 

 

 21 มิ.ย.2563 กระแสข่าวการปรับเปลี่ยนในพรรคพลังประชารัฐกำลังเป็นที่จับตามองจากหลายฝ่าย เนื่องจากเป็น
พรรคใหญ่และเป็นแกนนำหลักของรัฐบาล ซึ ่งมีการวิเคราะห์ว่าการปรับเปลี ่ยนครั ้งนี ้น่าจะเป็นไปเพื ่อการปรับ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลังการบริหารประเทศผ่านไปแล้ว 1 ปี เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิต
โพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “การปรับเปลี่ยนในพรรคพลัง
ประชารัฐ” จำนวนทั้งสิ้น 1,108 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้ 
วิธีกำจัดรอยเหี่ยวย่นที่ คอ เห็นผลใน 7 วัน!หาวิธี..ลองทำเองที่บ้านดสูิ1. ประชาชนคิดอย่างไร? กบั การปรบัเปลี่ยนใน
พรรคพลังประชารัฐ 
อันดับ 1    เป็นการแย่งชิงอำนาจ    62.16% 
อันดับ 2    มีปญัหาภายในพรรค      57.22% 
อันดับ 3    เป็นเกมการเมือง             56.12% 
อันดับ 4    สร้างความวุ่นวายให้บ้านเมือง     27.79% 
อันดับ 5    สมบัติผลัดกันชม             25.78% 
อันดับ 6    เพื่อปรบัครม.                  25.59% 
อันดับ 7    เพื่อปรบัเปลี่ยนการทำงานใหม่               18.65% 
2. ประชาชนคิดว่าถึงเวลาที่จะมีการปรับเปลี่ยนในพรรคพลงัประชารัฐหรือยงั? 
อันดับ 1    ถึงเวลาแล้ว    72.20% 

https://code.yengo.com/click/?x=6k_5xlh1dB4i0hqcdoOFtjKvzlRvXVLGLgxKN25xZE_naH5xL6O5rzmiU0cPLVjs_pZMDss1QvVFpW97H0zXxEsvuFIenxP46tL_Frb8pC5jtra8TUngsJg5sPc4b001oNpNI6ce9QY2sGsPj4F7-o9Vo3LYOVmFaIVpoMWHAIc7P6jRhf5Q0zWBs7A6wUY0rjYOLcZuaRgxXKDYw-i56BbwKTvejIqJ1vh4EMmli8Qk_-zuEmhRAwWrkvxz14RYLLT4n8X48Kk0s8d-zOeqfmELEVrMWEmge18VPwsSJCQeejHgAIUDDKvYMkNMKFl-e7wk_P-XSwA0Ukqncfkhe7CKdQ-MpSt4n7tJvB3tV9yo3PmT8qPlJA
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เพราะ    ไม่มผีลงาน ขาดประสิทธิภาพ การทำงานจะได้ดีข้ึน ต้องการผู้ที่เหมาะสมมีความรู้จริง เป็นช่วงเวลาที่
เหมาะสม ฯลฯ 
อันดับ 2    ยังไม่ถึงเวลา    27.80% 
เพราะ    ยังมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่า เสียเวลา  ควรทำงานต่อไป  ถึงเปลี่ยนใหม่ปญัหาต่าง ๆ ก็ยังเหมือนเดิม ฯลฯ 
3. ประชาชนคิดว่าใคร? สมควรจะเป็น “หัวหน้าพรรค”  
อันดับ 1    พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ                 54.26% 
อันดับ 2    นายสรุิยะ จึงรุ่งเรืองกจิ                   14.36% 
อันดับ 3    นายวิรัช รัตนเศรษฐ                       13.83% 
อันดับ 4    นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต ์               9.57% 
อันดับ 5    นายไพบูลย์ นิติตะวัน                    7.98% 
4. ประชาชนคิดว่าใคร? สมควรจะเป็น “เลขาธิการพรรค”  
อันดับ 1    นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต ์       35.76% 
อันดับ 2    นายสรุิยะ จึงรุ่งเรืองกจิ                   24.35% 
อันดับ 3    นายไพบูลย์ นิติตะวัน                    13.99% 
อันดับ 4    นายอนุชา นาคาศัย                        13.21% 
อันดับ 5    นายอิทธิพล คุณปลื้ม        12.69% 
5. การปรบัเปลี่ยนภายในพรรคพลังประชารัฐ จะทำให้การเมืองไทยเป็นอย่างไร? 
อันดับ 1    เหมือนเดิม    54.15% 
อันดับ 2    แย่ลง        25.99% 
อันดับ 3    ดีข้ึน        19.86% 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/69261 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/69261
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21 มิถุนายน 2563 10:06 น. 

ปชช.กว่า 72.% หนุน พปชร. ปรับเปลี่ยน-ดัน "บิ๊กป้อม" เป็นหัวหน้าพรรค 

 
จากกระแสข่าวการปรับเปลี่ยนในพรรคพลังประชารัฐกำลังเป็นที่จับตามองจากหลายฝ่าย เนื่องจากเป็นพรรคใหญ่และ
เป็นแกนนำหลักของรัฐบาล ซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้น่าจะเป็นไปเพื่อการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
ภายหลังการบริหารประเทศผ่านไปแลว้ 1 ปี เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “การปรับเปลี่ยนในพรรคพลังประชารัฐ” จำนวนทั้งสิ้น 
1,108 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้ 

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การปรับเปลี่ยนในพรรคพลังประชารัฐ อันดับ 1 เป็นการแย่งชิงอำนาจ 62.16% อันดับ 2 
มีปัญหาภายในพรรค 57.22% อันดับ 3 เป็นเกมการเมือง 56.12% อันดับ 4 สร้างความวุ่นวายให้บ้านเมือง 27.79% 
อันดับ 5 สมบัติผลัดกันชม 25.78% อันดับ 6 เพื่อปรับครม. 25.59% อันดับ 7 เพื่อปรับเปลีย่นการทำงานใหม ่18.65% 

2. ประชาชนคิดว่าถึงเวลาที่จะมีการปรับเปลี่ยนในพรรคพลังประชารัฐหรือยัง? อันดับ 1 ถึงเวลาแล้ว 72.20% เพราะ 
ไม่มีผลงาน ขาดประสิทธิภาพ การทำงานจะได้ดีขึ้น ต้องการผู้ที่เหมาะสมมีความรู้จริง เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ฯลฯ 
อันดับ 2 ยังไม่ถึงเวลา 27.80% เพราะ ยังมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่า เสียเวลา ควรทำงานต่อไป ถึงเปลี่ยนใหม่ปัญหาต่าง ๆ 
ก็ยังเหมือนเดิม ฯลฯ 

3. ประชาชนคิดว่าใคร? สมควรจะเป็น "หัวหน้าพรรค" อันดับ 1 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 54.26% อันดับ 2 นาย
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 14.36% อันดับ 3 นายวิรัชรัตนเศรษฐ 13.83% อันดับ 4 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 9.57% อันดับ 
5 นายไพบูลย์ นิติตะวัน 7.98% 

4. ประชาชนคิดว่าใคร? สมควรจะเป็น "เลขาธิการพรรค" อันดับ 1 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 35.76% อันดับ 2 นาย
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 24.35% อันดับ 3 นายไพบูลย์ นิติตะวัน 13.99% อันดับ 4 นายอนุชา นาคาศัย 13.21% อันดับ 5 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม 12.69% 

5. การปรับเปลี่ยนภายในพรรคพลังประชารัฐ จะทำให้การเมืองไทยเป็นอย่างไร? อันดับ 1 เหมือนเดิม 54.15% อันดับ 
2 แย่ลง 25.99% อันดับ 3 ดีข้ึน 19.86% 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/164227 

https://siamrath.co.th/n/164227
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วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 08.43 น. 

บิ๊กป้อมสุดปลื้มขอบคุณ ทุกคะแนนเสียงชาวลำปางเขต 4 

 
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
กล่าวว่า  ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจ.ลำปางทุกคน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกผู้สมัครส.ส. ลำปาง เขต 4 ของพรรค
พลังประชารัฐคือ นายวัฒนา สิทธิวัง จนได้รับคะแนนห่างจากคู่แข่งเกือบเท่าตัว  พรรคพลังประชารัฐพร้อมที่จะดแูล    
พี่น้องประชาชนทุกคนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เพื่อให้อยู่ดีกินดี" ขณะเดียวกันขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่
อำนวยความสะดวกทำให้การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี 
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า  รัฐบาลพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนทุกจังหวัดทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะนโยบายการ
แก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งในหลายจังหวัดขณะนี้รัฐบาลกำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่เพื่อให้มี"น้ำกิน น้ำใช้"อย่างเพียงพอ การมีแหล่งน้ำสำรองถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งต่อการ
ดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน  เรื่องนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดมาตรการและ
พื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ไปแล้ว 
ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ กล่าวต่อว่า  ตนขอขอบคุณทีมงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ซ่อมส.ส.ครั้งนี้ด้วย รวมถึงร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกำลังสำคัญในการช่วยผู้สมัครหา
เสียงและลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน จนทำให้ประชาชนเชื่อและศัทธาพรรคพลังประชารัฐอยา่งที่
ปรากฎผลคะแนนออกมาแล้ว และขอขอบคุณทีมงานของพรรคทุกคน 

สำหรับผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่างมีผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
จำนวน 162,806 คน มีผ ู ้มาใช้ส ิทธิ 110,328 คน คิดเป็นร ้อยละ 67.77 บัตรดี 102,512 บัตร คิดเป็นร ้อย
ละ 92.92 บัตรเสีย 3,169 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.87 สำหรับผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางช่วงค่ำวานนี้ (21มิ.ย.)
ผลดังนี้ 

1.นายว ัฒนา  ส ิทธ ิว ั ง  พรรคพล ั งประชาร ัฐ  61 ,980  คะแนน  2.ร .ต .ท.สมบ ูรณ์  กล ้าผจญพรรคเสร ีรวม
ไทย 37,869 คะแนน 3.นายอำพล คำศรีวรรณ พรรคพลังท้องถ่ินไท 245 คะแนน 4.นายองอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ พรรค
ไทรักธรรม 241 คะแนน 5.นางสาวปทิตตาชัยมูลช่ืน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 2,177 คะแนน 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/781003 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/781003
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21 มิถุนายน 2563 10:17 น. 

'บิ๊กป้อม'ขอบคุณพี่น้องปชช.พปชร.ชนะเลือกตั้งซ่อมลำปางขาด 

 
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ กล่าว ขอบคุณ
ประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกคนทุกคะแนนเสียง ที่รักและศรัทธาพรรคพลังประชารัฐ จนทำให้ นายวัฒนา สิทธิวัง 
ผู้สมัครของพรรค ชนะการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยได้รับคะแนนทิ้งห่าง
คู่แข่งเกือบเท่าตัว 
สำหรับผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งจำนวน 162,806 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 110,328 คน คิดเป็นร้อยละ 67.77 บัตรดี 102,512 บัตร คิดเป็นรอ้ยละ 
92.92 บัตรเสีย 3,169 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.87 สำหรับผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางช่วงค่ำวานนี้ (21มิ.ย.)ผล
ดังนี ้
1.นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐ 61,980 คะแนน 2.ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย 37,869 
คะแนน 3.นายอำพล คำศรีวรรณ พรรคพลังท้องถิ่นไท 245 คะแนน 4.นายองอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ พรรคไทรักธรรม 
241 คะแนน 5.นางสาวปทิตตา ชัยมูลช่ืน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 2,177 คะแนน 
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกคน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกผู้สมัครของพรรค
พลังประชารัฐคือ นายวัฒนา จนได้รับคะแนนห่างจากคู่แข่งเกือบเท่าตัว พรรคพลังประชารัฐพร้อมที่จะดูแลพี่น้อง
ประชาชนทุกคนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เพื่อให้อยู่ดีกินดี ขณะเดียวกันขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่อำนวยความ
สะดวกทำให้การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี 
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่ารัฐบาลพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนทุกจังหวัดทุกภาคส่วน โดยเฉพาะนโยบายการ
แก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งในหลายจังหวัด ขณะนี้รัฐบาลกำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ เพื่อให้มี"น้ำกิน น้ำใช้"อย่าง เพียงพอ การมีแหล่งน้ำสำรองถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งต่อการ
ดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน เรื่องนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดมาตรการและ
พื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ไปแล้ว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/164229 
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21 มิ.ย. 2563 11:09 

"บิ๊กป้อม" ขอบคุณชาวลำปางหลังพปชร.ชนะเลือกตั้งถล่มทลาย พร้อมลุยแก้ภัยแล้ง 

 
"ประวิตร" ขอบคุณชาวลำปางเทคะแนนให้พปชร.ชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลาย ชื่นชม "ธรรมนัส" ช่วยหาเสียง 
และขอบคุณจนท.ท่ีจัดเลือกต้ัง พร้อมเดินหน้าแก้ภัยแล้ง 

วันนี ้ (21มิ.ย.) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ 
ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกคนทุกคะแนนเสียง ที่รักและศัทธาพลังประชาชน จนทำให้ "วัฒนา สิทธิ
วัง"ผู้สมัครของพรรค ได้รับคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งเกือบเท่าตัว ประกาศเดินหน้าแก้ปัญหาภัยแล้งช่วยพี่น้องประชาชนทุก
พื้นที่ที่ประสบปัญหา 

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
จำนวน 162,806 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 110,328 คน คิดเป็นร้อยละ 67.77 บัตรดี 102,512 บัตร คิดเป็นร้อยละ 92.92 
บัตรเสีย 3,169 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.87 สำหรับผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางช่วงค่ำวานนี้ (21มิ.ย.)ผลดังนี้ 
1.นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐ 61,980 คะแนน 2.ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย 37,869 
คะแนน 3.นายอำพล คำศรีวรรณ พรรคพลังท้องถิ่นไท 245 คะแนน 4.นายองอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ พรรคไทรักธรรม 
241 คะแนน 5.นางสาวปทิตตา ชัยมูลช่ืน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 2,177 คะแนน 

ผลการเลือกตั้งส.ส.จังหวัดลำปางแทนตำแหน่งที่ว่างครั้งนี้ แม้จะยังไม่เป็นทางการ แต่จากผลที่ออกมา พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า"ขอขอบคุณพี่นอ้ง
ประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกคน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐคือ นายวัฒนา สิทธิวัง จน
ได้รับคะแนนห่างจากคู่แข่งเกือบเท่าตัว พรรคพลังประชารัฐพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนทุกภาคส่วนทั่ว
ประเทศ เพื่อให้อยู่ดีกินดี" ขณะเดียวกันขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่อำนวยความสะดวกทำให้การเลือกตั้งซ่อม
ครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่ารัฐบาลพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนทุกจังหวัดทุกภาคส่วน โดยเฉพาะนโยบายการ
แก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งในหลายจังหวัด ขณะนี้รัฐบาลกำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเร่งดำเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ เพื่อให้มี"น้ำกิน น้ำใช้"อย่างเพียงพอ การมีแหล่งน้ำสำรองถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งต่อการ
ดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน เรื่องนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดมาตรการและ
พ ื ้ นท ี ่ เ ป ้ าหมายในการปฏ ิบ ัต ิ ก ารแก ้ ไขป ัญหาภ ั ยแล ้ ง  เพ ื ่ อช ่ วย เหล ื อประชาชนท ุ กพ ื ้นท ี ่ ไปแล้ว 
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ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ยังขอขอบคุณทีมงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ครั้งนี้
ด้วย รวมถึงร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกำลังสำคัญในการช่วย
ผู้สมัครหาเสียงและลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน ขนทำให้ประชาชนเช่ือและศรัทธาพรรคพลังประชา
รัฐอย่างที่ปรากฎผลคะแนนออกมาแล้ว และขอขอบคุณทีมงานของพรรคทุกคน 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000063811 
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21 มิ.ย. 2563 10:49 น. 

“อนุชา” มอง พปชร.ชนะเลือกตั้งซ่อม นิมิตหมายดีรับการเปลี่ยนแปลงของพรรค 

 
“อนุชา” มอง ชัยชนะของพลังประชารัฐ ในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4 เป็นนิมิตหมายที่ดีรับการเปลี่ยนแปลง
ของพรรคไปสู่สิ่งที่ดีต่อพี่น้องประชาชน 

วันที่ 21 มิ.ย. 2563 นายอนุชา นาคาศัย รักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.
ลำปาง เขต 4 อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่ง นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนนอันดับ 1 ว่า 
ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวลำปางทุกคน ที่ลงคะแนนเสียงให้กับ นายวัฒนา จนได้รับคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งเกอืบ
เท่าตัว ทั้งนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นมองว่าเป็นปรากฏการณ์และนิมิตหมายที่ดีที่ชนะการเลือกตั้งซ่อมที่ จ.ลำปาง เพื่อรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของพรรคพลังประชารัฐไปสู่สิ่งที่ดีสำหรับพี่น้องประชาชน และขอช่ืนชม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธาน
ยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนบน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดจนได้รับคะแนนเสียงท่วมท้นจากพี่
น้องชาวลำปาง 

นอกจากนี้ นายอนุชา ยังเชื่อว่า นโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่ประกาศไว้ จะเป็นเครื่องจักรสำคัญที่ทำให้พี่นอ้ง
ประชาชนอยู่ดีกินดี ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่ือว่าเมื่อ ส.ส.ของพรรคสามารถกระจายไปในพื้นที่หลายๆ จังหวัดได้
มากขึ้น การดูแลให้พี่น้องประชาชนก็จะได้ทั่วถึงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาภัยแล้ง ปัญหาราคาสินค้า หรือ
แม้แต่ปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นเรื่องร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อลูกหลาน 

“ผมหวังว่าพรรคพลังประชารัฐจะเปน็หัวหอกสำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีรายได้ที่มั่นคงต่อไป ผมใน
ฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มีความเช่ือในนโยบายของพรรคที่จะทำให้ประชาชนดีข้ึน ประกอบกับพรรคพลัง
ประชารัฐมีประธานยุทธศาสตร์พรรคอย่าง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นกำลังหลักในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้ง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและยิ่งใหญ่เวลาน้ี” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1873331 
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21 มิ.ย. 2563 11:21 

“อนุชา” ช้ีชัยชนะเลือกตั้งซ่อมลำปาง นิมิตหมายท่ีดีรับการเปลี่ยนแปลง 

 
"อนุชา" รองหัวหน้า พปชร. เชื่อเชื่อพรรคชนะเลือกต้ังซ่อมลำปาง เป็นนิมิตหมายท่ีดีรับกับการเปลี่ยนแปลง ไปสู่
สิ่งท่ีดีสำหรับพี่น้อง ปชช. ชมเปาะ “ผู้กองธรรมนัส” นำชัยชนะให้พรรค 

นายอนุชา นาคาศัย รักษาการรองหัวหน้า และรองประธานยุทธศาสตร์ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อม 
ส.ส.จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.63 ซึ่งผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฎว่า นายวัฒนา 
สิทธิวัง ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ ได้ 61,980 คะแนน เหนือกว่าอันดับ 2 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ จากพรรคเสรีรวม
ไทย 37,869 คะแนนว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ชาว จ.ลำปางทุกคน ที่ลงคะแนนเสียงให้กับนายวัฒนา สิทธิวัง 
ผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐ จนได้รับคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งเกือบเท่าตัว สิ่งที่เกิดข้ึนผมว่าเป็นปรากฎการณ์และนิมิต
หมายที่ดี ที่ชนะการเลือกตั้งที่จังหวัดลำปาง เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงของพรรคพลังประชารัฐ ไปสู่สิ่งที่ดสีำหรับพี่
น้องประชาชน 

นายอนุชา ยังได้กล่าวชื่นชม ร.อ .ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนบน พรรคพลังประชารัฐ ที่
รับผิดชอบการเลือกตั้งซ่อมที่ จ.ลำปาง ด้วยว่า ร.อ.ธรรมนัสทุ่มเท แรงกายแรงใจ ดูแลการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดจนได้รับ
คะแนนเสียงท่วมท้นจากพี่น้องชาวลำปาง 

นายอนุชา ยังเช่ือว่านโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่ประกาศไว้ จะเป็นเครื่องจักรสำคัญที่ทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดี
กินดี ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เราเช่ือว่าเมื่อ ส.ส.ของพรรคสามารถกระจายไปในพื้นที่หลายๆจังหวัดได้มากข้ึน การ
ดูแลให้พี่น้องประชาชนก็จะได้ทั่วถึงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาภัยแล้ง ปัญหาราคาสินค้า หรือแม้แต่ปัญหายา
เสพติด ซึ่งถือเป็นเรื่องร้ายแรงที่จะส่งปลกระทบต่อลูกหลาน 

"ผมหวังว่าพรรคพลังประชารัฐจะเป็นหัวหอกสำคัญ ในการดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีรายได้ที่มั่นคงต่อไป ผม
ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มีความเชื่อในนโยบายของพรรคที่จะทำให้ประชาชนดีขึ้น ประกอบกับพรรค
พลังประชารัฐมีประธานยุทธศาสตร์พรรคอย่าง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นกำลังหลักในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้ง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและยิ่งใหญ่เวลาน้ี" นายอนุชา ระบุ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000063841 
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21 มิ.ย. 2563 11:13  

พลังธรรมใหม่ จ่อยื่น อสส.ทบทวนคำสั่งไม่อุทธรณ์คดี “โอ๊ค” จ้ีกอบกู้ภาพลักษณ์ 

 
โฆษกพลังธรรมใหม่ เผย จ่อยื่น จม.เปิดผนึกถึงอัยการสูงสุด จี้ทบทวนคำสั่งไม่อุทธรณ์ในคดี “พานทองแท้” ฟอก
เงิน ย้ำต้องสร้างบรรทัดฐาน เร่งกอบกู้ภาพลักษณ์ 

วันน้ี (21 มิ.ย.) เมื่อเวลา 09.30 น.นายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ โฆษกพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า ตนเช่ือว่า ช่วงที่ผ่าน
มาหลังจาก นายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด ได้ลงนามแทนอัยการสูงสุดสั่งไม่อุทธรณ์คดีนายพานทองแท้ ท่านคง
รับรู้ได้ถึงปฏิกิริยาจากสังคมเสยีงวิจารณ์ของประชาชนถึงความผิดปกติที่เกดิข้ึนมากมาย รวมถึงความเคลือบแคลงสงสยั 
ว่า เหตุใดอัยการถึงเลือกจบเส้นทางในคดีนี้เพียงแค่ศาลช้ันต้น ทั้งที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอเจ้าของคดีมี
ความเห็นควรนำคดีข้ึนสู่ศาลสูง และที่สำคัญหนึ่งในองค์คณะผู้พิพากษาได้ช้ีว่า นายพานทองแท้ มีความผิดจริงสมควร
จำคุก 4 ปี ไม่รอลงอาญา 

“ผมเห็นว่า เวลาที่เหลืออีก 4 วัน จนถึงวันที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ให้
ถึงวันที่ 25 มิถุนายนน้ี อัยการสูงสุดยังพอมีเวลา ซึ่งถือว่าเป็นห้วงเวลาที่สำคัญและควรใช้เวลาน้ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด”
นายจาตุรันต์ กล่าว 

นายจาตุรันต์ กล่าวต่อว่า ตนยังเช่ือมั่นในจุดยืนของท่านอัยการสูงสุด และเช่ือมั่นในสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งต้องดำรง
ไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิน และคงไว้ซึ่งความถูกต้องเป็นธรรม หวังว่า ท่านจะใช้โอกาสครั้งนี้สร้างบรรทัดฐานใหม่ 
และเร่งกอบกู้ภาพลักษณ์ของการทำหน้าที่ทนายแผ่นดินให้กลับมาเป็นที่คาดหวังของประชาชนตามกระบวนการ
ยุติธรรมก็จะถือเป็นเรื่องที่น่าช่ืนชมยินดี 

ทั้งนี้ นายจาตุรันต์ จะเป็นตัวแทนพรรคพลังธรรมใหม่ เดินไปทางยื่นจดหมายดังกล่าวที่สำนักงานอัยการสูงสุดใน       
วันพรุ่งนี้ (จันทร์ที่ 22 มิ.ย.) เวลา 09.00 น. 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000063821 
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21 มิ.ย. 2563-00:01 น. 

ชำนาญ จันทร์เรือง อ่านเกมยื้อ-เลือกตั้งท้องถ่ิน : สัมภาษณ์พิเศษ 

 

ชำนาญ จันทร์เรือง อ่านเกมยื้อ-เลือกต้ังท้องถิ่น : สัมภาษณ์พิเศษ 

“เขาไม่เคยเชื่อเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่เคยเชื่อเรื่องการกระจายอำนาจอยู่แล้ว กลัวสถานการณ์จะกระทบกับ

ความมั่นคงของเขา เพราะปัญหาระดับชาติในพรรคร่วมรัฐบาลมันก็กระเทือนอยู่แล้ว” 

ให้หลัง วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดประเด็นไม่มีงบฯจัดเลือกตั้งท้องถ่ิน เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็อื้ออึง 

มีคำถามว่าเจตนาของรัฐบาลคืออะไร ทั้งที่การเลือกตั้งท้องถ่ินเรื้อมานานกว่า 6 ป ี

หากไม่มีการเลือกตั้งท้องถ่ินจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง 

มีคำตอบจาก นายชำนาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า อดีตนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้านการกระจาย

อำนาจ 

มองท่าทีรัฐบาลต่อการเลือกต้ังท้องถิ่นอย่างไร? 

ขอวิเคราะห์และพูดอย่างตรงไปตรงมา รัฐบาลชัดเจนว่ากำลังยื้อที่สุดเท่าที่จะยื้อได้ รักษาฐานอำนาจไว้ให้นานที่สุดต้อง

คุมท้องถ่ินไว้เพราะโอกาสยุบสภามันสูง จะช้าหรือเร็วก็ต้องยุบสภา เต็มที่จะหน่วงได้คืออาจมีการปรับครม.สักครั้งหนึ่ง 

แต่หลายคนที่วิเคราะห์มาก่อนหน้ามองเหมือนกันหมดว่าไม่น่ารอดไม่พ้นต้องยุบอยู่ดี 

ตอนนี้โครงการต่างๆ ก็ผ่านหมดแล้ว ทั้งพ.ร.บ.งบประมาณ ที่ต้องออกภายในเดือนก.ย. เพราะจะมีผลในวันที่ 1 ต.ค.

ปีงบประมาณใหม่ มันอยู่ตัวกันหมดแล้ว ดังนั้น เขาต้องกุมความได้เปรียบไว้ 

สุดท้ายถ้าจะมีการเลือกตั้งใหม่เขาต้องคุมท้องถ่ินไว้ก่อน เพราะอย่างน้อยในท้องถ่ินก็ยังมีการเอื้อกันอยู่ในฝั่งคนของเขา

ที่ยังใช้กันมา ซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะงบ 4 แสนล้าน หรือจะงบ 1.9 ล้านล้าน พ.ร.บ.งบประมาณใหม่ก็ลดแลกแจกแถมกันไป

จนเสร็จหมดแล้ว โครงการก็ออกไปหมดแล้ว กำความได้เปรียบไว้ 

แต่ที่หลายคนมองอย่างไรก็ต้องยุบสภาเพื่อการเลือกตั้งใหม่ เพราะถึงปรับครม. แล้วจะเอา 3 กุมารไปไว้ที่ไหน ถ้าเอา

ออกก็ต้องเอานายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ไป ก็สะเทือนอยู่ดี 
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อีกอย่าง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ระดับหัวหน้าพรรคตัวจริงแบบนี้ ต่ำสุดก็ต้องเป็นระดับรมว.กลาโหมหรือมหาดไทย 

แล้วจะเอา พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ไปไว้ไหน 

ผมมองว่าโควตา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ไม่มีแล้ว โควตาฝั่ง พล.อ.ประยุทธ์ มันอาจมีแค่ช่วงแรกเท่าน้ัน 

เพราะแค่เค้กเขาก็แบ่งกันไม่ลงตัวอยู่แล้ว 

นายวิษณุ เครืองาม ระบุตอนแรกว่าอาจเลื่อนเลือกตั้งเนื่องจากนำงบฯไปใช้แก้โควิด เป็นเพราะรัฐบาลไม่มีงบฯหรือมี

ปัจจัยอื่น? 

ที่นายวิษณุออกมาพูดว่าอาจเลื่อนเลือกตั้งเนื่องจากงบฯไม่พอ เสร็จแล้ว พล.อ.อนุพงษ์ พูดตามมาอีก ทัวร์ก็ลงสิ พอทัวร์

ลงเขาก็ต้องหลุดปากออกมาว่าต้องมีการเลือกตั้งอย่างน้อยครั้งหนึ่ง แต่ทุกคนรู้ว่าเขาพูดแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว 

ถ้าไม่เลือกตั้งหลังต.ค.นี้ หรือก่อนสิ้นปี มันจะสะเทือนไปหมดทั้งระบบ ต้องคำนวณแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เพราะใช้จำนวน

ประชากร ณ วันที่ 31 ธ.ค. ไม่อย่างนั้นจะยืดเยื้อไปอีกยาว 

อีกอย่างในกฎหมายใหม่ปี 2562 ที่ออกในเดือนเม.ย. ข้าราชการท้องถ่ินต้องมีคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งคือต้องอยู่ใน

พื้นที่ หรืออยู่ในภูมิลำเนามากกว่า 1 ปี ไม่ใช่จะหากันง่ายๆ 

ยิ่งเรื่องงบประมาณที่บอกว่าไม่เพียงพอ อย่างไรต้องโป๊ะแตกอยู่แล้ว งบปส่วนน้ีมีพร้อมอยู่แล้วจะเอาอะไรมาอ้าง เป็น

เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเทียบกับงบฯที่เข้ามาเป็นแสนล้านแล้วไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้น ทั้งท้องถิ่น ทั้งมหาดไทยมีงบฯอยู่

แล้ว เต็มที่รวมหมดเลยน่าจะอยู่ที่ 3-5 พันล้าน ไม่เกินกว่าน้ัน 

ท้องถิ่นเองก็ให้ปลัดอปท. เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งอยู่แล้ว ค่าใช้จ่ายเองก็น่าจะหมดไปกับการอบรม สัมมนา แล้วก็

ค ่าใช ้จ ่ายในการเด ินทางของเจ ้าหน ้าท ี ่กกต.เท่าน ั ้นเอง ซ ึ ่ งตรงน ี ้ เขาเตร ียมไว ้  800 ล ้านก ็คงพอดีแล้ว 

ที่กล้าออกมาพูดว่างบไม่เพียงพอคงเป็นแค่การโยนหนิถามทางของรัฐบาลทีม่ักทำเป็นประจำ ก็จริงตามที่สำรวจตอนต้น

ป ี ม ีหน ่วยงานบางอบต. อบจ.ท ี ่ งบไม ่พอ ท ั ้ งหมดประมาณ 150 แห ่ง จาก 7,582 แห ่ง ถ ือว ่าน ้อยมาก 

แต่กฎหมายเลือกตั้งท้องถ่ินปี 62 กำหนดไว้เลยว่าค่าใช้จ่าย หากท้องถ่ินใดไม่พอก็ให้รัฐบาลสนับสนุน ชัดเจนอยู่แล้วว่า

วงเงินไม่ได้ใช้เยอะถึงขนาดจะบอกว่าไม่พอแล้วต้องเลื่อนเลือกตั้งออกไป 

รัฐบาลคสช.ระบุไว้หลังเลือกตั้งมี.ค.62 จะมีเลือกตั้งท้องถิ่นภายใน 6 เดือน ผ่านมา 1 ปี 3 เดือนแล้วยังไร้วี่แวว 

ล่าสุดนายกฯบอกจะนำร่องเลือกปลายปีนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร? 

ที่นายกฯบอกจะนำร่องเลือกตั้งท้องถ่ินปลายปีนี้ ผมคิดว่าจริงๆ ทำได้เลย ประกาศวันนี้ยังได้เลยถ้าจะทำ แต่อยู่ที่เขาไม่ทำ 

ถ้าถามว่าจะเริ่มเลือกตั้งระดับไหนก่อนนั้น ถ้าเลือกตั้งขนาดใหญ่ เช่น เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. อบต. หรือเทศบาลนคร จะ

กระทบต่อภาพลักษณ์รัฐบาล ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม ยิ่งถ้าแพ้ยิ่งกระทบ จึงเช่ือว่าน่าจะเลือกระดับอบต. ก่อน 
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อบต.เขตมันตายตัว ไม่กระทบต่อการเมืองระดับชาติมากนัก ถึงแม้จะมีประมาณ 5 พันแห่งแต่มันไม่ใช่เรื่องยาก เพราะ

ปลัดอปท.เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งอยู่แล้ว ถ้าไปเริ่มกทม.กระเทือนเยอะ การหาเสียงอะไรก็ถือว่าเป็นน้องๆ ระดับชาติ 

หรือเทศบาลนครก็มีตั้ง 30 แห่ง สมัยก่อนมีเชียงใหม่ที่เดียว 

ท่าทีของรัฐบาลเป็นการส่งสัญญาณไม่อยากให้มีการเลือกต้ังหรือไม่ 

เขาพูดมานานแล้ว เขาไม่เคยเช่ือเรื่องการเลือกตั้งท้องถ่ินไม่เคยเช่ือเรื่องการกระจายอำนาจอยู่แล้ว กลัวสถานการณ์จะ

กระทบกับความมั่นคงของเขา เพราะปัญหาระดับชาติในพรรคร่วมรัฐบาลมันก็กระเทือนอยู่แล้ว เขาไม่อยากให้มันมา

กระเทือนเขาอีก 

เพราะแน่นอนหากมีการหาเสียง ก็ต้องมีการโจมตี มีการสั่นคลอน พรรคร่วมรัฐบาลเองก็ต้องต่อสู้ชิงดีกันในเลือกตั้ง

ท้องถ่ินเหมือนกัน แม้แต่พรรคเดียวกันพลังประชารัฐ ก็ต้องมีคนอยากส่งอยากลงมากกว่า 1 ทีมแน่ ก็ต้องทะเลาะเบาะ

แว้งกัน เลยพยายามให้มันนิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้ 

หากไม่มีการเลือกต้ังท้องถิ่นจะมีปัญหาหรือไม่ เพราะบางพ้ืนท่ีผู้บริหารทำงานมา 6-9 ปีแล้ว 

หากไม่มีการเลือกตั้งท้องถ่ิน ผมพูดได้เลยว่ามันจะกลายเป็นปัญหาแน่นอน ที่เห็นชัดคือความเจริญก้าวหน้า การพัฒนา

ท้องถ่ิน คนตายซากกันจะหมดแล้ว บางที่ บางจังหวัดอย่างที่รู้กันว่าคนเดิม หน้าเดิม อยู่มาต้ัง 9 ปีแล้ว ไฟการทำงาน

มันก็คงไม่มีแล้ว บางทีก็นั่งทับอาจมอะไรอยู่ต้ังเยอะแยะ เสื่อมเสียต่อประชาชนในพื้นที่ด้วย 

แล้วยิ่งส่งผลมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพัฒนาการประชาธิปไตยจะสะดุด เพราะการเลือกตั้งคือบทเรียน การ

เรียนการสอนประชาธิปไตยที่ดีที่สุด 

แกนนำคณะก้าวหน้า จะส่งผู้สมัครชิงท้องถิ่น ได้เตรียมพร้อมมากน้อยแค่ไหน 

หลายคนคงทราบดีแล้วว่าแกนนำคณะก้าวหน้า นำโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ออกมา

ส่งสัญญาณแล้วว่าจะส่งผู้สมัครชิงท้องถ่ินทุกระดับ ซึ่งเป็นไปตามนั้นแน่นอน 

เราส่งเลือกตั้งทอ้งถ่ินแน่ กฎหมายไม่ได้ระบุว่าผู้สมัครต้องสังกดัพรรคการเมอืง และเราเช่ือในหลักการหนึ่ง ซึ่งผมพูดอยู่

เป็นประจำ คือคำกล่าวที่ว่า “No state without city” คือไม่มีรัฐไหนในประเทศไหนที่เข้มแข็งได้โดยปราศจากเมือง 

หรือการปกครองท้องถ่ินที่เข้มแข็ง 

ถึงเราจะไปสู้ระดับชาติ ระดับไหนก็แล้วแต่จนจบที่ยุบพรรค แต่ไม่มีทางจะเข้มแข็งได้ ถ้าการปกครองท้องถ่ินไม่เข้มแข็ง 

เราจึงไปปักหมุดกันที่การปกครองท้องถิ่น เมื่อการปกครองท้องถิ่นเข้มแข็งแล้วประชาธิปไตยระดับบชาติก็จะเข้มแข็ง

เอง 
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หลายๆ ประเทศ นักการเมืองระดับชาติก็พัฒนามาจากการเมืองท้องถิ่นกันทั้งนั้น เราเห็นความสำคัญต้องเริ่มจาก

ท้องถ่ิน อาจใช้เวลาสักครั้งสองครั้งก่อน พอมั่นคงถาวรแล้วก็โยกคลอนไม่ได้ การเมืองระดับชาติจะได้พัฒนาไปด้วย ถ้า

ไปเริ่มระดับชาติทีเดียวก็อย่างที่เห็น 

เราจะส่งผู้สมัครท้องถิ่นชิงทุกระดับ ไม่ได้ทำอะไรมากมาย คณะก้าวหน้าใครๆ ก็รู้ว่าคืออนาคตใหม่ เราไม่ได้ใช้เงินใช้

ทองไปสนับสนุนอะไรหรือใคร มีแต่คนอาสามาใช้แปลนของอนาคตใหม่กับก้าวหน้าเยอะแยะไปหมด อาจด้วยช่ือ

อนาคตใหม่ ก้าวหน้า มันติดตลาดแล้ว เราก็ทำหน้าที่ออกแบบนโยบาย การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เอาข้อมูลมา

วิเคราะห์ทำเป็นนโยบายหาเสียง และสานต่อไปยังรูปแบบของโครงการว่าเลือกเขาจะได้อะไร 

ก่อนการยุบพรรคอนาคตใหม่ เราเคยรับสมัครผู้จะลงสมัคร อบจ.ไว้ประมาณ 17 จังหวัด ก็มาอบรมสัมมนา คุยกันเพื่อ

ทำการเมืองรูปแบบใหม่ โปร่งใส อะไรที่เป็นปัญหาท้องถิ่น เช่น ขยะ การศึกษา การเมืองท้องถิ่น ความไม่โปร่งใส 

ปัญหาขนส่งสาธารณะ อปท.มีปัญหาแบบนี้หมด ก็มาดูว่าจะแก้อย่างไร 

ในอดีตเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนโยบายกันเลย เลือกฉันเลือกผมเป็นอันจบ แต่ตอนนี้เราเสนอนโยบาย ทำการเมืองแบบ

ใหม่ ก้าวหน้าไม่ได้ใช้เงินสนับสนุนอะไร เพียงแต่เราเป็นตัววิเคราะห์ให ้กำหนดนโยบาย จะเห็นว่าเรายังขายออกอยู่และ

เดินสายกันมาตลอด  

สุดท้ายนี้ ผมอยากฝากบอกรัฐบาลที่กำลังพยายามจะยื้อเลือกตั้งท้องถิ่นไว้ให้ได้นานที่สุดจนถึงทุกวันนี้ว่า คลายเถอะ

ครับ คืนอำนาจให้ประชาชนเขาตัดสินใจ ยิ่งยื้อไปยิ่งเสื่อมเสียอะไรๆ จะยิ่งเสียหนักเข้าไปอีก 

ลงดีๆ จะเป็นทางออกที่ดีกว่า ถ้าลงไม่ดีเกิดประชาชนไม่พอใจขึ้นมา ไม่ว่ ารัฐบาลคุณจะมาจากระบอบไหนก็ตามถ้า

ประชาชนไม่เอาด้วยมันจะยิ่งแย่ 

ปล่อยให้ท้องถิ่นเขารอแล้วรออีก เขาตั้งงบประมาณรอมาตั้งกี่ปี คนเขาอยากเปลี่ยน อยากปรับปรุงท้องถิ่น แล้วไป

กันไม่ให้ปรับเปลี่ยน เท่ากับกำลังสร้างความไม่พอใจ ความคุกรุ่นในใจซักวันจะระเบิดออกมา 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4348994 
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วันอาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 06.00 น. 

ราชการแนวหน้า : ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับตำแหน่งทางการเมือง 
1.ในกิจการของรัฐสภา ไม่ว่าจะเป็นงานของสภาผู ้แทนราษฎร วุฒิสภา กรรมาธิการของรัฐสภา นอกจาก

ข้าราชการหรือบุคลากรของรัฐสภาแล้ว รัฐสภาสามารถแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการของรัฐสภาได้ 

2.ในกรณีประเด็นของเร ื ่องหาร ือคร ั ้งนี ้  เป ็นกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยเฉพาะเทศบาล 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 48 จตุทศ วรรคหนึ่ง(2) กำหนดว่านายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรีฯ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่
ตำแหน่งที่ดำรงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

3.ขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตร ีสามารถได้รับการแต่งตั้งใหด้ำรงตำแหน่งนักวิชาการ
ประจำคณะกรรมาธิการหรือไม่ 

4.ประเด็นนี้ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วมีความเห็นโดยสรุปว่า 
มาตรา 48 จตุทศ วรรคหนึ่ง(1) แห่งพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 กำหนดว่า นายกเทศมนตรีต้องไม่ดำรงตำแหนง่
หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เ ว้นแต่ตำแหน่งที่ดำรงตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย 

เมื่อคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาขอให้นายกเทศมนตรีเป็นนักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำ
สภานั้น จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่าย
รัฐสภา พ.ศ.2554ประกอบระเบียบรัฐสภาและประกาศของรัฐสภาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ดังกล่าวจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเลขาธิการ ตำแหน่งนักวิชาการประจำจึงเป็นตำแหน่งที่สังกัดสำนักงาน
เลขาธิการฯ การดำรงตำแหน่งนักวิชาการประจำจึงไม่ใช่การดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติของกฎหมายและไม่ใช่
ตำแหน่งที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตำแหน่ง การดำรงตำแหน่งดังกล่าวจึงเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 48จตุทศ 
วรรคหนึ่ง(1) ดังกล่าว พร้อมกันนั้นก็ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายมาตราใดที่กำหนดให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาอนุญาตให้นายกเทศมนตรีไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการได้
(มติของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย การประชุมครั้งที่ 30/2561 วันที่ 13 มิถุนายน 
2561) 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/500525 
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21 มิถุนายน 2020 เวลา 7:30 

เปิดโรดแมพ ‘เลือกตั้งท้องถ่ิน’ เปิดแนวรบชิง นายก อบจ. 

 

เป็นสถานการณ์ "สนามเลือกต้ังท้องถิ่น" บน "เดิมพัน" ทางการเมืองเตรียมกลับมาระอุอีกคร้ัง 

ประกาศออกมาล่าสุดในกลุ ่มแรกจาก 76 จังหวัด เมื ่อเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

(กกต . )  เ ร ื ่ อ ง  "การแบ ่ ง เ ขตกา ร เล ื อกต ั ้ ง สมาช ิ กสภาองค ์ ก า รบร ิ หา รส ่ วนจ ั งหว ั ด (อบ จ . ) "

จำนวน 19 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ ชัยนาท ชุมพร ตรัง ตราด นครปฐม ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พังงา พัทลุง  

ภูเก็ต ยะลาระนอง ราชบุรี สตูล สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และ จ.สุราษฎร์ธานี 

เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งท้องถ่ินที่ชัดข้ึน คล้อยหลังเพียงไม่กี่วันที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. พยายามจัดให้มีเลือกตั้งท้องถ่ินระดับใดระดับหนึ่งภายในปี 2563 ให้ได ้ 

เป็นข้ันตอนทางกฎหมาย ต่อจากกฎหมายเลือกตั้งท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 6 ฉบับที่ประกาศออกมา โดยแต่ละฉบับ

มี "หลักเกณฑ์-การบริหาร" ของท้องถิ่นแต่ละระดับแตกต่างกัน ประกอบด้วย 1.พระราชบัญญัติ(พรบ.) การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 2.พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 3.พรบ.

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 4.พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับ

ที่ 7) พ.ศ.2562 5.พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และ 6.พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับ

ที่ 3) พ.ศ.2562  

ขณะนี้หลายฝ่ายยังประเมินการเลือกตั้งท้องถ่ิน 7,852 แห่งจะเกิดข้ึนเมื่อใด และอำนาจตัดสินใจอยู่ที่หน่วยงานไหนแต่

หากไปเปิด "บทเฉพาะกาล" พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรอืผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2562 ใน"มาตรา 142" ได้

กำหนด "ขั้นตอน" จัดเลือกตั้งท้องถิ่นไว้ว่า การเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังท่ีพรบ.น้ีใช้บังคับ เป็นอำนาจคณะรัฐมนตรี

(ครม.) เมื่อ ครม.เห็นสมควรให้แจ้ง กกต.ทราบเพื่อประกาศให้มีการเลือกตั้ง  

สำหรับ "โรดแม็พ" เลือกตั้งท้องถ่ินที่เคยกำหนดไว้ "เนชั่นสุดสัปดาห์" ไปตรวจสอบ "กองการเลือกตั้งท้องถิ่น" กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย กำหนดใน 5 ปัจจัย 1.การจัดทำแผนการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน

หรือผู้บริหารท้องถ่ินของ กกต. และการจัดการเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับการเลอืกตั้ง 2.การเตรียมด้านงบประมาณ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

67 

 

ของ อปท.เพื่อรองรับการเลือกตั้ง ตั้งแต่เดือน ต.ค.2562 ถึง ก.ย.2563 3.การเตรียมด้านบุคลากรและการอบรมข้อ

กฎหมาย ที่กำหนดไว้ระหว่างเดือน มิ.ย.ถึง ก.ย.2562 ที่ผ่านมา 

4.การเตรียมด้านแบ่งเขตเลอืกตั้งของ กกต. (ขณะนี้ประกาศแล้ว 19 จังหวัดจาก 76 จังหวัด) 5.กรณี อบต.กำหนดให้

รวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกันให้ถึง 25 คนเป็นเขต

เลือกตั ้ง โดยนายอำเภอเป็นผู ้ดำเนินการแล้วประกาศให้ประชาชนทราบภายในวันท่ี 31 ม.ค.ของปีที ่ม ีการ

เลือกต้ัง ตามมาตรา 45 ของ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.

2562 

ที่สำคัญก่อนหน้านี้ "ณัฎฐ์ เล่าสีห์สวกุล" ตำแหน่งรองเลขาธิการ กกต.ปฎิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ กกต. เคยมีหนังสือ

ลงวันที่ 27 พ.ค.2562 ถึงผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ให้เตรียมความ

พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งขณะนั้นหลายฝ่ายมั่นใจว่า

เป็นหนังสือจาก กกต.ฉบับนี้เป็น "สัญญาณบวก" ต่อการจัดเลือกตั้งในปี 2562 

แต่ในตอนตามกฎหมายที่ยังไม่แล้วเสร็จ อาทิ การแบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ. หรือการอัพเดทจำนวนประชากรทั้งประเทศ 

ทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ถูกคาดการณ์ไว้ถูกขยายเวลาออกไป จนมาถึงประกาศสรุปรูปแบบการปกครองส่วน

ท้องถิ่นไว้ 4 ระดับ อัพเดท ณ วันท่ี 11 มิ.ย.2563  

1.องค ์ ก ารบร ิห ารส ่ วนจ ั งหว ั ด (อบจ . )  76 แห ่ ง  2.องค ์ ก ารบร ิห ารส ่ วนตำบล (อบต . )  5,310 แห ่ ง  3.

เทศบาล 2,464 แห่ง แบ่งย่อยเป็นเทศบาลตำบล 2,224 แห่ง เทศบาลเมือง 190 แห่ง เทศบาลนคร 30 แห่ง 4.

องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง จากกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

ขณะท่ีสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้สรุป "ข้อมูลประชากร" ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี 31 ธ.ค.

2562 อยู่ท่ี 66,558,935 คน เป็นเพศชาย 32,605,100 คน เพศหญิง 33,953,835 คน จากทั้งหมด 76 จังหวัด

878 อำเภอ 7,255 ตำบล และ 75,086 หมู่บ้าน ส่วนกรุงเทพมหานคร มีประชากรตามทะเบียนราษฎรมากท่ีสุดอยู่

ท่ี 5,666,264 คน 

ระหว่างนี้ "กกต." ได้ออกระเบียบการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถ่ิน

ทั้งหมด 9 ฉบับ ประกอบด้วย  

1.ระเบียบ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี พ.ศ.2563  

2.ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถ่ิน พ.ศ.2563  

3.ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ.2563 
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4.ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการดำเนินการคดีเลือกตั้ง พ.ศ.2562  

5.ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ. 2562  

6.ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ.2563  

7.ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเลือกตั้ง พ.ศ.2562 

8.ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยช้ีขาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  

9.ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2563 

เน้นไปที่ "ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการจัดยานพาหนะ" ซึ่งเป็นหนึ่งใน "กฎหมายใหม่" ที่ออกมาให้หน่วยงานรัฐอำนวย

ความสะดวกผู้มีสิทธิเลือกตั้งจัดยานพาหนะรับ-ส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันลือกตั้งทั้งหมด 3 ข้ันตอน  

1.ก่อนวันเลือกตั้งหรือในวันเลือกตั้ง ให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งต้องแจ้งเรื่องให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนดำเนินการ แต่ "ห้าม" มิให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ินจัดยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง 

2.กรณีหน่วยงานของรัฐที่จะจดัยานพาหนะ ต้องดำเนินการ "ปดิประกาศ" หรือแผ่นป้ายที่ยานพาหนะให้ชัดเจนว่า เป็น

ยานพาหนะของหน่วยงานใด และจัดไว้สำหรับรับและส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  

3.ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดยานพาหนะ กระทำการใดเพื่อ "จูงใจ" หรือ "ควบคุม" ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป

ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

แต่ประเด็นสำคัญในสนามเลือกตั้งท้องถ่ินขณะนี้ อยู่ที่การกำหนด "คิว" เลือกตั้งก่อนหลัง ทั้ง 4 ระดับเพราะทุกผลการ

เลือกตั้งท้องถ่ินมีผลต่อความได้เปรยีบทางการเมอืง ที่เช่ือมโยงไปถึงการเมืองระดับชาติ ซึ่งที่ผ่านมาหลายข้ัวการเมอืงได้

ขยับเตรียมเลือกตั้งท้องถ่ินไว้แล้ว อาทิ สนามเลือกตั้ง อบจ.ลำปาง โดย "พินิจ จันทรสุรินทร์" เจ้าของพื้นที่ยังเดินหน้า

เตรียมพร้อมลงเลอืกตั้งนายกอบจ.ลำปางต่อไป ภายหลังปฏิเสธพรรคเพื่อไทยลงสมัครเลือกตั้งซ่อม เขต 4 เมืองลำปาง  

หรือในสนามเลือกตั้ง อบจ.ปทุมธาน ีก่อนหน้านี ้พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีต ผบ.ชน.เปิดตัว "กลุ่มคนรักปทุม" และว่า

ที่ สมาชิกอบจ.ปทุมธานี ครบทั้ง 36 เขตเพื่อเสนอตัวลงสมัครชิงนายก อบจ.ครั้งนี้ 

ยิ่งในพื้นที่ อบจ.อีสาน 20 จังหวัดกำลังเป็นสนามเลือกตั้งร้อน จากฐานที่มั่นเดิมซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายพรรคเพ่ือไทย อาทิ 

ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกอบจ.หนองบัวลำภู วิเชียร ขาวขำ นายกอบจ.อุดรธานี ยงยุทธ หล่อตระกูล นายกอบจ.  

กาฬสินธ์ุ ส่วนฝั่งพรรคภูมิใจไทย ยังเป็นเจ้าพื้นที่หลายจังหวัด อาทิ วิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ กรุณา ชิดชอบ นายก อบจ.

บุรีรัมย์ คมคาย อุดรพิมพ์ นายก อบจ.มหาสารคาม  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

69 

 

โดยมีคู่แข่งสอดแทรกจากเครือข่ายของ "สุชาติ ตันเจริญ" จากพลังประชารัฐ อาทิ สมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.

นครพนม หรือยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย ยังไม่นับท่าทีจาก "คณะก้าวหน้า" ประกาศเตรียมส่งผู้สมัคร

เลือกตั้งท้องถ่ินไม่ต่ำกว่า 10 จังหวัดเช่นกัน 

เป็นสถานการณ์และข้อกฎหมาย  เตรียมพร้อมรับสนามเลือกตั ้งท้องถิ ่นจะกลับมาดุเดือดเข้มข้นไม่แพ้

เลือกต้ัง 24 มี.ค.2562 บน "เดิมพัน" ทางการเมืองเปิดแนวรบยึดพ้ืนท่ีท้องถิ่นให้กลับมาระอุอีกคร้ังจากน้ี. 

อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/special_article/12489?utm_source=homepage&utm_

medium=internal_referral&utm_campaign=debate 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/special_article/12489?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/special_article/12489?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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21 มิถุนายน 2020 เวลา 9:00 

“3 พรรคใหญ่”ขยับ ปรับโครงสร้างรับเลือกตั้งท้องถ่ิน 

 

3พรรคใหญ่ เริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลง จัดวางโครงสร้าง เคลียร์ปัญหา ไม่ให้เกิดศึกภายในอันเป็นอุปสรรคต่อศึก

นอก ท่ี “เลือกต้ังท้องถิ่น” 

ถึงฤดูยกเครื่อง “พรรคการเมือง” ภายหลังตั้งรัฐบาล-เปิดสภา มาขวบปีกว่า บรรดา “เจ้าของพรรคตัวจริง” ประเมิน

จังหวะก้าวทางการเมืองแบบมองข้ามช็อต  

ช็อตแรกการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมาถึง ช็อตสองการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้า ดังนั้นจึงต้องจัดเตรียม แนวรบ-กำลัง

พล ให้พร้อม เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ 

เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง ภายหลังยกเลิกบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยากที่จะประเมินได้ว่า “บิ๊กตู่” พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม จะบริหาร และรับมือแรงต้านทางการเมือง รับมือภาวะเศรษฐกิจ

ตกต่ำได้ดีมากน้อยแค่ไหน เพราะหากประเทศไทยเดินมาถึงทางตัน โอกาสที่จะ “ยุบสภา” ย่อมเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เร่งเครื่องจัดทัพใหม่ก่อนใครเพื่อน แม้จะมีภาพ กลุ่ม-ก๊ก-ก๊วน ทะเลาะกันเอง แย่งเก้าอี้

กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) เพื่อต่อยอดชิงเก้าอี้รัฐมนตรี แต่ก็เป็นแค่บทที่แบ่งกันเล่น  

ใจจริง “พล.อ.ประยุทธ์” ต้องการยกเครื่องทีมเศรษฐกิจ ที่มี “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรี กุมบังเหียน

มาตั้งแต่ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่ผลงานไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง 

ในการประชุมใหญ่พรรค พปชร.วันที่ 27 มิ.ย.นี้  พล.อ.ประวิตร วงษ์ส ุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน

คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค จะก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพปชร.อย่างเป็นทางการ โดยมี “อนุชา นาคาศัย” ส.ส.

ชัยนาท นั่งเก้าอี้เลขาธิการพรรค พร้อมปรับโครงสร้างพรรค ปลอบใจให้ “สันติ พร้อมพัฒน์” รมช.คลัง นั่งเก้าอี้

ผู้อำนวยการพรรคโดยโละตำแหน่งประธาน ส.ส.ทิ้ง 

ส่วนตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค ลงตัว ประกอบด้วย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม สมศักดิ์ เทพสุทินรมว.

อุตสาหกรรม ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์  
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ทำให้แผง กก.บห.ชุดใหม่ของพรรค พปชร.รวบรวม “แกนนำ” ทุก กลุ่ม-ก๊ก-ก๊วน ให้อยู่ใต้การบังคับบัญชาของพล.อ.

ประวิตรทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหางัดข้อกันข้ึนอีก 

เมื่อจัดโครงสร้าง กก.บห. เสร็จ พล.อ.ประวิตรที่หารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ เกือบทุกวัน จะกระจายงานให้ กก.บห.แต่ละ

คนให้ดูแล ส.ส.แต่ละภาค ทั้งคอยประสานงานสภา ดูแลด้านปัจจัยยังชีพอย่างทั่วถึงและเท่าเทยีมกัน เพื่อลดการรวมตัว

เป็น กลุ่ม-ก๊ก-ก๊วน สร้างแรงต่อรองจนเกิดภาพความขัดแย้ง 

การปรับทัพครั้งนี้ “พล.อ.ประยุทธ์-พล.อ.ประวิตร” โฟกัสไปที่ศึกเลือกตั้งท้องถ่ิน โดยจะมอบหมายให้ แกนนำพรรคแต่

ละภาค เสนอชื่อเข้ามายัง กก.บห. ก่อนจะนำมาพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครลงชิงเก้าอี้ท้องถิ่น และหมายมั่นปั้นมือจะ

กวาดชัยชนะให้ได้มากที่สุด 

เนื ่องจากการทำงานของรัฐบาลจะเชื ่อมโยงกับการทำงานของท้องถิ ่นมากยิ ่งขึ ้น  หากเสียเก้าอี ้ให้ “ขั้วตรง

ข้าม” การกระจายงานย่อมไม่เป็นเอกภาพ 

ขณะที่พรรคเพื่อไทย (พท.) เมื่อ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี ไฟเขียวให้ลูกพรรคย้ายค่ายร่วมข้ัวรัฐบาลได้

ทำให้ “ส.ส.เพื่อไทย” ตั้งกลุ่ม-ตั้งก๊ก หวังย้ายข้าง เพื่อความอยู่รอด เพราะหากอยู่ร่วมหัวจมท้ายกับพรรคเพื่อไทย

ต่อไป มีหวังไส้แห้ง เพราะท่อน้ำเลี้ยงไม่ไหลมานานแล้ว 

ลำพัง “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ ์” ประธานคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ไม่มีปัจจัยมากพอมาคอยซับพอร์ต ส.ส.ทั้งพรรค  

ยิ่งในรายของ “สุดารัตน์” มีวีรกรรมในช่วงหาเสียงเลือกตั้งไว้เยอะ ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงนอกจากไม่มีงบช่วยเหลือกลับ

กลายเป็นผู้สมัครของพรรคต้องคอยควักเนื้อดูแลทัพหลวงท่ี่ยกไปช่วยแทน จนหลายคนเป็นหนี้เป็นสินหลังเลือกตั้ง  

เมื่อไม่มีปัจจัยยังชีพ สถานะของ ส.ส.หลายคนก็แตกต่างกันไป โดยเฉพาะ ส.ส.อีสาน ที่ปกติจะมีงบสนับสนุนจาก

พรรค แต่เมื่อถูกตัดท่อน้ำเลี้ยง จึงยากที่จะรั้งให้อยู่ต่อไป แบบตัวใครตัวมัน 

แถมบรรดา “แกนนำพรรค” ที่พอเป็นที่พึ่งได้ ยังแยกตัวออกไปตั้งกลุ่มของตัวเอง อย่าง “กลุ่มแคร์” ที่ส่งสัญญาณ

ชัดเจนว่า “การนำ”ภายในพรรคเพื่อไทย มีป้ญหาอย่างหนัก จนรอยร้าวที่มากข้ึนยากจะประสาน  

แม ้จะอ ้างกต ิการ ัฐธรรมนูญ  ว ่าบ ีบให ้ขนาดของพรรคเพ ื ่อไทยเล ็กลง  แต่เน ื ้อในแล ้ว ความขัดแย ้งเกิด

จาก “ขุนพล” ภายในพรรคต่างหาก ที่แตกแยกกันเอง 

มีกระแสข่าวว่า พรรคเพื่อไทย เตรียมวางโครงสร้างพรรคใหม่ เพื่อรักษาแบรนด์เอาไว้ เพราะประชาชนฐานราก รู้จัก

พรรคเพื่อไทยมากกว่าพรรคที่จะจัดต้ังข้ึนมาใหม่แน ่โดยให้จับตาดูว่า ยังมีที่ว่างให้ “สุดารัตน์” สามารถสั่งการลูกทีมที่

คอยคอนโทรลพรรคได้อีกหรือไม่  

เพราะระยะหลัง มีกระแสว่า “สุดารัตน์” จ่อตั้งพรรคใหม่ ดึงทีม กทม.ของพรรคเพื่อไทย-พรรคก้าวไกล เข้ามาร่วมงาน 
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ดังนั้น ความสามัคคีกลมเกลียว ท่ี “สุดารัตน์” และ “สมพงษ์” พยายามโชว์ให้สังคมเห็น จึงเป็นแค่หน้าฉากท่ี

ปกปิดความจริงไม่มิด และเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะกระทบกับสนามเลือกต้ังท้องถิ่นในอีกไม่ช้านี้  

ทางด้านพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์” รองนายกรัฐมนตรี รมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรค แม้จะ

ยับยั้งไม่ให้ขุนพล ปชป. ที่สนับสนุน “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” อดีตห้วหน้าพรรค ไม่ให้เดินเกมแรง กดดันให้ กก.บห.

ลาออกเกินครึ่ง เพื่อให้ “จุรินทร์” พ้นเก้าอี้หัวหน้าพรรคได้ แต่ก็แค่ “พักรบชั่วคราว” รอเพิ่มเติมกลุ่มสนับสนุนค่อย

กลับมาเลื่อยขา “จุรินทร์” อีกคำรบ 

สถานการณ์ภายใน ปชป. “กลุ่มจุรินทร์” จับมือกับ “กลุ่ม กปปส.” เพื่อสกัด “กลุ่มมาร์ค” ไม่ให้เข้ามามีส่วนขับเคลื่อน

พรรคได้มากนัก  

ซึ่งจำนวนเสียงใน กก.บห. กลุ่มจุรินทร์+กลุ่มกปปส. เวลานี้ นับว่ายังมีมากกว่า “กลุ่มมาร์ค” ดังนั้นความขัดแย้งใน

ปชป.จึงถูกซุกไว้ใต้พรม รอวันถูกขุดคุ้ยข้ึนมาอีก 

ที่น่าจับตา กลุ่มจุรินทร์ กับ กลุ่มกปปส. มีโอกาสที่จะบาดหมางกันไม่ยาก เพราะกลุ่ม กปปส.เอง ก็ไม่ได้เลื่อมใส “จุ

รินทร์” เพียงแค่จำใจต้องเล่นบท“ฉันท์มิตร” เพื่อสกัด “กลุ่มมาร์ค” เท่านั้น 

โอกาสที่ “กลุ่ม กปปส.” จะยกโขยงกันย้ายไปซบพรรคพลังประชารัฐ มีความเป็นได้สูง เนื่องจาก “พีระพันธุ์ สาลีรัฐ

วิภาค” ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  มีลุ้นทั้ง เก้าอี้หัวหน้า และเลขาธิการพรรค พปชร. หลัง พล.อ.ประวิตร เข้ามาเคลียร์

ปัญหาจบ จนพร้อมเปิดทางให้เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ 

“ส.ส.ปชป.” รู้ดีว่า กระแส-คะแนนนิยมของพรรค ไม่ดีเหมือนแต่ก่อน พื้นที่ กทม.ไม่มี ส.ส.เหลือให้เห็น ทั้งที่เป็นพื้นที่

หลักในการเพิ่มยอด ส.ส.ให้ ปชป.มาโดยตลอด  

ที่สำคัญพื้นที่ภาคใต้ก็ถูกพรรคพลังประชารัฐ-พรรคภูมิใจ เจาะเข้าไปได้อย่างพลิกความคาดหมาย แบ่งเก้าอี้ ส.ส.ไปไม่

น้อย ส.ส.ปชป.จึงรู้ตัวว่า เลือกตั้งครั้งหน้า หากยังสังกัด ปชป.สาหัสแน่นอน 

และสนามทดสอบแบรนด์ ปชป.ในรอบเลือกตั้งท้องถ่ินน้ี จะเป็นตัวช้ีวัดกระแสว่ายังแข็งแกร่งแค่ไหน 

ทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวของ 3 พรรคใหญ่ ที่เริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลง จัดวางโครงสร้าง เคลียร์ปัญหา ไม่ให้

เกิดศึกภายในอันเป็นอุปสรรคต่อศึกนอก ท่ี “เลือกต้ังท้องถิ่น” กำลังจะเข้าสู่การเปิดสนามรบ 

อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/special_article/12491?utm_source=homepage_hilight&ut

m_medium=internal_referral 
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