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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 6 ตุลาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 
2 
3 
4 
5 

แนวหน้าออนไลน์ 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 
ส านักข่าวไทยออนไลน์ 
กรมประชาสัมพันธ์ 
ออนไลน์ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์
ภายหลังเข้าชี้แจงกับคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า กกต.มาชี้แจงกับ ครม.ถึงความพร้อมของกกต.
หลังได้มีการหารือกับกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้ส่วนรายละเอียดว่าจะ
ให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อนหรือหลังนั้น ขอให้มีมติ ครม.
ออกมาก่อน จากนั้น กกต.ถึงจะไปประกาศวันเลือกตั้งและก าหนด 
วันรับสมัคร 

6 
8 
10 
12 
13 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘มหาดไทย’ ชง ครม.เคาะวันนี้ เลือกตั้งท้องถิ่นรอบ 6ปี 14 
2 มติชนออนไลน์ ‘บิก๊ป้อม’ บอก ยังไม่ถกเฟ้นตัวผู้ว่าฯ กทม.เผย งานร าลึก 6 ตุลา ‘มีคนดูอยู่แล้ว’ 15 
3 MGR ออนไลน์ “บิ๊กป้อม” ยังไม่เคาะผู้สมัครชิงสนาม กทม. ขอคุย กก.บห.ก่อน 16 
4 สยามรัฐออนไลน์ “บิ๊กป้อม” ยังไม่เคาะชื่อผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ไล่สื่อถาม “สิระ” เองปมโจมตี “อัศวิน” 17 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' ยังไม่เคาะผู้สมัครชิงสนาม กทม. ไล่ถาม'สิระ'เองปมโจมตี 'อัศวิน' 18 
6 แนวหน้าออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’เอียงหูรอฟัง! กก.บห.พูดคุย ก่อนเคาะผู้สมัครลงชิงผูว่้า กทม. 19 
7 มติชนออนไลน์ ‘ธรรมนัส’ เผยสัปดาห์หน้า พปชร. คัดตัวผู้สมัครสนามท้องถิ่น-ผู้ว่าฯ กทม. 20 
8 แนวหน้าออนไลน์ ธรรมนัส ฟันฉับ!‘พปชร.’ถก กก.บห. เคาะผู้สมัครท้องถิ่น-ผู้ว่าฯกทม.สัปดาห์หน้า 21 
9 ส านักข่าวไทยออนไลน์ พปชร. หารือเตรียมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่น 22 
10 สยามรัฐออนไลน์ “ธรรมนัส” เผย "พปชร."ประชุม กก.บห. พรรคฯ เคาะตัวบุคคลชิงสนาม

ท้องถิ่น-กทม.สัปดาห์หน้า 
23 

11 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ธรรมนัส' เผย 'บิ๊กป้อม' นัดประชุมพรรคเคาะชื่อผู้สมัครชิงเก้าอ้ีผู้ว่า กทม. 24 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เทพไท'บ่นคนเสนอตัวเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดอาการอ่อนล้า เสียค่าใช้จ่ายกับการ

เปิดตัว แต่เลือกเมื่อไหร่ไม่รู้ 
25 

13 สยามรัฐออนไลน์ "เทพไท" เสนอ รบ. เร่งจัดเลือกตั้งท้องถิ่น แบ่งเป็น 5 รอบ ทุก 3 เดือน  26 
14 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เทพไท"ชงแบ่งจัดเลือกตั้งท้องถิ่นเป็น 5 รอบทุก 3เดือน 28 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
15 ส านักข่าวไทยออนไลน์ เทพไท เร่งรัฐจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 30 
16 INN ออนไลน์ “เทพไท” เสนอ รบ. เร่งจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 32 
17 สยามรัฐออนไลน์ ศ.ดร.โกวิทย์ หนุนรัฐบาลประกาศโรดแมปเลือกตั้งท้องถิ่น 33 
18 เดลินิวส์ออนไลน์ "อลงกรณ์" เปร้ียวไล่ "นิพนธ์" โชว์สปิริตลาออก 34 
19 มติชนออนไลน์ ‘อลงกรณ์’ แนะ ‘นิพนธ์’ แสดงสปิริตลาออก รักษาอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์ 35 
20 MGR ออนไลน์ “อลงกรณ์” แนะ” นิพนธ์” เสียสละแสดงสปิริตลาออกเพ่ือรักษา

มาตรฐานและอุดมการณ์ทางการเมืองของ ปชป. 
37 

21 คมชัดลึกออนไลน์ "อลงกรณ์"แนะ"นิพนธ์"เสียสละแสดงสปิริตลาออก 39 
22 สยามรัฐออนไลน์ “สิระ” ขอยืมมือ“บิ๊กตู่”ตบปาก “อัศวิน” เตือนสติตั้งมาท างานไม่ใช่

เสวยสุข ท้าแน่จริงลงเลือกตั้งคนกรุงจะเลือกไหม 
41 

23 คมชัดลึกออนไลน์ "สิระ"วอน "บิ๊กตู่"ตบปาก "อัศวิน" เตือน อย่าคิดมาเสวยสุขบนเก้าอ้ีผู้ว่าฯ 42 
24 INN ออนไลน์ "สิระ"วอน "บิ๊กตู่"ตบปาก "อัศวิน" เตือน อย่าคิดมาเสวยสุขบนเก้าอ้ีผู้ว่าฯ 43 
25 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ “หญิงหน่อย-กก.บห.ที่ถูกปรับออก” เก็บข้าวของออกจากชั้น 8 เพ่ือไทยแล้ว 44 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ ม็อบ 14 ตุลาฯ เดินหน้าล้มเจ้าก็จบเห่ !? 45 
2 เดลินิวส์ออนไลน์ ปรับทิศทางม็อบก่อนล้มทั้งกระดาน 47 
3 มติชนออนไลน์ ความแจ่มชัด ต่อ รัฐธรรมนูญ ก่อนชุมนุมใหญ่ 14 ตุลาคม 49 
4 มติชนออนไลน์ ท่านคิดว่า วันที่ 14 ตุลาคม จะมีประชาชนมาร่วมชุมนุมจ านวนมาก

หรือไม่ เพราะอะไร 
50 

5 ข่าวสดออนไลน์ เมื่อ คณะก้าวหน้า สวมจิตใจ “อนาคตใหม่” ไปสู่ พ้ืนที่ ”ท้องถิ่น” 51 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เพ่ือไทย-ธนาธร' โบกมือลา 'ม็อบ 3 นิ้ว' ถูกทิ้งกลางถนน 52 
7 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ เข้าสู่เดือนที่น่าห่วงใย 53 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ 
ไทยพีบีเอส ประเด็น “การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ณ ห้องรับรอง
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
ใหส้มัภาษณส์ถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส 

การเตรยีมความพรอ้มการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันอังคาร ท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 13.20 น. 

ท้องถิ่นรอเฮ! กกต.แจงครม.พร้อมจัดเลือกตั้งทุกประเภทภายในปีนี้ 
 

 
 

เลขาฯกกต.แจงครม.พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท ย้ าปีนี้ได้้เข้าคูหาแน่นอน รับอาจต้องใช้งบเพิ่มให้
สอดคล้องมาตรการป้องกันโควิด-19 

เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 6 ตุลาคม 2563  ที่ท าเนียบรัฐบาล พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.)ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าชี้แจงกับคณะรัฐมนตรี (ครม.)เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ว่า กกต.มาชี้แจงกับ ครม.ถึงความพร้อมของกกต.หลังได้มีการหารือกับกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้  
ส่วนรายละเอียดว่าจะให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อนหรือหลังนั้น ขอให้มีมติ ครม.ออกมาก่อน จากนั้นกกต.
ถึงจะไปประกาศวันเลือกตั้งและ ก าหนดวันรับสมัคร  

ส่วนภาพรวมการเตรียมความพร้อมของ กกต.นั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ได้มีการออกประกาศและระเบียบ 
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ส่วนจะมีการจัดการเลือกตั้งในระดับ อบจ.เป็นประเภทแรกหรือไม่นั้น คงต้อง
รอ ครม. แต่ในเบื้องต้น กกต.ได้มีการแบ่งเขตเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกัน ขณะนี้ กกต.ได้ฝึกจัดอบรมเจ้าหน้าที่
ระดับจังหวัดและอ าเภอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากให้มีการจัดการเลือกตั้ง อบจ.เป็นประเภทแรกจะต้องมีการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ประมาณ 1 ล้านคน เพ่ือรองรับส าหรับหน่วยเลือกตั้งที่จะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตาม
มาตรการด้านสาธารณสุข ซึ่ง ทาง กกต. กับกรมควบคุมโรคได้หารือกันในรายละเอียดอยู่ตลอด 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ส าหรับงบประมาณในการเลือกตั้ง จะใช้งบประมาณของท้องถิ่นนั้นๆ ในการด าเนินการ
การเลือกตั้ง โดยกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ให้รายละเอียดในเร่ืองนี้ เพราะแต่ละท้องถิ่นใช้ไม่เท่ากัน และเป็นไปได้ว่า
ที่อาจจะต้องใช้งบประมาณเพ่ิม เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพ่ิมหน่วยเลือกตั้ง ขณะที่ข้อปฏิบัติในการหา
เสียงของผู้สมัครนั้น ต้องค านึงถึงมาตรการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะทาง 
ผู้สมัครและผู้จัดต้องค านึงถึงสถานที่และจ านวนคนที่เหมาะสม รวมถึงสอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุข 

เมื่อถามว่า จะสามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ภายในปีนี้เหมือนที่นายกรัฐมนตรีระบุไว้หรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ 
กล่าวว่า ใช่ครับ ส่วนจะเป็นวันใดหรือจะเป็นช่วงวันหยุดยาวในเดือน ธ.ค.หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่ กกต.จะ
พิจารณา ทั้งนี้ ตามขั้นตอนโดยปกติหลังจาก ครม.ก าหนดว่าจะให้เลือกตั้งประเทศใดแล้ว กกต.จะต้องไปประกาศวัน
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เลือกตั้ง ภายในระยะเวลา 45 ถึง 60 วัน คล้ายกับการเลือกตั้งส.ส. เพราะเมื่อประกาศแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นในระดับนั้น
จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ 

เมื่อถามว่า ที่ประชุมครม. ได้ให้ข้อสังเกตอะไรกับกกต.หรือไม่  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ครม. ได้ให้ข้อสังเกตถึง
เร่ืองการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 

เมื่อถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้ง อบจ. พ.ต.อ.
จรุงวิทย์ กล่าวว่า ต้องรอ ครม.เป็นผู้พิจารณา ความเหมาะสมอีกคร้ัง แต่อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่ากกต.มีความพร้อม
ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท  

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/523154 
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06 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:21 น.      

  เลขาฯกกต. แจงครม.พร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท ย้ าปีน้ีได้เข้าคูหาแน่นอน 

 

 
 

6 ต.ค.63 - ที่ท าเนียบรัฐบาล พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สัมภาษณ์
ภายหลังเข้าชี้แจงกับคณะรัฐมนตรี (ครม.)เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า กกต.มาชี้แจง
กับ ครม.ถึงความพร้อมของกกต.หลังได้มีการหารือกับกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้ ส่วนรายละเอียดว่าจะให้จัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อนหรือหลังนั้น ขอให้มีมติ ครม.ออกมาก่อน จากนั้นกกต.ถึงจะไปประกาศวันเลือกตั้งและ
ก าหนดวันรับสมัคร 

ส่วนภาพรวมการเตรียมความพร้อมของ กกต.นั้น ได้มีการออกประกาศและระเบียบ รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ส่วนจะมีการจัดการเลือกตั้งในระดับ อบจ.เป็นประเภทแรกหรือไม่นั้น คงต้องรอ ครม. แต่ใน
เบื้องต้น กกต.ได้มีการแบ่งเขตเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกัน ขณะนี้ กกต.ได้ฝึกจัดอบรมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและ
อ าเภอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากให้มีการจัดการเลือกตั้ง อบจ.เป็นประเภทแรกจะต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ประมาณ 1 ล้านคน เพ่ือรองรับส าหรับหน่วยเลือกตั้งที่จะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามมาตรการด้าน
สาธารณสุข ซึ่ง ทาง กกต. กับกรมควบคุมโรคได้หารือกันในรายละเอียดอยู่ตลอด 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ส าหรับงบประมาณในการเลือกตั้ง  จะใช้งบประมาณของท้องถิ่นนั้นๆ ในการ
ด าเนินการการเลือกตั้ง โดยกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ให้รายละเอียดในเร่ืองนี้ เพราะแต่ละท้องถิ่นใช้ไม่เท่ากัน และ
เป็นไปได้ว่าที่อาจจะต้องใช้งบประมาณเพ่ิม เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพ่ิมหน่วยเลือกตั้ง ขณะที่ข้อปฏิบัติ
ในการหาเสียงของผู้สมัครนั้น ต้องค านึงถึงมาตรการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยและเว้น
ระยะทาง ผู้สมัครและผู้จัดต้องค านึงถึงสถานที่และจ านวนคนที่เหมาะสม รวมถึงสอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุข 

เมื่อถามว่า จะสามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ภายในปีนี้เหมือนที่นายกรัฐมนตรีระบุไว้หรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ 
กล่าวว่า ใช่ครับ ส่วนจะเป็นวันใดหรือจะเป็นช่วงวันหยุดยาวในเดือน ธ.ค.หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่ กกต.จะ
พิจารณา ทั้งนี้ ตามขั้นตอนโดยปกติหลังจาก ครม.ก าหนดว่าจะให้เลือกตั้งประเภทใดแล้ว กกต.จะต้องไปประกาศวัน
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เลือกตั้ง ภายในระยะเวลา 45 ถึง 60 วัน คล้ายกับการเลือกตั้งส.ส. เพราะเมื่อประกาศแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นในระดับนั้น
จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ 

เมื่อถามว่า ที่ประชุมครม. ได้ให้ข้อสังเกตอะไรกับกกต.หรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ครม. ได้ให้ข้อสังเกตถึง
เร่ืองการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 

เมื่อถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้ง  อบจ. 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ต้องรอ ครม.เป็นผู้พิจารณา ความเหมาะสมอีกคร้ัง แต่อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่ากกต.มีความ
พร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79642 
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6 ตุลาคม 2563 13:57 น.    

"จรุงวิทย์" แจง "ครม." พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท ย้ า ปีน้ีได้เข้าคูหาแน่นอน 
 

 
 
"จรุงวิทย์" แจง "ครม." พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท ย้ า ปีนี้ได้เข้าคูหาแน่นอน รับ อาจต้องใช้งบเพิ่ม เหตุต้อง
จัดให้สอดคล้องมาตรการป้องกันโควิด-19 

เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 6 ต.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) สัมภาษณ์ภายหลังเข้าชี้แจงกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ว่า กกต.มาชี้แจงกับ ครม.ถึงความพร้อมของกกต.หลังได้มีการหารือกับกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้  ส่วน
รายละเอียดว่าจะให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อนหรือหลังนั้น ขอให้มีมติ ครม.ออกมาก่อน จากนั้นกกต.จึงจะ
ไปประกาศวันเลือกตั้ง และก าหนดวันรับสมัคร ส่วนภาพรวมการเตรียมความพร้อมของ กกต.นั้น ได้มีการออกประกาศ 
และระเบียบ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ส่วนจะมีการจัดการเลือกตั้งในระดับ  อบจ.เป็นประเภทแรก
หรือไม่นั้น คงต้องรอ ครม. แต่ในเบื้องต้น กกต.ได้มีการแบ่งเขตเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกัน ขณะนี้ กกต.ได้ฝึกจัด
อบรมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด และอ าเภอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากให้มีการจัดการเลือกตั้ง  อบจ.เป็นประเภทแรก 
จะต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประมาณ 1 ล้านคน เพ่ือรองรับส าหรับหน่วยเลือกตั้งที่จะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากต้องปฏิบัติ
ตามให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข ซึ่งทาง กกต. กับกรมควบคุมโรคได้หารือกันในรายละเอียดอยู่ตลอด 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ส าหรับงบประมาณในการเลือกตั้ง  จะใช้งบประมาณของท้องถิ่นนั้นๆ ในการ
ด าเนินการการเลือกตั้ง โดยกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ให้รายละเอียดในเร่ืองนี้ เพราะแต่ละท้องถิ่นใช้ไม่เท่ากัน และ
เป็นไปได้ว่าที่ิอาจจะต้องใช้งบประมาณเพ่ิม เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพ่ิมหน่วยเลือกตั้ง ขณะที่ข้อปฏิบัติ
ในการหาเสียงของผู้สมัครนั้น ต้องค านึงถึงมาตรการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยและเว้น
ระยะทาง ผู้สมัครและผู้จัดต้องค านึงถึงสถานที่และจ านวนคนที่เหมาะสม รวมถึงสอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุข 

เมื่อถามว่า จะสามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ภายในปีนี้เหมือนที่นายกรัฐมนตรีระบุไว้หรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ 
กล่าวว่า ใช่ ส่วนจะเป็นวันใดหรือจะเป็นช่วงวันหยุดยาวในเดือน ธ.ค.หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่ กกต.จะ
พิจารณา ทั้งนี้ ตามขั้นตอนโดยปกติหลังจาก ครม.ก าหนดว่าจะให้เลือกตั้งประเภทใดแล้ว กกต.จะต้องไปประกาศวัน

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201006/91c5dd5d5d7eadb8e91c2b3138402b5d41500fd8b8a6eff08fa98644a787403a.jpg?itok=8eaxj3ID
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เลือกตั้ง ภายในระยะเวลา 45 ถึง 60 วัน คล้ายกับการเลือกตั้งส.ส. เพราะเมื่อประกาศแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นในระดับนั้น
จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ 

เมื่อถามว่า ที่ประชุมครม. ได้ให้ข้อสังเกตอะไรกับกกต.หรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ครม. ได้ให้ข้อสังเกตถึง
เร่ืองการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 

เมื่อถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้ง  อบจ. 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ต้องรอ ครม.เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมอีกคร้ัง แต่อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่ากกต.มีความ
พร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท 
 
อ้าอิง : https://siamrath.co.th/n/187484 
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6 ตุลาคม 2563 2:01 pm 

กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 

ท าเนียบฯ 6 ต.ค.- เลขาธิการ กกต. รอครม. เคาะจัดเลือกตั้งประเภทใดก่อน ยันเกิดขึ้นแน่ภายในปีนี้ ชูโมเดล
ล าปาง-สมุทรปราการ หน่วยเลือกตั้งช่วงโควิด-19 ม่ันใจไร้ปัญหางบประมาณ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยภายหลังชี้แจงที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงความพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ได้ยืนยันความพร้อม ทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการ
จัดอบรมวิทยากรจังหวัดและอ าเภอ ส่วนจะมีการเลือกตั้งในรูปแบบใดก่อนนั้น ต้องรอมติที่ประชุมครม.ก่อน จากนั้น 
กกต.จะประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ซึ่งต้องก าหนดวันเลือกตั้งภายใน 60 วัน ทั้งนี้ครม.มีข้อกังวลเกี่ยวกับการ
หาเสียงในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยก าชับต้องปฏิบัติตามาตรการควบคุมโรค ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร 
พร้อมม่ันใจว่าหน่วยเลือกตั้งที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ไม่เป็นที่แพร่เชื้อ 

เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า แนวทางในการจัดหน่วยเลือกตั้ง จะใช้รูปแบบล าปาง และสมุทรปราการโมเดล ซึ่ง
ท าให้หน่วยเลือกตั้งเพ่ิมขึ้น ดังนั้นงบประมาณก็ต้องเพ่ิมขึ้นด้วย จากเดิม 1 หน่วยเลือกตั้งจะมีคนไม่เกิน 1 พันคน แต่
ต้องปรับเป็น 1 หน่วยเลือกตั้งไม่เกิน 600 คน เพ่ือลดความแออัด เช่นเดียวกับเวทีปราศรัยผู้สมัครจะต้องค านึงถึง
มาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด มีการเว้นระยะห่าง และท่ีผ่านมาในการเลือกตั้งซ่อมก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ซึ่งในส่วนของงบประมาณจัดการเลือกตั้งแต่ละประเภท เป็นเร่ืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะสรุปรายละเอียด 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลาก่อนกกต.จะประกาศวันเลือกตั้ง  แต่ละพ้ืนที่ต้องมีการประชุม
ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและการตรวจสอบ 
และต้องแต่งตั้ง กกต.ท้องถิ่น เพ่ือเตรียมการก่อนที่กกต.ก าหนดวันเลือกตั้ง 
เมื่อถามว่าวันเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมหรือไม่ เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ต้องเป็นไปตามกรอบเวลา 60 วัน
ภายในปีนี้ และเมื่อกกต.ประกาศวันเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งยืนยันไม่ว่าครม.จะก าหนด
รูปแบบใดก่อนหลัง กกต.ก็มีความพร้อม .-ส านักข่าวไทย 

 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-555594 

https://tna.mcot.net/politics-555594
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06 ต.ค. 2563  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยืนยันพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นปีนี้ โดยใช้การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดสมุทรปราการและล าปางเป็นต้นแบบในการ
ป้องกันโรคโควิด -19 

 
 

 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยืนยันพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นปีนี้ โดยใช้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่จังหวัดสมุทรปราการและล าปางเป็นต้นแบบในการป้องกันโรคโควิด-19 

พันต ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กล่าวว่า วันนี้ (6 ต.ค.63) ได้
แจ้งการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งเร่ืองกฎหมาย ระเบียบ และการอบรมวิทยากรจังหวัด และ
วิทยากรอ าเภอ ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งหากมีการประกาศวันเลือกตั้งแล้วก็จะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย
เลือกตั้ง โดยยืนยันว่า กกต. มีความพร้อม ซึ่งการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นภายในปีนี้แน่นอน ส่วนที่คณะรัฐมนตรีได้ให้
ข้อสังเกตเกี่ยวการหาเสียงในช่วงของโรคโควิด-19 ที่ต้องปฏิบัติตามมาตตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดนั้น ยืนยันว่า มาตรการที่ กกต. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกรมควบคุมโรคออกแบบนั่นจะไม่มีการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 แน่นอน โดยจะใช้รูปแบบจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดล าปางและ
สมุทรปราการเป็นต้นแบบในการเลือกตั้งท้องถิ่น 

เลขาธิการ กกต. ยังกล่าวถึงจ านวนหน่วยเลือกตั้งที่ต้องเพ่ิมขึ้น ว่า ต้องใช้งบประมาณเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ซ่ึง
เดิมหน่วยเลือกตั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000 คน แต่ขณะนี้ก าหนดให้ไม่เกิน 600 คน เพ่ือป้องกันความแออัด ส่วนการจ ากัดคน
ในการเข้าฟังปราศัยเป็นการปฏิบัติตามการควบคุมโรคต้องให้ผู้ที่ดูแลในแต่ละจังหวัดดูแล 
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201006135616284 

 

 

 

 

 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201006135616284
https://thainews.prd.go.th/transcode/image/2563/10/6/9d8f7a4408309d79c2bd5fbaa42dd719_small.jpg
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วันท่ี 6 ตุลาคม 2563 - 07:40 น. 

‘มหาดไทย’ ชง ครม.เคาะวันนี้ เลือกตั้งท้องถิ่นรอบ 6ปี 
 

 
 
มหาดไทย ชง ครม. เคาะวันนี้ เลือกตั้งท้องถิ่นรอบ 6ปี ‘พรเพชร’ เชื่อ ส.ว.ไม่ตีตก 6ร่างญัตติแก้ไขรธน. ไม่ฟันธง
ท าประชามติก่อน-หลัง ‘บิ๊กแก้ว’ ลั่นทหารไม่คิดปฏิวัติ 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม กลับมาเป็นกระแสอีกทั้งกรณีการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ หลายพรรคการเมืองเร่ิมลงพ้ืน
เตรียมพร้อมรับการเลือกตั้งที่รอทางกระทรวงหมาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการเลือกตั้งท้องถิ่นในรอบ
กว่า 6 ปี โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ถึงกระแสข่าวมีการก าหนดวัน
เลือกตั้งท้องถิ่นระดับต่างๆ ว่า ไม่ทราบ แต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นเจ้าของเร่ืองได้
หารือกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และตกลงในหลักการแล้ว โดยทางกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบให้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับใดบ้าง หาก ครม.เห็นชอบจะแจ้งไป
ที่ กกต.เพ่ือให้ก าหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครเลือกตั้ง ที่ชัดเจน ส่วนกระแสข่าวที่ออกมานั้นถือว่ายังไม่ชัดเจน 

ส่วนในการประชุมคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะมีการพูดคุยเร่ือง
ของเงินอุดหนุนในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะเร่ืองของงบของอาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โดยการประชุมของ
คณะกรรมการในแต่ละคร้ัง จะพิจารณาเร่ืองเงินในหลายส่วน อย่างไรก็ตาม ที่มีการทักท้วงว่าเมื่อมีการโอนภารกิจและ
บุคคลนั้นก็ควรจะโอนงบประมาณให้กับท้องถิ่นมาด้วยเช่นกันซึ่งต้องท าเร่ืองแจ้งให้รัฐบาลทราบต่อไป 

เมื่อถามกรณีที่นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เรียกร้องให้มีการจัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ
กทม. โดยเร็วเพ่ือแก้ปัญหา นายวิษณุกล่าวว่า ต้องมีการจัดเลือกตั้งอยู่ดี ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นมีอยู่ 4 ระดับ คงจะเป็น
ในวันใดวันหนึ่ง โดยไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกัน ส่วนจะเลือกอะไรก่อนหลังขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของประชาชนมากกว่าความ
สะดวกของผู้สมัคร 

ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.)  ให้สัมภาษณ์ว่า ในการประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 6 ตุลาคม มท.จะเสนอเร่ืองการเลือกตั้งท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบเพ่ือให้ ครม.พิจารณา โดย
เสนอความพร้อมของแต่ละท้องถิ่นว่าเป็นอย่างไร หลังจากนั้นให้ ครม.พิจารณาก าหนดเลือกรูปแบบว่าจะเลือกตั้ง
อย่างไหนก่อนหลัง จากนั้นเป็นหน้าที่ของ กกต.จะก าหนดวันอีกคร้ังหนึ่ง 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2381011 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2381011
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg
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วันท่ี 6 ตุลาคม 2563 - 09:38 น. 

 ‘บิ๊กป้อม’ บอก ยังไมถ่กเฟ้นตัวผู้ว่าฯ กทม.เผย งานร าลึก 6 ตลุา ‘มีคนดูอยู่แล้ว’ 
 

 
 
‘บิ๊กป้อม’ บอก ยังไม่ถกเฟ้นตัวผู้ว่าฯกทม. เผย งานร าลึก 6 ตุลาฯ 19 ‘มีคนดูอยู่แล้ว’ 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 ตุลาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการจัดงานร าลึก 44 ปี 6 
ตุลา 2519 ซึ่งจะมีการจัดเสวนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว จะต้องเข้าไปดูเนื้อหาอะไรหรือไม่ ว่า “มีคนดูแลอยู่แล้ว” 

ผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าการส่งผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรค พปชร. พล.อ.ประวิตรกล่าว
ว่า ยังไม่ได้หารือ และเคยบอกไปแล้วว่าขอคุยกับคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ก่อน 
ผู้สื่อข่าวถามว่า พล.อประวิตรเคยระบุว่ามีอยู่ในใจ 10 คน ตอนนี้ตัดเหลือกี่คน พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่รู้ จะไปตัด
หรือไม่ตัด เมื่อถามย้ าว่า นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรค พปชร. ก าลังรวบรวมรายชื่อคนที่ไม่เอา พล.ต.อ.อัศวิน 
ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ก็ไปถามนายสิระ มาถามอะไรผม” 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2381094 
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6 ต.ค. 2563 09:45    

 “บิ๊กป้อม” ยังไม่เคาะผู้สมัครชิงสนาม กทม. ขอคุย กก.บห.ก่อน 
 

 
 
“บิ๊กป้อม” ยังไม่เคาะผู้สมัครชิงสนามกทม. ขอคุยกก.บห.ก่อน ไล่ถาม “สิระ” เอง ปมโจมตี “อัศวิน” 

วันนี้ (6 ต.ค.) เมื่อเวลา 09.00 น.ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการสรรหาผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในส่วนของพรรคพปชร.
ขณะนี้มีความชัดเจนแล้วหรือยัง ว่า ยัง ส่วนพรรคจะหารือเมื่อใดนั้น จ าเป็นต้องบอกสื่อด้วยหรือ 

เมื่อถามว่าทางพรรคพปชร.หาผู้สมัครไว้แล้วหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตนบอกไปแล้ว และขอพูดคุยกับ
กรรมการบริหารพรรค(กก.บห.)ก่อน ส่วนกรณีนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพปชร.ออกมาโจมตีพล.ต.อ.อัศวิน 
ขวัญเมือง ผู้ว่ากทม.ฯนั้น กใ็ห้ไปถามนายสิระมาถามอะไรตน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000101861 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000101861
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6 ตุลาคม 2563 09:55 น.   

 “บิ๊กป้อม” ยังไม่เคาะชื่อผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ไล่สื่อถาม “สิระ” เองปมโจมตี “อัศวิน” 
 

 
 

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.เวลา 09.00 น.ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการสรรหาผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ใน
ส่วนของพรรค พปชร.ขณะนี้มีความชัดเจนแล้วหรือยังว่า ยัง ส่วนพรรคจะหารือเมื่อใดนั้น จ าเป็นต้องบอกสื่อด้วยหรือ 

เมื่อถามว่าทางพรรค พปชร. หาผู้สมัครไว้แล้วหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตนบอกไปแล้ว และขอพูดคุยกับ
กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ก่อน ส่วนกรณีนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรค พปชร. ออกมาโจมตีพล.ต.อ.อัศวิน 
ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.นั้น ก็ให้ไปถามนายสิระ มาถามอะไรตน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/187401 
  

https://siamrath.co.th/n/187401
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201006/18ab20c6c0c17bc81173d20642be12eac2e8152fc125adfbac2394f031068ba9.jpg?itok=13vb80Ji
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06 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:08 น.    

'บิ๊กป้อม' ยังไม่เคาะผู้สมัครชิงสนาม กทม. ไล่ถาม'สิระ'เองปมโจมตี 'อัศวิน' 
 

 
 

6 ต.ค.63-  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้
สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการสรรหาผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในส่วนของพรรคพปชร.ขณะนี้มีความชัดเจนแล้วหรือยังว่า ยัง 
ส่วนพรรคจะหารือเมื่อใดนั้น จ าเป็นต้องบอกสื่อด้วยหรือ  

เมื่อถามว่าทางพรรคพปชร.หาผู้สมัครไว้แล้วหรือไม่ รองนายกฯตอบว่า บอกไปแล้ว และขอพูดคุยกับ
กรรมการบริหารพรรค(กก.บห.)ก่อน ส่วนกรณีนายสิระ เจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพปชร.ออกมาโจมตีพล.ต.อ.อัศวิน 
ขวัญเมือง ผู้ว่ากทม.ฯนั้น ก็ให้ไปถามนายสิระมาถามอะไรผม. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79625 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/79625
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วันอังคาร ท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 10.10 น. 

 ‘บิ๊กป้อม’เอียงหูรอฟัง! กก.บห.พูดคุย ก่อนเคาะผู้สมัครลงชิงผู้ว่า กทม. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ใน
ฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการสรรหาผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในส่วนของ
พรรคพปชร.ขณะนี้มีความชัดเจนแล้วหรือยัง ว่า ยัง ส่วนพรรคจะหารือกันเมื่อใดนั้น จ าเป็นต้องบอกสื่อด้วยหรือ  

เมื่อถามว่า ทางพรรคพปชร. หาผู้สมัครไว้แล้วหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตนบอกไปแล้ว และขอพูดคุยกับ
กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ก่อน  

ส่วนกรณีนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพปชร.ออกมาโจมตีพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ากทม.ฯนั้น ก็ให้ไป
ถามนายสิระมาถามอะไรตน 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/523106 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_788931/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/799411 
ข่าวที่เกี่วข้อง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1946119 
 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/523106
https://www.innnews.co.th/politics/news_788931/
https://www.dailynews.co.th/politics/799411
https://www.thairath.co.th/news/politic/1946119
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วันท่ี 6 ตุลาคม 2563 - 09:45 น. 

 ‘ธรรมนัส’ เผยสัปดาห์หน้า พปชร. คัดตัวผู้สมัครสนามท้องถิ่น-ผู้ว่าฯ กทม. 
 

 
 
‘ธรรมนัส’ เผยสัปดาห์หน้า พปชร. คัดตัวผู้สมัครสนามท้องถิ่น-ผู้ว่าฯกทม. แย้ม 2 แนวทางส่งในนามพรรค-อิสระ 

เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 6 ตุลาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ภายหลังเข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพปชร. ที่ตึกบัญชาการ 1 
ถึงการสรรหาบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้วางตัวบุคคลในการส่งสมัครรับ
เลือกตั้ง คงต้องรอสัปดาห์หน้า ซึ่งจะมีการประชุมการคณะกรรมการบริหารพรรคพปชร. (กก.บห.) ที่พล.อ.ประวิตร ได้
นัดประชุมอย่างเป็นทางการ แต่จนถึงวันนี้ยืนยัน ยังไม่มีการก าหนดตัวบุคคลแต่อย่างใด เช่นเดียวกับการสรรหาผู้สมัคร
ลงชิงต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของคนกรุงเทพฯ และสถานการณ์ ก็ยังไม่ได้
สรุปเช่นกัน 

เมื่อถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ ที่มีบางคนจะลงสมัครในนามพรรค พปชร. แต่บางคนลงสมัครในนามอิสระ แต่ให้
พรรคสนับสนุน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า แนวทางเบื้องต้นบางพ้ืนที่จะลงรับสมัครในนามพรรค บางพ้ืนที่ลงในนามตัวเอง 
และกลุ่มของตัวเอง แต่ข้อสรุปต้องรอการประชุม กก.บห.ในสัปดาห์หน้า 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2381099 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2381099
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

21 

 

 

 

 

วันอังคาร ท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 09.50 น. 

ธรรมนัส ฟันฉับ!‘พปชร.’ถก กก.บห. เคาะผูส้มัครท้องถิ่น-ผู้ว่าฯกทม.สัปดาห์หน้า 
 

 
 

 “ธรรมนัส”เผยสัปดาห์หน้า พปชร.ประชุม กก.บห.พรรคฯ เคาะตัวบุคคลลงชิงสนามท้องถิ่น และ กทม. 
“ยอมรับ” มีทั้งลงในนามพรรคและลงอิสระ 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี( ครม.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.
เกษตรและสหกรณ์  ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ตึกบัญชาการ 1 ถึงการสรรหาบุคคลเป็นตัวแทน ลง
สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้วางตัวบุคคลในการส่งสมัครรับเลือกตั้ง คงต้องรอสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีการ
ประชุมพรรคพลังประชารัฐ  

“พล.อ.ประวิตร ได้นัดประชุมอย่างเป็นทางการสัปดาห์หน้า และจนถึงวันนี้ยืนยัน ยังไม่มีการก าหนดตัวบุคคลแต่
อย่างใด เช่นเดียวกับการสรรหาผู้สมัครลงชิงต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของคน
กรุงเทพฯ และสถานการณ์ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเช่นกัน” รองหัวหน้า พปชร. กล่าว 

เมื่อถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ ที่มีบางคนจะลงสมัครในนามพรรค พปชร. แต่บางคนลงสมัครในนามอิสระ แต่ให้
พรรคสนับสนุน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า แนวทางเบื้องต้นบางพ้ืนที่จะลงรับสมัครในนามพรรค บางพ้ืนที่ลงในนามตัวเอง 
และกลุ่มของตัวเอง แต่ข้อสรุปต้องรอการประชุม กรรมการบริหารพรรคในสัปดาห์หน้า 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/523103 
  

https://www.naewna.com/politic/523103
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6 ตุลาคม 2563 10:03 am 

พปชร. หารือเตรียมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 

ท าเนียบฯ 6 ต.ค.-“ร.อ.ธรรมนัส” เผยสัปดาห์หน้า พปชร.หารือเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น เล็งส่ง อบจ.-ผู้ว่าฯ 
กทม. ปัดตอบ “สิระ” ล่ารายชื่อขับไล่ “พล.ต.อ.อัศวิน” มีนัยหรือไม่ 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ รองหัวหน้าพรรคพลังประชา
รัฐ (พปชร.) กล่าวว่า สัปดาห์หน้า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
ได้นัดประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคเพ่ือหารือถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยจะเน้นไปที่ตัว
ผู้สมัคร การเลือกตั้งในระดับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(กทม.) เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุชัดเจนถึงตัวผู้สมัครได้ เพราะต้องรอมติจากพรรคก่อน และมีความเป็นไปได้ว่าผู้สมัคร
ผู้ว่าฯ กทม.จะลงในนามพรรคพลังประชารัฐ ส่วนแต่ละท้องถิ่น อาจลงในนามกลุ่ม แต่พรรคพลังประชารัฐจะให้การ
สนับสนุน 

ร.อ.ธรรมนัส ปฏิเสธตอบค าถามกรณีนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ล่ารายชื่อเพ่ือขับไล่ 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.รวมถึงไม่ตอบว่าการเคลื่อนไหวของนายสิระ มีนัยถึงตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนาม
พรรคพลังประชารัฐหรือไม่.-ส านักข่าวไทย 
 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-555327 

  

https://tna.mcot.net/politics-555327
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6 ตุลาคม 2563 10:10 น.    

“ธรรมนัส” เผย "พปชร."ประชุม กก.บห. พรรคฯ เคาะตัวบุคคลชิงสนามท้องถิ่น-กทม.
สัปดาห์หน้า 

 
 

“ธรรมนัส” เผยสัปดาห์หน้า พปชร. ประชุม กก.บห.พรรคฯ เคาะตัวบุคคลชิงสนามท้องถิ่น-กทม. รับ มีทั้งลงใน
นามพรรคและอิสระ 

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ท าเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี( ครม.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตร
และสหกรณ์  ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ตึกบัญชาการ 1 ถึงการสรรหาบุคคลเป็นตัวแทน ลงสมัครรับ
เลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้วางตัวบุคคลในการส่งสมัครรับเลือกตั้ง คงต้องรอสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีการประชุมพรรค
พลังประชารัฐ  

"พล.อ.ประวิตร ได้นัดประชุมอย่างเป็นทางการสัปดาห์หน้า และจนถึงวันนี้ยืนยัน ยังไม่มีการก าหนดตัวบุคคล
แต่อย่างใด เช่นเดียวกับการสรรหาผู้สมัครลงชิงต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของ
คนกรุงเทพฯ และสถานการณ์ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเช่นกัน" 

เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ ที่มีบางคนจะลงสมัครในนามพรรค พปชร. แต่บางคนลงสมัครในนามอิสระ แต่ให้
พรรคสนับสนุน 

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า แนวทางเบื้องต้นบางพ้ืนที่จะลงรับสมัครในนามพรรค บางพ้ืนที่ลงในนามตัวเอง และ
กลุ่มของตัวเอง แต่ข้อสรุปต้องรอการประชุมกรรมการบริหารพรรคในสัปดาห์หน้า 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/187406 
  

https://siamrath.co.th/n/187406
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201006/7f25afddad317eff99d325fed604ea5182c1714c61771d5d173334866b95b1e0.jpg?itok=ieJ-YHpm
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06 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:23 น.    

'ธรรมนัส' เผยสัปดาห์หน้า 'บิ๊กป้อม' นัดประชุมพรรคเคาะชื่อผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. 
   

 
 

6 ต.ต.63- ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
(พปชร.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชา
รัฐที่ตึกบัญชาการ 1ถึงการสรรหาบุคคลเป็นตัวแทน ลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้วางตัวบุคคลในการ
ส่งสมัครรับเลือกตั้ง คงต้องรอสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีการประชุมพรรคพลังประชารัฐ 

"พล.อ.ประวิตร ได้นัดประชุมอย่างเป็นทางการสัปดาห์หน้า และจนถึงวันนี้ยืนยัน ยังไม่มีการก าหนดตัวบุคคล
แต่อย่างใด เช่นเดียวกับการสรรหาผู้สมัครลงชิงต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของ
คนกรุงเทพฯ และสถานการณ์ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเช่นกัน" 

เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ ที่มีบางคนจะลงสมัครในนามพรรค พปชร. แต่บางคนลงสมัครในนามอิสระ แต่ให้
พรรคสนับสนุน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า แนวทางเบื้องต้นบางพ้ืนที่จะลงรับสมัครในนามพรรค บางพ้ืนที่ลงในนามตัวเอง 
แ ล ะ ก ลุ่ ม ข อ ง ตั ว เ อ ง  แ ต่ ข้ อ ส รุ ป ต้ อ ง ร อ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร พ ร ร ค ใ น สั ป ด า ห์ ห น้ า . 
  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79626 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_788980/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_354329 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901092 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/799421 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/445329 
 
 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/79626
https://www.innnews.co.th/politics/news_788980/
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_354329
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901092
https://www.dailynews.co.th/politics/799421
https://www.komchadluek.net/news/politic/445329
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06 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:52 น.    

'เทพไท'บ่นคนเสนอตัวเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดอาการอ่อนล้า เสียค่าใช้จ่ายกับการเปิดตัว แต่
เลือกเมื่อไหร่ไม่รู้ 
 

 
 

6 ต.ค.63-  นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การเลือกตั้งผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ว่า หลังจากการประชุมร่วมของกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการเลือกตั้ง 
(กกต.)แล้ว ยังไม่มีความชัดเจนใดๆเกี่ยวกับก าหนดวันเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ มีเพียง
กระแสข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพียงแต่เป็นการคาดคะเนความเป็นไปได้ของวันเลือกตั้ง
เท่านั้น 

จากการที่ คสช. ได้ต่ออายุให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้สามารถ
ด ารงต าแหน่งต่อไปได้ มาเป็นเวลาหลายปี ท าให้เกิดผลกระทบต่อ3ส่วน เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คือ 

1.ส่วนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม อยู่ในวาระยาวนาน จนเกิดการผูกขาดการใช้อ านาจ ของ
ผู้บริหารกับประชาชน และจากการต่ออายุให้อยู่ในต าแหน่งต่ออย่างไม่มีก าหนด ท าให้ผู้บริหารไม่มีความกระตือรือร้น
ในการปฎิบัติหน้าที่บริการประชาชน 

2.ส่วนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ของการบริหารองค์กรปกครองส่งท้องถิ่นนั้นๆ ก็เกิดสภาพรู้สึกเบื่อหน่ายกับ
ผู้บริหารท้องถิ่น เสียโอกาสในการเลือกตั้งผู้บริหารชุดใหม่ ยังต้องทนต่อสภาพการบริหารของคณะผู้บริหารชุดเดิมๆต่อไป 

3.ส่วนของท้าชิงหรือผู้เสนอตัวแข่งขันในต าแหน่งผู้บริหารคนใหม่ เกิดอาการอ่อนล้า เสียค่าใช้จ่ายกับการ
เปิดตัว การรณรงค์หาเสียง มาเป็นเวลาหลายปี แต่ยังไม่รู้ก าหนดวันเลือกตั้งที่แน่นอน 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79611  
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/79611
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6 ตุลาคม 2563 09:21 น.   

"เทพไท" เสนอ รบ. เร่งจัดเลือกตั้งท้องถิ่น แบ่งเป็น 5 รอบ ทุก 3 เดือน ห่วงพื้นที่เลือกตั้งทับซ้อน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การเลือกตั้ งผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ว่า หลังจากการประชุมร่วมของกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการเลือกตั้ง 
(กกต.)แล้ว ยังไม่มีความชัดเจนใดๆเกี่ยวกับก าหนดวันเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ มีเพียง
กระแสข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เป็นเพียงการคาดคะเนความเป็นไปได้ของวันเลือกตั้ง
เท่านั้น  

เนื่องจากการที่ คสช. ได้ต่ออายุให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้
สามารถด ารงต าแหน่งต่อไปได้ มาเป็นเวลาหลายปี ท าให้เกิดผลกระทบต่อ3ส่วน เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 

 1.ส่วนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม อยู่ในวาระยาวนาน จนเกิดการผูกขาดการใช้อ านาจ ของ
ผู้บริหารกับประชาชน และจากการต่ออายุให้อยู่ในต าแหน่งต่ออย่างไม่มีก าหนด ท าให้ผู้บริหารไม่มีความกระตือรือร้น
ในการปฎิบัติหน้าที่บริการประชาชน  

2.ส่วนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ของการบริหารองค์กรปกครองส่งท้องถิ่นนั้นๆ ก็เกิดสภาพรู้สึกเบื่อหน่ายกับ
ผู้บริหารท้องถิ่น เสียโอกาสในการเลือกตั้งผู้บริหารชุดใหม่ ยังต้องทนต่อสภาพการบริหารของคณะผู้บริหารชุดเดิมๆ
ต่อไป 

 3.ส่วนของท้าชิงหรือผู้เสนอตัวแข่งขันในต าแหน่งผู้บริหารคนใหม่ เกิดอาการอ่อนล้า เสียค่าใช้จ่ายกับการ
เปิดตัว การรณรงค์หาเสียง มาเป็นเวลาหลายปี แต่ยังไม่รู้ก าหนดวันเลือกตั้งที่แน่นอน 

"หากรัฐบาลจะมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)ก าหนดวันเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเร็วๆนี้จริง 
ตนขอเสนอให้มีการก าหนดวันเลือกตั้งแต่ละระดับ หรือเป็นรอบๆ ทุกระยะเวลา 3 เดือน ต่อการเลือกตั้งหนึ่งรอบ โดย
แบ่งระดับประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น รอบแรกจัดการเลือกตั้งของ อบจ. 76 จังหวัด, รอบที่ 2 จัดการ
เลือกตั้งระดับเทศบาลนครและเทศบาลเมืองจ านวน225แห่ง,รอบที่3 จัดการเลือกตั้งระดับเทศบาลต าบล จ านวน2247
แห่ง,รอบที่4 จัดการเลือกตั้งระดับ อบต.จ านวน 5300แห่ง,รอบที่5 จัดการเลือกตั้งของการปกครองรูปแบบพิเศษ คือ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201006/d0412585e09277b595c43e598ca90bc75d973a1e3136fab7466a92caeb816d4d.jpg?itok=RKqZYj2U
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กทม.และเมืองพัทยา หรือจะก าหนดให้การเลือกตั้งองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษเป็นรอบแรก ก็สามารถท าได้เช่นกัน 
หากการก าหนดวันเลือกตั้ง ของแต่ละระดับหรือแต่ละประเภท กระชั้นชิดเกินไป ก็จะท าให้เกิดความสับสนเร่ืองป้าย
โฆษณา รถแห่หาเสียงในหมู่ประชาชน เพราะมีบางพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทับซ้อนกัน"นายเทพไท กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/187392 
 
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/187392
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/475140394;281205916;g?tblci=GiALL865G-wMUnKTwRxB0qvH94g2J8cDJ_hFtHSIhOu1hyCi7UI#tblciGiALL865G-wMUnKTwRxB0qvH94g2J8cDJ_hFtHSIhOu1hyCi7UI
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/475140394;281205916;g?tblci=GiALL865G-wMUnKTwRxB0qvH94g2J8cDJ_hFtHSIhOu1hyCi7UI#tblciGiALL865G-wMUnKTwRxB0qvH94g2J8cDJ_hFtHSIhOu1hyCi7UI
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/475140394;281205916;g?tblci=GiALL865G-wMUnKTwRxB0qvH94g2J8cDJ_hFtHSIhOu1hyCi7UI#tblciGiALL865G-wMUnKTwRxB0qvH94g2J8cDJ_hFtHSIhOu1hyCi7UI
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/475140394;281205916;g?tblci=GiALL865G-wMUnKTwRxB0qvH94g2J8cDJ_hFtHSIhOu1hyCi7UI#tblciGiALL865G-wMUnKTwRxB0qvH94g2J8cDJ_hFtHSIhOu1hyCi7UI
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วันท่ี 06 ต.ค. 2563 เวลา 09:36 น. 

"เทพไท"ชงแบ่งจัดเลือกตั้งท้องถิ่นเป็น 5 รอบทุก 3เดือน 
 

 
 

"เทพไท" เสนอรัฐบาล เร่งจัดเลือกตั้งท้องถิ่น แนะให้แบ่งจัดเป็น5รอบทุก3เดือน ห่วงพ้ืนที่เลือกตั้งทับซ้อน 
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ว่า หลังจากการประชุมร่วมของกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)แล้ว ยัง
ไม่มีความชัดเจนใดๆเกี่ยวกับก าหนดวันเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ มีเพียงกระแสข่าวที่ยัง
ไมไ่ด้รับการยืนยันจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพียงแต่เป็นการคาดคะเนความเป็นไปได้ของวันเลือกตั้งเท่านั้น 

จากการที่ คสช. ได้ต่ออายุให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้สามารถ
ด ารงต าแหน่งต่อไปได้ มาเป็นเวลาหลายปี ท าให้เกิดผลกระทบต่อ3ส่วน เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คือ 
1.ส่วนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม อยู่ในวาระยาวนาน จนเกิดการผูกขาดการใช้อ านาจ ของผู้บริหาร
กับประชาชน และจากการต่ออายุให้อยู่ในต าแหน่งต่ออย่างไม่มีก าหนด ท าให้ผู้บริหารไม่มีความกระตือรือร้นในการ
ปฎิบัติหน้าที่บริการประชาชน 
2.ส่วนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ของการบริหารองค์กรปกครองส่งท้องถิ่นนั้นๆ ก็เกิดสภาพรู้สึกเบื่อหน่ายกับผู้บริหาร
ท้องถิ่น เสียโอกาสในการเลือกตั้งผู้บริหารชุดใหม่ ยังต้องทนต่อสภาพการบริหารของคณะผู้บริหารชุดเดิมๆต่อไป 
3.ส่วนของท้าชิงหรือผู้เสนอตัวแข่งขันในต าแหน่งผู้บริหารคนใหม่ เกิดอาการอ่อนล้า เสียค่าใช้จ่ายกับการเปิดตัว การ
รณรงค์หาเสียง มาเป็นเวลาหลายปี แต่ยังไม่รู้ก าหนดวันเลือกตั้งที่แน่นอน 

ถ้าหากรัฐบาลจะมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)ก าหนดวันเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเร็วๆนี้จริง 
ตนขอเสนอให้มีการก าหนดวันเลือกตั้งแต่ละระดับ หรือเป็นรอบๆ ทุกระยะเวลา3เดือน ต่อการเลือกตั้งหนึ่งรอบ 
โดยแบ่งระดับประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น รอบแรกจัดการเลือกตั้งของ อบจ. 76จังหวัด, รอบที่2 
จัดการเลือกตั้งระดับเทศบาลนครและเทศบาลเมือง จ านวน225แห่ง, รอบที่3 จัดการเลือกตั้งระดับเทศบาลต าบล 
จ านวน2247แห่ง,รอบที่4 จัดการเลือกตั้งระดับ อบต.จ านวน 5300แห่ง,รอบที่5 จัดการเลือกตั้งของการปกครอง
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รูปแบบพิเศษ คือ กทม.และเมืองพัทยา หรือจะก าหนดให้การเลือกตั้งองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษเป็นรอบแรก ก็
สามารถท าได้เช่นกัน 

ถ้าหากการก าหนดวันเลือกตั้ง ของแต่ละระดับหรือแต่ละประเภท กระชั้นชิดเกินไป ก็จะท าให้เกิดความสับสน
เร่ืองป้ายโฆษณา รถแห่หาเสียงในหมู่ประชาชน เพราะมีบางพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทับซ้อนกัน 
จึงขอเสนอให้รัฐบาลได้ก าหนดวันเวลาที่ชัดเจน ในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท เพ่ือให้ทุกฝ่าย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับการเลือกตั้ง ได้มีโอกาสเตรียมตัวเข้าสู่สนามการเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/634785 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/634785
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6 ตุลาคม 2563 10:18 am 

เทพไท เร่งรัฐจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 

กรุงเทพฯ 6 ต.ค.- เทพไท เสนอรัฐบาล เร่งจัดเลือกตั้งท้องถิ่น แบ่งเป็น 5 รอบ ทุก 3 เดือน ห่วง พื้นที่เลือกตั้งทับ
ซ้อน 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ว่า หลังจากการประชุมร่วมของกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) แล้ว ยัง
ไม่มีความชัดเจนใด ๆ เกี่ยวกับก าหนดวันเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ มีเพียงกระแสข่าวที่ยัง
ไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพียงแต่เป็นการคาดคะเนความเป็นไปได้ของวันเลือกตั้งเท่านั้น 

นายเทพไท กล่าวว่า จากการที่ คสช. ได้ต่ออายุให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง ให้สามารถด ารงต าแหน่งต่อไปได้ มาเป็นเวลาหลายปี ท าให้เกิดผลกระทบต่อ 3 ส่วน เกี่ยวกับการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 1.ส่วนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม อยู่ในวาระยาวนาน จนเกิดการ
ผูกขาดการใช้อ านาจ ของผู้บริหารกับประชาชน และจากการต่ออายุให้อยู่ในต าแหน่งต่ออย่างไม่มีก าหนด  ท าให้
ผู้บริหารไม่มีความกระตือรือร้นในการปฎิบัติหน้าที่บริการประชาชน 

นายเทพไท กล่าวว่า 2.ส่วนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ของการบริหารองค์กรปกครองส่งท้องถิ่นนั้น ๆ ก็เกิด
สภาพรู้สึกเบื่อหน่ายกับผู้บริหารท้องถิ่น เสียโอกาสในการเลือกตั้งผู้บริหารชุดใหม่ ยังต้องทนต่อสภาพการบริหารของ
คณะผู้บริหารชุดเดิมๆต่อไป 3.ส่วนของท้าชิงหรือผู้เสนอตัวแข่งขันในต าแหน่งผู้บริหารคนใหม่ เกิดอาการอ่อนล้า เสีย
ค่าใช้จ่ายกับการเปิดตัว การรณรงค์หาเสียง มาเป็นเวลาหลายปี แต่ยังไม่รู้ก าหนดวันเลือกตั้งที่แน่นอน 

นายเทพไท กล่าวว่า ถ้าหากรัฐบาลจะมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)ก าหนดวันเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเร็ว ๆ นี้จริง ตนขอเสนอให้ก าหนดวันเลือกตั้งแต่ละระดับ หรือเป็นรอบ ๆ ทุกระยะเวลา 3 เดือน ต่อการ
เลือกตั้งหนึ่งรอบ โดยแบ่งระดับประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น รอบแรกจัดการเลือกตั้ง ของ อบจ. 76 
จังหวัด, รอบที2่ จัดการเลือกตั้งระดับเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง จ านวน 225 แห่ง, รอบที่ 3 จัดการเลือกตั้งระดับ
เทศบาลต าบล จ านวน 2,247แห่ง,รอบที่ 4 จัดการเลือกตั้งระดับ อบต.จ านวน 5,300 แห่ง, รอบที่ 5 จัดการเลือกตั้ง
ของการปกครองรูปแบบพิเศษ คือ กทม.และเมืองพัทยา หรือจะก าหนดให้การเลือกตั้งองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษเป็น
รอบแรก ก็สามารถท าได้เช่นกัน 
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นายเทพไท กล่าวว่า ถ้าหากการก าหนดวันเลือกตั้ง ของแต่ละระดับหรือแต่ละประเภท กระชั้นชิดเกินไป ก็จะ
ท าให้เกิดความสับสนเร่ืองป้ายโฆษณา รถแห่หาเสียงในหมู่ประชาชน เพราะมีบางพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทับซ้อนกัน จึงขอเสนอให้รัฐบาลได้ก าหนดวันเวลาที่ชัดเจน ในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับการเลือกตั้ง ได้มีโอกาสเตรียมตัวเข้าสู่สนามการเลือกตั้งอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-555372 
  

https://tna.mcot.net/politics-555372
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 6 ตุลาคม 2020 - 10:35 

 “เทพไท” เสนอ รบ. เร่งจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 
เทพไท เสนอรัฐบาล เร่งจัดเลือกตั้งท้องถิ่น แบ่งเป็น 5 รอบ ทุก 3 เดือน ห่วง พื้นที่เลือกตั้งทับซ้อน 
 

 
 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศว่า หลังจากการประชุมร่วมของกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) แล้ว ยัง
ไม่มีความชัดเจนใดๆ เกี่ยวกับก าหนดวันเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ มีเพียงกระแสข่าวที่ยังไม่ได้
รับการยืนยันจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพียงแต่เป็นการคาดคะเนความเป็นไปได้ของวันเลือกตั้งเท่านั้น 

ทั้งนี้ หากรัฐบาลจะมีมติคณะรัฐมนตรี ก าหนดวันเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเร็วๆ นี้จริง 
ตนขอเสนอให้มีการก าหนดวันเลือกตั้งแต่ละระดับ หรือเป็นรอบๆ ทุกระยะเวลา 3 เดือน ต่อการเลือกตั้งหนึ่งรอบ โดย
แบ่งระดับประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น รอบแรกจัดการเลือกตั้งของ อบจ. 76 จังหวัด, รอบที่2 จัดการ
เลือกตั้งระดับเทศบาลนครและเทศบาลเมือง จ านวน225แห่ง,รอบที่3 จัดการเลือกตั้งระดับเทศบาลต าบล จ านวน2247
แห่ง,รอบที่4 จัดการเลือกตั้งระดับ อบต.จ านวน 5300แห่ง,รอบที่ 5 จัดการเลือกตั้งของการปกครองรูปแบบพิเศษ คือ 
กทม. และเมืองพัทยา หรือจะก าหนดให้การเลือกตั้งองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษเป็นรอบแรก ก็สามารถท าได้เช่นกัน 
ขณะเดียวกัน หากการก าหนดวันเลือกตั้ง ของแต่ละระดับหรือแต่ละประเภท กระชั้นชิดเกินไป ก็จะท าให้เกิดความ
สับสนเร่ืองป้ายโฆษณา รถแห่หาเสียงในหมู่ประชาชน เพราะมีบางพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทับซ้อนกัน 

ดังนั้น จึงขอเสนอให้รัฐบาลได้ก าหนดวันเวลาที่ชัดเจน ในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับการเลือกตั้ง ได้มีโอกาสเตรียมตัวเข้าสู่สนามการเลือกตั้ง
อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_788968/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_354332 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_788968/
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_354332
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6 ตุลาคม 2563 07:56 น.    

ศ.ดร.โกวิทย์ หนุนรัฐบาลประกาศโรดแมปเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 

ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไท ให้สัมภาษณ์ถึงการ
เลือกตั้งท้องถิ่นว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ก าลังจะเกิดขึ้นนั้น ถือเป็นโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ กลับมามี
ผู้น าท้องถิ่นตามระบบการเลือกตั้งตามระบบการเลือกตั้งอีกคร้ัง หลังจากได้ว่างเว้นจากการเลือกตั้งมานาน ประมาณ 7-
8 ปี ส่วนตัวขอสนับสนุนและขอเรียกร้องให้รัฐบาลและคณะรัฐมนตรีมีมติในการก าหนดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เป็นโรด
แมปการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการว่า จะมีการเลือกตั้งเมื่อใดอย่างไรบ้าง เพ่ือประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ อย่างไรก็
ตามปี 2563 เหลือเวลาอีกเพียง 3 เดือน หากจะให้มีการจัดการการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท คงไม่ทันตามกรอบเวลา 
ดังนั้นรัฐบาลควรก าหนดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ส าคัญมาก่อนตามล าดับ เช่น การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้ว
ในปี 2564 อาจจะเป็นการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

"ถ้ารัฐบาลท าโรดแมปการเลือกตั้ง คือก าหนดระยะเวลาเป็นไพรม์ไทม์ (Prime time) ก าหนดแต่ละเดือนๆ 
เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้เตรียมการ โดยเฉพาะผู้ที่จะสมัครเป็น ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู้บริหาร
ท้องถิ่นในรูปแบบของ อบจ. อบต. และเทศบาล จะท าให้เกิดความตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมต่างๆ ทั้งกระแส
เศรษฐกิจและกระแสของประชาธิปไตย" ศ.ดร.โกวิทย์ กล่าว 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/187380 
  

https://siamrath.co.th/n/187380
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201006/d487cd2de6b0256dd698129bbe63e522744e92db0c834cd32e3698eb01daa679.jpg?itok=UifSVvaU
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อังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 11.44 น. 

"อลงกรณ์" เปรี้ยวไล่ "นิพนธ์" โชว์สปิริตลาออก 
 

 
 

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. )มีมติชี้มูลความผิดนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย และอดีตนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลา กรณีไม่อนุมัติเงินจัดซื้อรถซ่อมบ ารุงทางเอนกประสงค์ 2 คัน วงเงินกว่า 50 ล้านบาท ว่า ใน
ฐานะที่นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ควรลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีและ
ต าแหน่งทางการเมืองในพรรคประชาธิปัตย์ แม้ว่านายนิพนธ์จะมีข้อโต้แย้งค าวินิจฉัยของป.ป.ช.แต่ก็ไม่เป็นเหตุที่จะไม่
ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของพรรคในการแสดงสปิริตทางการเมือง เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปัตย์ 

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า บุคลากรของพรรคในอดีตได้ลาออก เพ่ือรักษามาตรฐานทางการเมืองและปฐม
อุดมการณ์ของพรรคจนได้รับการยกย่องในสปิริตทางการเมือง เช่นนายวิทยา แก้วภราดัย อดีตรมว.สาธารณสุข นาย
วิฑูรย์ นามบุตร อดีตรมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมฯ การรักษาหลักการของพรรคไม่อาจมีข้อยกเว้น โดยเฉพาะคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่ว่าในยุคที่
นายชวน หลีกภัย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพรรค รวมทั้งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
หัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน ประวัติศาสตร์อันดีงามของพรรคในด้านนี้ต้องไม่หายกลายเป็นอดีต เพราะคนใดคนหนึ่งหรือ
ยุคใดยุคหนึ่ง 

“ผมมีความสนิทสนมเป็นเพ่ือนและท างานร่วมกับนายนิพนธ์มาเกือบ 30 ปี เห็นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ขยันขันแข็งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระหว่างด ารงต าแหน่ง      แต่ความเป็นเพ่ือนย่อมไม่อาจเหนือหลักการของพรรค 
แม้จะผูกพันกันเพียงใดก็ตาม   และโดยส่วนตัวพร้อมช่วยเหลือในฐานะเพ่ือนคนหนึ่ง เพราะมีหลายประเด็นที่น่าเคลือบ
แคลงของการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวตามที่นายนิพนธ์ชี้แจงแสดงหลักฐาน ซึ่งผมมั่นใจว่าการเสียสละของนายนิพนธ์ใน
การแสดงสปิริตลาออกจะเป็นผลดีต่ออนาคตทางการเมืองในวันข้างหน้า หากว่าไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหาเมื่อคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบถึงท่ีสุด” นายอลงกรณ์ กล่าว. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/799429  

https://www.dailynews.co.th/politics/799429
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วันท่ี 6 ตุลาคม 2563 - 11:44 น. 

 ‘อลงกรณ์’ แนะ ‘นิพนธ’์ แสดงสปิริตลาออก รักษาอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์ 
 

 
 
‘อลงกรณ์’ แนะ ‘นิพนธ์’ เสียสละแสดงสปิริตลาออก เพื่อรักษามาตรฐานและอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปัตย์ 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้ความเห็น กรณีคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย และอดีต
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กรณีไม่อนุมัติเงินจัดซื้อรถซ่อมบ ารุงทางเอนกประสงค์ 2 คัน วงเงินกว่า 50 
ล้านบาทว่า ในฐานะที่นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ควรลาออกจาก
ต าแหน่งรัฐมนตรีและต าแหน่งทางการเมืองในพรรคประชาธิปัตย์ แม้ว่านายนิพนธ์จะมีข้อโต้แย้งค าวินิจฉัยของปปช. แต่
ก็ไม่เป็นเหตุที่จะไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของพรรคในการแสดงสปิริตทางการเมือง เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทาง
การเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ 

“บุคลากรของพรรคในอดีตได้ลาออกเพ่ือรักษามาตรฐานทางการเมือง และปฐมอุดมการณ์ของพรรคจนได้รับ
การยกย่องในสปิริตทางการเมือง เช่นนายวิทยา แก้วภราดัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายวิฑูรย์ นาม
บุตร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร การรักษาหลักการของพรรคไม่อาจมีข้อยกเว้นโดยเฉพาะคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่
ว่าในยุคที่นายชวน หลีกภัย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพรรครวมทั้งนายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน ประวัติศาสตร์อันดีงามของพรรคในด้านนี้ต้องไม่หายกลายเป็นอดีตเพราะคนใด
คนหนึ่งหรือยุคใดยุคหนึ่ง” 

นายอลงกรณ์ระบุว่า วันนี้พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุด อาจไม่ใช่พรรคใหญ่เหมือนใน
อดีตแต่เราสามารถท าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนในอดีต คือการธ ารงรักษามาตรฐานทางการเมืองและอุดมการณ์ทาง
การเมือง ให้เป็นแบบอย่างของความเป็นสถาบันทางการเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และเป็นผู้น าในการปฏิรูปการเมืองด้วยการเร่ิมต้นที่พรรคของเรา วันหนึ่งความศรัทธาของประชาชนจะกลับมา
ด้วยการท าความดีของพรรคและทุกคนต้องช่วยกันท าให้เป็นจริง ผมเชื่อว่าความศรัทธาเหนือกว่าเงินตราและอ านาจ 
ผมมีความสนิทสนมเป็นเพ่ือนและท างานร่วมกับนายนิพนธ์มาเกือบ 30 ปี และเห็นว่านายนิพนธ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความขยันขันแข็ง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระหว่างด ารงต าแหน่ง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รอง

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/cats78465132.jpg
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หัวหน้าพรรคและอดีตนายก.อบจ.สงขลา แต่ความเป็นเพ่ือนย่อมไม่อาจเหนือหลักการของพรรค แม้จะผูกพันกันเพียงใด
ก็ตาม 

“เมื่อ ปปช.ชี้ว่ากระท าผิด ก็ต้องแสดงสปิริตลาออกตามมาตรฐานของพรรค และไม่เหมาะสมที่จะใช้พรรคเป็น
พ้ืนที่ต่อสู้คดีจนท าให้พรรคเสียหลักที่ยึดไว้ อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวก็พร้อมจะช่วยเหลือคดีนายนิพนธ์ในฐานะเพ่ือน
คนหนึ่ง และในฐานะอดีตประธานตรวจสอบการทุจริตของพรรคฯ เพราะมีหลายประเด็นที่น่าเคลือบแคลงของการ
จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวตามที่นายนิพนธ์ชี้แจงแสดงหลักฐาน ผมมั่นใจว่าการเสียสละของนายนิพนธ์ในการแสดงสปิริต
ลาออก จะเป็นผลดีต่ออนาคตทางการเมืองในวันข้างหน้า หากว่าไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหาเมื่อคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบถึงท่ีสุด” 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2381342 
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6 ต.ค. 2563 12:23   

 “อลงกรณ์” แนะ” นิพนธ์” เสียสละแสดงสปิริตลาออกเพื่อรักษามาตรฐานและอุดมการณ์
ทางการเมืองของ ปชป. 

 
วันนี้ (6 ต.ค.) นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้ความเห็น ระบุว่า กรณีคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. )มีมติชี้มูลความผิดนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย และอดีต
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กรณีไม่อนุมัติเงินจัดซื้อรถซ่อมบ ารุงทางเอนกประสงค์ 2 คัน วงเงินกว่า 50 
ล้านบาทว่าในฐานะที่นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ควรลาออกจากต าแหน่ง
รัฐมนตรีและต าแหน่งทางการเมืองในพรรคประชาธิปัตย์ แม้ว่านายนิพนธ์จะมีข้อโต้แย้งค าวินิจฉัยของปปช.แต่ก็ไม่เป็น
เหตุที่จะไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของพรรคในการแสดงสปิริตทางการเมืองเพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางการเมือง
ของพรรคประชาธิปัตย์ 

นายอลงกรณ์บุคลากรของพรรคในอดีตได้ลาออกเพ่ือรักษามาตรฐานทางการเมืองและปฐมอุดมการณ์ของ
พรรคจนได้รับการยกย่องในสปิริตทางการเมืองเช่นนายวิทยา แก้วภราดัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
นายวิฑูรย์ นามบุตร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายอภิรักษ์ โกษะ
โยธิน อดีตผู้ว่ากทม.การรักษาหลักการของพรรคไม่อาจมีข้อยกเว้นโดยเฉพาะคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่ว่าใน
ยุคที่นายชวน หลีกภัย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าพรรครวมทั้งนายจุรินทร์ ลักษณ
วิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน ประวัติศาสตร์อันดีงามของพรรคในด้านนี้ต้องไม่หายกลายเป็นอดีตเพราะคนใดคนหนึ่ง
หรือยุคใดยุคหนึ่ง 

วันนี้พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดอาจไม่ใช่พรรคใหญ่เหมือนในอดีตแต่เราสามารถท าสิ่ง
ที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนในอดีตคือการธ ารงรักษามาตรฐานทางการเมืองและอุดมการณ์ทางการเมืองให้เป็นแบบอย่างของ
ความเป็นสถาบันทางการเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นผู้น าในการ
ปฏิรูปการเมืองด้วยการเร่ิมต้นที่พรรคของเรา วันหนึ่งความศรัทธาของประชาชนจะกลับมาด้วยการท าความดีของพรรค
และทุกคนต้องช่วยกันท าให้เป็นจริง 

“ผมเชื่อว่าความศรัทธาเหนือกว่าเงินตราและอ านาจ ผมมีความสนิทสนมเป็นเพ่ือนและท างาน 
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ร่วมกับนายนิพนธ์มาเกือบ30ปีและเห็นว่านายนิพนธ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ใน
ระหว่างด ารงต าแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าพรรคและอดีตนายก.อบจ.สงขลาแต่ความ
เป็นเพ่ือนย่อมไม่อาจเหนือหลักการของพรรค แม้จะผูกพันกันเพียงใดก็ตาม เมื่อปปช.ชี้ว่ากระท าผิด ก็ต้องแสดงสปิริต
ลาออกตามมาตรฐานของพรรค และไม่เหมาะสมที่จะใช้พรรคเป็นพ้ืนที่ต่อสู้คดีจนท าให้พรรคเสียหลักที่ยึดไว้” 

อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวก็พร้อมจะช่วยเหลือคดีนายนิพนธ์ในฐานะเพ่ือนคนหนึ่งและในฐานะ 
อดีตประธานตรวจสอบการทุจริตของพรรคฯเพราะมีหลายประเด็นที่น่าเคลือบแคลงของการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวตามที่
นายนิพนธ์ชี้แจงแสดงหลักฐาน ตนมั่นใจว่าการเสียสละของนายนิพนธ์ในการแสดงสปิริตลาออกจะเป็นผลดีต่ออนาคต
ทางการเมืองในวันข้างหน้าหากว่าไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหาเมื่อคดีทุจริตและประพฤติมิชอบถึงที่สุด 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000101930 
 
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000101930
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6 ตุลาคม 2563 - 11:18 น. 

"อลงกรณ์"แนะ"นิพนธ์"เสียสละแสดงสปิริตลาออก 
 

 
 

 
"อลงกรณ์"แนะ"นิพนธ์"เสียสละแสดงสปิริตลาออกเพื่อรักษามาตรฐานและอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค
ประชาธิปัตย์ ปม ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด กรณีไม่อนุมัติเงินจัดซื้อรถซ่อมบ ารุง 

6 ต.ค.63   นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์   ให้ความเห็นกรณีคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. )มีมติชี้มูลความผิดนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย และอดีตนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กรณีไม่อนุมัติเงินจัดซื้อรถซ่อมบ ารุงทางเอนกประสงค์ 2 คัน วงเงินกว่า 50 ล้านบาท
ว่า 

ในฐานะที่นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ควรลาออกจากต าแหน่ง
รัฐมนตรีและต าแหน่งทางการเมืองในพรรคประชาธิปัตย์ แม้ว่านายนิพนธ์จะมีข้อโต้แย้งค าวินิจฉัยของปปช.แต่ก็ไม่เป็น
เหตุที่จะไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของพรรคในการแสดงสปิริตทางการเมืองเพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางการเมือง
ของพรรคประชาธิปัตย์ 

บุคลากรของพรรคในอดีตได้ลาออกเพ่ือรักษามาตรฐานทางการเมืองและปฐมอุดมการณ์ของพรรคจนได้รับการ
ยกย่องในสปิริตทางการเมืองเช่นนายวิทยา แก้วภราดัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวิฑูรย์ นามบุตร 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร  

การรักษาหลักการของพรรคไม่อาจมีข้อยกเว้นโดยเฉพาะคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่ว่าในยุคที่นาย
ชวน หลีกภัย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพรรครวมทั้งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
หัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน ประวัติศาสตร์อันดีงามของพรรคในด้านนี้ต้องไม่หายกลายเป็นอดีตเพราะคนใดคนหนึ่งหรือยุค
ใดยุคหนึ่ง 

วันนี้พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดอาจไม่ใช่พรรคใหญ่เหมือนในอดีตแต่เราสามารถท าสิ่ง
ที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนในอดีตคือการธ ารงรักษามาตรฐานทางการเมืองและอุดมการณ์ทางการเมืองให้เป็นแบบอย่างของ
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ความเป็นสถาบันทางการเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นผู้น าในการ
ปฏิรูปการเมืองด้วยการเร่ิมต้นที่พรรคของเรา 
  วันหนึ่งความศรัทธาของประชาชนจะกลับมาด้วยการท าความดีของพรรคและทุกคนต้องช่วยกันท าให้เป็น
จริง  ผมเชื่อว่าความศรัทธาเหนือกว่าเงินตราและอ านาจ  ผมมีความสนิทสนมเป็นเพ่ือนและท างานร่วมกับนายนิพนธ์
มาเกือบ 30 ปีและเห็นว่านายนิพนธ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระหว่างด ารง
ต าแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าพรรคและอดีตนายก.อบจ.สงขลา   แต่ความเป็นเพ่ือน
ย่อมไม่อาจเหนือหลักการของพรรค แม้จะผูกพันกันเพียงใดก็ตาม   เมื่อปปช.ชี้ว่ากระท าผิด ก็ต้องแสดงสปิริตลาออก
ตามมาตรฐานของพรรค และไม่ เหมาะสมที่ จะใช้พรรคเป็น พ้ืนที่ต่อสู้คดีจนท าให้พรรคเสียหลักที่ ยึ ดไ ว้  
   อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวก็พร้อมจะช่วยเหลือคดีนายนิพนธ์ในฐานะเพ่ือนคนหนึ่งและในฐานะอดีตประธาน
ตรวจสอบการทุจริตของพรรคฯเพราะมีหลายประเด็นที่น่าเคลือบแคลงของการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวตามที่นายนิพนธ์
ชี้แจงแสดงหลักฐาน ผมมั่นใจว่าการเสียสละของนายนิพนธ์ในการแสดงสปิริตลาออกจะเป็นผลดีต่ออนาคตทาง
การเมืองในวันข้างหน้าหากว่าไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหาเมื่อคดีทุจริตและประพฤติมิชอบถึงที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/445327 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/208254 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/79638 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/187423 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/445327
https://www.banmuang.co.th/news/politic/208254
https://www.thaipost.net/main/detail/79638
https://siamrath.co.th/n/187423
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6 ตุลาคม 2563 12:13 น.   

 “สิระ” ขอยืมมือ“บิ๊กตู่”ตบปาก “อัศวิน” เตือนสติตั้งมาท างานไม่ใช่เสวยสุข ท้าแน่จริงลง
เลือกตั้งคนกรุงจะเลือกไหม 

 
 

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการแต่งตั้ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 
ผู้ว่าฯ กทม.ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีว่า  ในยุค คสช.มีการแต่งตั้งบุคคลมาท าหน้าที่ในหลากหลาย
ต าแหน่ง ซึ่งหลายๆ ท่านที่ พล.อ.ประยุทธ์ แต่งตั้งมา ก็มีความสามารถ ท างานเพ่ือประชาชนอย่างเต็มที่ ยกเว้นแค่ ผู้ว่า
ฯ มาตรา 44 อย่าง พล.ต.อ.อัศวิน ที่ดูเหมือนจะเป็นแกะด า คิดว่านายกฯแต่งตั้งมาให้เสวยสุขบนเก้าอ้ีผู้ว่า กทม. 

“ผมอยากฝากไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ ให้ตบปากคนที่ท่านแต่งตั้งมา เผื่อจะมีส านึกรู้ผิดรู้ถูกเสียบ้าง ประชาชน
เดือดร้อน เขาฝากผู้แทนฯมาเป็นกระบอกเสียง เพ่ือให้ได้รับการแก้ไข แต่ยังมาท าปากดี ไม่รู้ร้อนรู้หนาว คนแบบนี้หรือ
ที่เหมาะสมจะดูทุกข์สุขชาวบ้านกว่า  5 ล้านคน ในเมื่อเขาพูดท่านยังไม่ฟัง ผมขอให้พล.อ.ประยุทธ์พิจารณาด้วย ว่าคน
ของท่านยังควรอยู่ในต าแหน่งนี้หรือไม่ เพราะผมมองว่ายิ่งอยู่ก็ยิ่งท าให้ภาพลักษณ์ของนายกฯเสียหายไปด้วย วันนี้ที่ตน
ออกมาพูดเพราะต้องการปกป้องภาพที่ดีของนานกฯ และผลประโยชน์ของประชาชน”นายสิระ กล่าว 

นายสิระ กล่าวต่อว่า ถ้าพล.ต.อ.อัศวิน เก่งจริง มีคนรักจริง สร้างผลงานไว้มากมาย ประชาชนเขาต้องรู้ 
เพราะฉะนั้น ตนขอให้ พล.ต.อ.อัศวิน ลาออกและลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ดู เพราะผลการเลือกตั้งจะบอกท่านเองส่า คน 
กทม.เขารู้สึกกับท่านอย่างไร 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/187441 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/187441
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201006/27b67d3e6fcafd3e8c28cb91224e041cc20921c82619bdd0437124e05cce18d1.jpg?itok=kY7aIBQY
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6 ตุลาคม 2563 - 12:27 น. 

"สิระ"วอน "บิ๊กตู่"ตบปาก "อัศวิน" เตือน อย่าคิดมาเสวยสุขบนเก้าอี้ผู้ว่าฯ 
 

 
 
"สิระ"วอน "บิ๊กตู่"ตบปาก "อัศวิน" เตือน อย่าคิดมาเสวยสุขบนเก้าอ้ีผู้ว่าฯ 

6 ต.ค.63 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการแต่งตั้ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้
ว่าฯ กทม.ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีว่า  ในยุค คสช.มีการแต่งตั้งบุคคลมาท าหน้าที่ในหลากหลาย
ต าแหน่ง ซึ่งหลายๆ ท่านที่ พล.อ.ประยุทธ์ แต่งตั้งมา ก็มีความสามารถ ท างานเพ่ือประชาชนอย่างเต็มที่ ยกเว้นแค่ ผู้ว่า
ฯ มาตรา 44 อย่าง พล.ต.อ.อัศวิน ที่ดูเหมือนจะเป็นแกะด า คิดว่านายกฯแต่งตั้งมาให้เสวยสุขบนเก้าอ้ีผู้ว่า กทม. 

“ผมอยากฝากไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ ให้ตบปากคนที่ท่านแต่งตั้งมา เผื่อจะมีส านึกรู้ผิดรู้ถูกเสียบ้าง 
ประชาชนเดือดร้อน เขาฝากผู้แทนฯมา แต่ยังมาท าปากดี ไม่รู้ร้อนรู้หนาว คนแบบนี้หรือที่เหมาะสมจะดูทุกข์สุข
ชาวบ้านกว่า 5 ล้านคน ในเมื่อเขาพูดท่านยังไม่ฟัง ผมขอให้พล.อ.ประยุทธ์พิจารณาด้วย ว่าคนของท่านยังควรอยู่
ในต าแหน่งนี้หรือไม่ เพราะผมมองว่ายิ่งอยู่ก็ย่ิงท าให้ภาพลักษณ์ของนายกฯเสียหายไปด้วย” นายสิระ กล่าว  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/445334 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/445334
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 6 ตุลาคม 2020 - 11:40 

อนุฯ กมธ.แก ้รธน.ถกประเด็นตั้ง ส.ส.ร.และท าประชามติ 
อนุศึกษากฎหมาย ใน กมธ. แก้ รธน. ประชุมนัดแรก วางกรอบถกประเด็นตั้ง ส.ส.ร. และท าประชามติ 
 

 
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย ที่กรรมาธิการพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม ก่อนรับหลักการ ตั้งขึ้น โดยมีนายวิเชียร ชวลิ ต เป็นประธาน ได้
ประชุมนัดแรก เพ่ือก าหนดกรอบการท างาน พร้อมแต่งตั้งนางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ เป็นรองอนุกรรมาธิการ รวมถึง
นายนิกร จ านง และนายดิเรกฤทธ์ิ เจนครองธรรม เป็นโฆษกกรรมาธิการ 

ทั้งนี้ นายนิกร กล่าวว่า การพิจารณาในข้อกฎหมายมี 2 ประเด็น เร่ืองแรก คือ การแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 
และการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ( ส.ส.ร.) มายกร่างฉบับใหม่ ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และประเด็นที่ 2 คือ หารือ
ว่า การท าประชามติต้องท าเมื่อใด ท าก่อนหรือท าหลัง หรือท ากี่คร้ัง โดยน าความเห็นจากการอภิปรายของสมาชิก
รัฐสภา เมื่อวันที่ 23-24 กันยายนที่ผ่านมา มาพิจารณาด้วย ก่อนสรุปความเห็นส่งที่ประชุมกรรมาธิการชุดใหญ่พิจารณา 

ส่วนกฎหมายที่จะต้องน ามาเป็นกรอบการจัดท าประชามติเร่ืองการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายนิกรกล่าวว่า 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ตั้งเร่ืองมาแล้ว ซึ่งอาจมี 2 ทาง คือ ร่างพ.ร.บ.ประชามติ หรือ ร่างพ.ร.บ.ประชามติ
ของ คณะรัฐมนตรี แต่ติดตรงที่กฎหมายดังกล่าวใช้ส าหรับนโยบายรัฐบาลที่ประชาชนมีความเห็นต่าง จึงจะพิจารณาใน
ข้อกฎหมายว่าจะน ามาใช้ได้หรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_789045/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_789045/
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วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 

“หญิงหน่อย-กก.บห.ที่ถูกปรับออก” เก็บข้าวของออกจากช้ัน 8 เพื่อไทยแล้ว 
 

 
 

“หญิงหน่อย” เก็บข้าวของออกจากชั้น 8 พท. ขณะที่ กก.บห.บางส่วนมาขนของแล้วด้วย 
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่พรรคเพ่ือไทยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค 

พท.ชุดใหม่ไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของพรรค โดยเฉพาะการยุบ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคที่มีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ เป็นประธาน ปรากฏว่าทางทีมงานคุณหญิงสุดารัตน์ได้
ทยอยเก็บของใช้ส่วนตัวที่ห้องท างานชั้น 8 ซึ่งเป็นชั้นผู้บริหารของพรรค พท.ไปตั้งแต่ช่วงวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา 
โดยอดีตคณะกรรมการบริหารพรรค พท.ที่ถูกปรับออกบางส่วน ก็ทยอยเดินทางมาเก็บข้าวของตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้
เช่นเดียวกันด้วย อย่างไรก็ตาม ส าหรับบรรยากาศภายในพรรค พท.ภายหลังการปรับโครงสร้าง อดีตแกนน าและ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรค ต่างไม่เข้ามาที่พรรคเหมือนอย่างเคย มีเพียงคณะท างานซึ่งเป็นคนนอกท่ีได้รับเชิญ
ให้เข้ามาร่วมท างาน และทีมโฆษกพรรคเท่านั้นที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจ 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_354323 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_354323
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เผยแพร่: 6 ต.ค. 2563 02:06   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ม็อบ 14 ตุลาฯ เดินหน้าล้มเจ้าก็จบเห่ !? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ได้เห็นการประกาศเสียงดังของ นายอานนท์ น าภา หนึ่งในแกนน า “ม็อบปลดแอก” ว่า การชุมนุมในวันที่ 
14 ตุลาคมนี้ ยังยืนยันที่จะพูดถึงเรื่อง “เจ้า” จะสู้เรื่องเจ้าในท านองว่าจะพูดให้มากกว่าเดิม พร้อมกับม่ันใจว่า 
การพูดเรื่องแบบนี้จะท าให้มีคนเข้าร่วมมากกว่าเดิม พิสูจน์ได้จากการชุมนุม 4-5 ครั้งที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ยัง
ยืนยันอีกว่า หากมีการกีดกันหรือมีการลดโทนในเรื่องดังกล่าวลง เขาก็จะไม่ขึ้นพูดบนเวทีอีกด้วย 
  แน่นอนว่า หากพิจารณาจากแบ็กกราวนด์ของ นายอานนท์ น าภา ที่มีอาชีพทนายความ รวมไปถึง นายพริษฐ์ 
ชิวารักษ์ หรือ “เพนกวิน” น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ “รุ้ง” และ นายภานุพงศ์ จาดนอก หรือ “ไมค์” เป็นต้น 
และเป็นแกนน าที่เคลื่อนไหวชุมนุมมาอย่างต่อเนื่อง แต่แนวทางการเคลื่อนไหวได้รับการจับตามองมาตั้งแต่การชุมนุมที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่มีเนื้อหามุ่งเน้นไปการวิพากษ์วิจารณ์ และโจมตี
สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรง และเป็นที่มาของข้อเรียกร้อง 10 ข้อ ที่เน้นในเรื่องการปฏิรูปสถาบันฯ 
  ขณะเดียวกัน การชุมนุมในวันนั้นก็ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของนักเคลื่อนไหวที่ถูกด าเนินคดีตาม มาตรา 112 
ที่เวลานี้ยังหลบหนีอยู่ในต่างประเทศ เช่น นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล นายปวิณ ชัชวาลพงศ์พันธุ์ เป็นต้น รวมทั้งยังมีการ
มองว่า พวกเขายังเป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมืองในชื่อ “ก้าวหน้า” ที่น าโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายปิย
บุตร แสงกนกกุล ที่ดันหลังให้เด็กๆ และคนพวกนี้ออกหน้าแทน 
  อย่างไรก็ดี ผลจากแนวทางการเคลื่อนไหวดังกล่าวก็เกิดปฏิกิริยาในเชิงลบกลับมา เกิดเป็นกระแส
วิพากษ์วิจารณ์และเสียงต่อต้านจากสังคมรอบข้างมากขึ้นเช่นเดียวกัน และที่ส าคัญ ท าให้มวลชน “ถอยห่าง” ออกไป 
ท าให้กระแสที่ก าลังพุ่งตรงไปที่ “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐบาลของเขา รวมไปถึงแรงกดดันในเรื่องการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญที่พยายามสร้างกระแสในเรื่อง การ “สืบทอดอ านาจเผด็จการ” ต้องลดความร้อนแรงลงไปแม้ว่าจะมี
การชุมนุมถัดมาในวันที่ 16 สิงหาคม ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตามมาอีก แต่ส าหรับวงในแล้วถือว่า “คนละกลุ่มกัน” 
และแนวทางก็ต่างกัน โดยในวันนั้นเป็นการเน้นในเรื่อง 3 ข้อเรียกร้อง เช่น หยุดคุกคาม แก้รัฐธรรมนูญ ให้ยุบสภาหรือ
ลาออก แต่ที่น่าสนใจก็คือ ทั้ง นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ก็ถูกห้ามไม่ให้ขึ้นเวที ความหมาย
ก็คือ “ถูกกันออกนอกวง” นั่นแหละ 

จนกระทั่งมีการชุมนุมในวันที่ 19 กันยายน ในนามกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ที่น าโดย 
อานนท์ พริษฐ์ ปนัสยา และ ภานุพงศ์ ที่พวกเขาม่ันใจว่า เป็น “ม็อบเบิ้มๆ” และยืนยันว่า จะมีการพูดถึงสถาบันฯ
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ให้หนักกว่าเดิม ถึงกับกล่าวค าโตว่าจะพูดในแบบที่ไม่มีใครกล้าพูดมาก่อน แต่พอเอาเข้าจริงบรรดามวลชนที่มาก็
อย่างที่รับรู้กัน ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดล้วน “หน้าคุ้นๆ” ทั้งสิ้น เพราะเป็นมวลชน “คนเสื้อแดง” ที่เหมือนกับการ 
“หยิบยืม” กันมา และแน่นอนว่า คราวนี้ทุกสายตาก็เพ่งมองไปที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในฐานะนายทุนใหญ่ 
และออกตัวแรงมาตั้งแต่ต้น 

จากนั้นก็ตามมาด้วยการชุมนุมที่หน้ารัฐสภา วันที่ 24 กันยายน และที่นี่เองได้น าไปสู่ “หายนะ” อย่างชัดเจน 
ที่เป็นบทสรุปจากการใช้พฤติกรรมที่ “หยาบคาย” เข้าข้ันที่เรียกว่า “ถ่อยสถุน” จากข้อความ “หยาบคาย” ไปถึง นาย
ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และพฤติกรรมต่อเนื่องที่หน้ากองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ที่บรรดาแกนน าม็อบ
พวกนี้ไปละเลงสี ปาไข่เข้าไปจนเลอะเทอะ โดยอ้างว่าเป็นกิจกรรม “ตามหานาย” อ้างว่ามีทหารล็อกคอผู้ชุมนุมเมื่อวัน
ก่อน 

ภาพที่เกิดขึ้นดังกล่าวล้วนสะท้อนออกมาในทางลบ และถูกมองว่า “ไร้แก่นสาร” ยิ่งตอกย้ าให้เห็นว่าแกน
น าขาดวุฒิภาวะ ไม่เหมาะส าหรับการชุมนุมสาธารณะในระดับชาติ 

ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามคือ ฝ่ายอ านาจรัฐกลับนิ่งเงียบ ไม่ตอบโต้ มันก็ยิ่งท าให้ไม่เกิดเงื่อนไข กลายเป็นฝ่ายผู้ชุมนุม
เด็กๆ พวกนี้ “ดิ้นพล่าน” อยู่ฝ่ายเดียว และยังท าให้มองไปถึงการชุมนุม และกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ต่อเนื่องไป
จนถึงการชุมนุมในวันที่ 14 ตุลาคม ที่ประกาศว่าจะเป็นการชุมนุมที่มีคนมาร่วมแบบ “มืดฟ้ามัวดิน” นั้น นาทีนี้มอง
จากแนวโน้มแล้วยังมองไม่เห็นว่าจะเป็นอย่างนั้นได้เลย 

และที่น่าสนใจก็คือ หลังจากการเห็นภาพของ “คนเสื้อแดง” และมี ส.ส.ของพรรคเพ่ือไทยไปปรากฏตัวในที่
ชุมนุม มีการตั้งโต๊ะคอยสังเกตการณ์ ซึ่งไม่ต่างจากการมา “นับหัว” เพ่ือตรวจเช็กอะไรสักอย่าง และในที่สุดน ามาซึ่ง
การ “กราบ” ของ ครอบครัวของ นายทักษิณ ชินวัตร ที่น าโดยคุณหญิง พจมาน ณ ป้อมเพ็ชร และมีการเปลี่ยนแปลงใน
พรรคเพ่ือไทยอย่างกะทันหัน ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเกรงว่าจะถูกร้อง “ยุบพรรค” หรือไม่ ก็ไม่อาจทราบได้เหมือนกัน 

แต่ในทางตรงกันข้าม เม่ือพิจารณาจากกิจกรรมและความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาแบบต่อเนื่องแล้ว นอกจาก
ไม่ท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และเครือข่ายอ่อนแอลงไปแล้ว ในทางตรงกันข้ามกลับยิ่งเข้มแข็งกว่าเดิม 
เพราะอย่างน้อยเม่ือได้เห็นการเคลื่อนไหวของแกนน าม็อบทั้งหลายแล้ว มันท าให้ “แนวร่วม” ถอยห่างไปเกือบ
หมด และยิ่งมีการประกาศกร้าวแบบเดิมของแกนน าบางคน ว่า การชุมนุมวันที่ 14 ตุลาคม จะยิ่งพุ่งเป้าไปที่
สถาบันฯ มากกว่าเดิม มันก็ยิ่งฟันธงได้ตั้งแต่นาทีนี้ว่า “จบเห่” แล้ว !! 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000101812 
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อังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. 

ปรับทิศทางม็อบก่อนล้มทั้งกระดาน 
ก็ฉายภาพชัดเจนว่าเรื่องการชุมนุมแทบจะไม่แตะต้องและประกาศขอลุยแก้ไขรัฐธรรมนูญ สู้กับรัฐบาลในเกมของ
สภาฯ ดังนั้นขณะนี้แนวโน้มฝ่ายการเมืองท่ีจะเข้าไปยุ่งคงมีเพียงพรรคก้าวไกล กับคณะก้าวหน้าเท่านั้น  
 

 
 

การชุมนุมตลอดเดือน ต.ค. ที่เดิมคิดว่าจะใหญ่เบิ่มและขับไล่รัฐบาลได้  ก็มีแนวโน้มว่าจะไม่เป็นไปตามที่กลุ่มผู้
ชุ ม นุ ม ค า ด ไ ว้  ล่ า สุ ด ก า ร โ ห ม โ ร ง เ รี ย ก แ ข ก ใ น วั น ที่  6 ต . ค .  ก็ เ ห มื อ น จ ะ ข ลุ ก ข ลั ก  เ นื่ อ ง จ า ก
ทาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอดีต ได้
แบน 3 แกนน าม็อบปลดแอก คือ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์  น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล และนายอานนท์ น าภา ขึ้นเวที
ปราศรัยในงานครบรอบ 44  ปี 6 ตุลา 19 

อย่างไม่มีค าอธิบาย อ้างเพียงว่าไม่สบายใจเท่านั้น แต่สันนิฐานได้ไม่ยากว่าผู้เกี่ยวข้องไม่อยากจะ รับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการปราศรัยที่อาจจะหมิ่นเหม่ เกินขอบเขต เนื่องจากได้ประจักษ์ถึงวีรกรรมที่ผ่านอย่างชัดเจนแล้ว 

และส าหรับการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 14 ต.ค. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้น ก็ถูกฉะจากกลุ่มที่เห็นต่าง  อย่าง
กรณี นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม  แกนน ากลุ่มไทยภักดี ที่ออกมาเรียกร้องให้เปลี่ยนวันชุมนุม อย่าท าให้เจตนารมณ์ของ
วันที่ 14 ต.ค. เสียหาย เพราะสิ่งที่มอบปลดแอกท ามันคนละเร่ืองกัน  หรือ รศ.ดร.โคทม อารียา ประธานภาคีเพ่ือ
รัฐธรรมนูญประชาธิปไตย ที่สนับสนุนให้ประชาชนออกมาร่วมชุมนุม แม้จะไม่สามารถสามารถจบในรุ่นเราแต่เป็นการ
เบิกฟ้าขับไล่ทหาร ก็ยังเตือนกลุ่มผู้ชุมนุม ให้เน้นข้อเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการไม่คุกคาม หากจะไปเน้น
เร่ือง 10 ข้อ จะท าให้การเรียกร้องขาดความคมชัด  

ขณะที่ฝ่ายการเมืองในซีกฝ่ายค้านส่วนใหญ่  มีท่าทีขอดูอยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ โดยเฉพาะพรรคเพ่ือไทย หลังจาก
ปรากฏการณ์ “หญิงอ้อ” คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ภริยา นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กลับเข้ามาเทคโอ
เวอร์พรรค เและเกิดการปรับโครงสร้างคร้ังใหญ่ ก็ฉายภาพชัดเจนว่าเร่ืองการชุมนุมแทบจะไม่แตะต้องและประกาศขอ
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ลุยแก้ไขรัฐธรรมนูญ สู้กับรัฐบาลในเกมของสภาฯ ดังนั้นขณะนี้แนวโน้มฝ่ายการเมืองที่จะเข้าไปยุ่งคงมีเพียงพรรคก้าว
ไกล กับคณะก้าวหน้าเท่านั้น  

โดยนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ก็ออกมายอมรับว่า “การชุมนุมแบบม้วนเดียวจบ ไม่
ชนะไม่เลิกไม่สามารถใช้ได้ในยุคนี้ แต่เชื่อว่าการชุมนุมจะท าลายความชอบธรรมของรัฐบาล และการออกมาแสดงพลัง 
ก็เพ่ือให้ผู้มีอ านาจได้ขบคิดว่าจะครองอ านาจหรือคืนอ านาจให้ประชาชน” 

อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายมองว่าถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ผู้ชุมนุมจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองใหม่ ซึ่งการชุมนุมที่
เลยเถิดนั้น ควรกลับมาโฟกัสในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ท าประเทศให้เป็นประชาธิปไตย หรือการขับไล่รัฐบาล 
และเมื่อมีการเปิดสมัยประชุมสภาฯ และคาดว่าจะมีการตั้งส.ส.ร. ซึ่งผู้ชุมนุมหันควรสนใจเร่ืองดังกล่าวนี้  

ซึ่งเชื่อว่าจะมีความชอบธรรมและคนส่วนใหญ่จะเอาด้วย เพราะประชาชนบางส่วนก็เบื่อหน่ายกับระบอบการ
บริหารงานของ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พอสมควรแล้ว   

ท้ายที่สุดหากรัฐบาลต้องการปลดชนวนความขัดแย้ง ท าให้เกิดการยอมรับจากประชาชน  ก็จ าเป็นต้องยอมรับ
ความคิดเห็นต่างด้วยการเปิดเวทีให้กลุ่มผู้เห็นต่างได้แสดงความเห็นตามกรอบกฎหมาย ที่ส าคัญจะต้องไม่ให้เกิดความ
รุนแรง เพราะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นรอยแผลที่จะลุกลามได้มากว่าที่คาดคิด. 
 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/799270 
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วนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 - 07:56 น 

ความแจ่มชัด ต่อ รัฐธรรมนูญ ก่อนชุมนุมใหญ่ 14 ตุลาคม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยิ่งใกล้วันที่ 14 ตุลาคม ค าถามต่อชะตากรรมของร่างแก้ไขเพ่ิมเติม รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 จ านวน 6 ฉบับทีเ่สนอ
ขึ้นมาท้ังจากฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาลยิ่งดังข้ึนอย่างถี่ยิบเป็นล าดับ 
เป็นค าถามต่อความแจ่มชัดของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าจะเอาอย่างไร 
เป็นค าถามต่อพรรคพลังประชารัฐอันมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานยุทธศาสตร์และเป็นหัวหน้าพรรคว่าจะ
เอาอย่างไร เหตุใดจึงต้องการความแจ่มชัดจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เหตุใดจึงต้องการความแจ่มชัดจาก พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

ค าตอบที่ตรงเป้าที่สุดเพราะว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า คสช. ผู้ท าหน้าที่คัดเลือก 244+6 
ส.ว. เพราะว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ คือหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 250 ส.ว.กับพรรคพลังประชารัฐคือผู้มี
บทบาทส าคัญ หาก 250 ส.ว.โอเค หากพรรคพลังประชารัฐโอเค การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนญูก็ด าเนินไปอย่างราบรืน่ 
 ถามว่าเหตุใดการชุมนุมในนาม “คณะราษฎร 2563” ในวันที่ 14 ตุลาคม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จึงทรง
ความหมายและมีส่วนในการชี้ทิศทางของรัฐธรรมนูญ 
ค าตอบโดยพ้ืนฐานที่สุดก็จากความเป็นจริงที่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีรากฐานมาจากการเคลื่อนไหวของ “เยาวชนปลด
แอก” เป็น “เยาวชนปลดแอก” จุดประกายข้ึนในการชุมนุม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อเดือนกรกฎาคม ท าให้
ความเรียกร้องต้องการในการแก้ไข “รัฐธรรมนูญ” กลายเป็นกระแสของสังคม กระทั่งรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลมิ
อาจต้านเอาไว้ได้จึงต้องเร่งในการเสนอญัตติไปประกบกับของฝ่ายค้านกระทั่งน าไปสู่การประชุมรัฐสภาในวันที่ 24 
กันยายน แต่มติของที่ประชุมวันนั้นนั่นเองท่ีกลายเป็น “ปัญหา” มติให้มีการจัดตั้ง “กรรมาธิการ” ก่อให้เกิดความไม่
ไว้วางใจและน าไปสู่การนัดชุมนุมใหญ่ในวันที่ 14 ตุลาคม 
ก่อนจะถึงวันที่ 14 ตุลาคมกระแสของสังคมจึงเรียกร้องความแจ่มชัดไม่ว่าจะจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะ
จาก พล.อ.ประ วิตร วงษ์สุวรรณ หากไม่มีความแจ่มชัด นั่นเท่ากับเป็นการสุมฟืนเข้าไปในกองไฟ หากไม่มีความแจ่มชัด 
ย่อมสร้างความหวาดระแวงเป็นอย่างสูง ในหมู่พรรคร่วมรัฐบาลที่จ าเป็นต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย จึงส าคัญ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2381013 

 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fpolitics%2Fpolitics-in-depth%2Fnews_2381013
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fpolitics%2Fpolitics-in-depth%2Fnews_2381013
https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2381013
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99-1.jpg
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\ 
วันท่ี 6 ตุลาคม 2563 - 09:21 น. 

ท่านคิดว่า วันที่ 14 ตุลาคม จะมีประชาชนมาร่วมชุมนุมจ านวนมากหรือไม่ เพราะอะไร 
 

 
 

   ท่ านคิ ด ว่ า  วั นที่  14 ตุ ล าคม  จะมี ป ระชาชน มาร่ ว มชุ มนุ มจ านวนมากหรื อ ไ ม่  เ พร าะอะ ไ ร 
1.มาก เพราะ… 
2.ไม่มาก เพราะ… 
  สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทาง เฟชบุ๊กมติชนออนไลน์  หรือทวิตเตอร์มติชนออนไลน์ 
ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/matichon-poll/news_2381084 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/matichon-poll/news_2381084
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/1111.jpg
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6 ต.ค. 2563-08:42 น. 

เมื่อ คณะก้าวหน้า สวมจิตใจ “อนาคตใหม่” ไปสู่ พื้นที่ ”ท้องถิ่น” 
 

    
การบุกเข้าไปยังสนามเลือกตั้ง“ท้องถิ่น” ของ“คณะก้าวหน้า”น่าจับตา รู้ทั้งรู้ว่า สนามเลือกตั้ง”ท้องถิ่น” ไม่ว่า

จะเป็นที่นครปฐม ไม่ว่าจะเป็นที่ตาก ไม่ว่าจะเป็นที่นนทบุรี ไม่ว่าจะเป็นที่สมุทรปราการ ไม่ว่าจะเป็นที่อุบลราชธานี  
ล้วนมี “เจ้าของ” ล้วนมีผู้หมายปองอยู่แล้วค าถามที่เสนอเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นในยุคของพรรคอนาคตใหม่ ไม่ว่าจะเป็นใน
ยุคของคณะก้าวหน้า ก็คือ จะแหย่เข้าไปท าไมทั้งๆ ที่รู้ว่ามี“เจ้าของ” 
เพราะหนทาง”แพ้” มีมากกว่าหนทาง “ชนะ” 
  จังหวะก้าวของ“คณะก้าวหน้า”ก็อีหรอบเดียวกับจังหวะก้าวของ“พรรคอนาคตใหม่”ตอนที่ นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ จับมือกับ นายปิยบุตร แสงกนกกุล จัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ข้ึนมาก็ต้องเผชิญกับค าสบประมาทจากรอบด้าน
มีที่ไหนประกาศไม่ใช้เงิน ประกาศไม่มีหัวคะแนน 

การเคลื่อนไหวของพรรคอนาคตใหม่ 1 จึงอาศัยการน าเสนอ “นโยบาย” และ 1 ตั้งเป้าเข้าหากับคนรุ่นใหม่ที่
เรียกว่า “นิวโหวตเตอร์”ในทางการเมือง 
ผลก็เห็นกันในเดือนมีนาคม 2562 

การรุกของ“คณะก้าวหน้า”ไปยังการเลือกตั้ง “ท้องถิ่น”ก็ยึดหลักพรรคอนาคตใหม่ เห็นได้จากการเน้น “คน
หน้าใหม่” ไม่เน้นชื่อเสียง ไม่เน้นว่ามีสถานะหรือพ้ืนฐานทางการเมืองอย่างไร ขอให้เข้ากับแนวของ “คณะก้าวหน้า”ก็
เพียงพอ  จากนั้น ก็จัดท า“นโยบาย”อันสะท้อนลักษณะ “ท้องถิ่น” จากนั้น ก็ด าเนินการเคลื่อนไหว เกาะติดอยู่กับพ้ืนที่
เช่นเดียวกับที่คนของพรรคอนาคตใหม่เคยกระท าและประสบความส าเร็จมาแล้วในเดือนมีนาคม 2562 
ผลเป็นเช่นใดก็รับรู้กันอยู่แล้ว 

ไม่มีใครคาดหมายว่าความส าเร็จจะเป็นของ “คณะก้าวหน้า”หรือไม่ กระนั้น ความส าเร็จอย่างหนึ่งที่จะต้อง
ยอมรับว่าก็คือ ความส าเร็จจากการกระท าตามความเชื่อของตนด้วยความมุ่งมั่น แน่วแน่ ไม่แปรเปลี่ยน 
ที่ส าคัญ ก็คือจิตใจที่ไม่กลัวแพ้ ไม่กลัวความล้มเหลว 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5054293 

 

 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fanalysis-today-politics%2Fnews_5054293
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fanalysis-today-politics%2Fnews_5054293
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fanalysis-today-politics%2Fnews_5054293
https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5054293
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/10/SOD2-1.jpg
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6 ตุลาคม 2563 
'เพื่อไทย-ธนาธร' โบกมือลา 'ม็อบ 3 นิ้ว' ถูกทิ้งกลางถนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถึงจะไม่มีสัญญาณชัดเจน แต่ทั้ง "ก้าวหน้า-เพื่อไทย" ต่างเริ่มถอยห่างจากการเมืองข้างถนน เพื่อรักษาฐานของ
ตัวเอง ฝ่ายหนึ่งพุ่งเป้าเลือกตั้งท้องถิ่น อีกฝ่ายก็ขอสนใจการเมืองในสภา 

การนัดหมายชุมนุมใหม่ครั้งต่อไป ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในวันที่ 14 ต.ค. ของ "แนวร่วม
ธรรมศาสตร์และการชุมนุม" รวมถึง "กลุ่มประชาชนปลดแอก" และบรรดาแนวร่วมเครือข่ายต่างๆ นับว่าเป็นเรื่อง
น่าสนใจในมุมของการบริหารจัดการการชุมนุม รวมถึงทิศทางการเคลื่อนไหวต่อไป จะออกมาในรูปแบบใด 

พลันที่ "พรรคเพื่อไทย" เขย่าโครงสร้างครั้งล่าสุด พร้อมกับบัญชาจากเจ้าของพรรคให้ส.ส.ในสังกัดซึ่งแนบแน่น
เป็นเนื้อเดียวกันกับมวลชนคนเสื้อแดงนั้น ฉีกตัวหรือออกห่างจาก "ม็อบ3นิ้ว" นั่นเพราะประเด็นการเคลื่อนไหวที่สุ่ม
เสี่ยง โดยเฉพาะปรากฎการณ์การชุมนุมเม่ือ 19-20 ก.ย.ที่ผ่านมา ชัดเจนว่ามวลชนจ านวนไม่น้อยในวันนั้น เป็นคนเสื้อ
แดงเป็นก าลังหลัก ที่ท าให้ม็อบดูมีพละก าลังในแง่จ านวนมวลชน 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900995 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900995
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วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 

เข้าสู่เดือนที่น่าห่วงใย 
 

 
 

ย่างเข้าสู่เดือนตุลาคม ที่มาพร้อมกับค ากล่าวขวัญกันไปทั่วว่า สงสัยเดือนตุลาคมปีนี้จะได้เห็นตุลาO อาถรรพ์ 
ได้เห็นเดือนตุลาฯ เลือด ไปจนถึงอาจจะได้เห็น 14 ตุลาฯ ซ้ ารอยเมื่อปี 2516 กันอีกคร้ัง อะไรเหล่านี้ 
เพราะพฤติกรรมของ ส.ส.รัฐบาลและ ส.ว.ที่จับมือกันเล่นเกมเตะถ่วงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังจากที่มีการน าเข้า
พิจารณาในรัฐสภา ผ่านการอภิปรายถกเถียงกันถึง 2 วัน สุดท้ายพอถึงขั้นต้องลงมติจะรับหรือไม่รับ กลับพลิกไปตั้ง
คณะกรรมาธิการศึกษาข้อมูลเสียก่อนอีก 1 เดือน 
“นี่แหละคือตัวจุดชนวนที่ส าคัญ” 

นอกจากเป็นการยื้อให้ยาวนานออกไป โดยวิธีการอันโจ่งแจ้งไม่แนบเนียนแล้ว ยังสร้างความรู้สึกเดือดดาลให้
ชาวบ้านเพ่ิมขึ้น ดังที่ ส.ส.ฝ่ายค้านลุกขึ้นกล่าวกลางสภาในทันทีว่าเป็นการหลอกต้มกันชัดๆ แม้แต่ประธานสภา นาย
ชวน หลีกภัย ก็ยังกล่าวว่า ผมก็โดนหลอกต้มด้วยเหมือนกัน 

ขณะที่ประชาชนก็รู้สึกถูกหลอกต้มไปด้วยเช่นกัน ปฏิกิริยาของเหล่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไปชุมนุมหน้ารัฐสภา
ในวันที่ไปเฝ้ารอผลการลงมติดังกล่าว แล้วสุดท้ายพบว่ามีการยื้อออกไปอีกเดือนนั้น สะท้อนความร้อนแรงที่จะตามมา
ได้เป็นอย่างดี การรุมโห่ร้องใส่ขบวนรถ ส.ส.รัฐบาลและ ส.ว.ที่แล่นออกจากสภา บ่งบอกถึงความเดือดสุดขีด “”ไอ้เฮีย” 
และอีกสารพัดค าร้อนแรง ดังลั่นไปทั่ว!” 

พร้อมๆ กับการประกาศว่า ที่นัดหมายเอาไว้ว่าจะชุมนุมในเดือนตุลาคมนั้น เห็นจะต้องเป็นม็อบใหญ่อย่าง
แน่นอน กระทั่งเร่ิมพูดถึงการชุมนุมปักหลักยืดเยื้ออีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเร่ิมพูดถึงวันร าลึกเหตุการณ์ 14 
ตุลาคม 2516 อาจเป็นวันเร่ิมต้นของการชุมนุมต้านรัฐบาลและไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยอาจจะถึงจุดแตกหักแล้ว  

ฤกษ์ 14 ตุลาฯ ที่เคยล้มรัฐบาลทหาร 3 ทรราช เมื่อ 47 ปีก่อน “อาจจะกลายเป็นดีเดย์ของการประท้วงใหญ่
ในปีนี้” จุดส าคัญ การที่ ส.ส.รัฐบาลและ ส.ว.ผลักดันตั้งกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาข้อมูลร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนอีก 1 
เดือน ท าให้คาดการณ์กันว่า ศึกษาเสร็จ พอมาลงมติกันใหม่ว่าจะรับหรือไม่รับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ไม่มีหลักประกัน
อะไรเลยว่า ฝ่ายรัฐบาลและ ส.ว.จะยอมโหวตให้รับให้แก้ 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2333.jpg
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เป็นไปได้มากที่จะโหวตคว่ าด้วยซ้ า ซึ่งจะส่งผลร้ายแรงคือ ท าให้ทุกร่างตกไปหมด โดยเป็นการตกไปในสมัย
ประชุมใหม่ แล้วจะท าให้ไม่สามารถเสนอใหม่ได้ ต้องรอไปอีกสมัยประชุมหน้าในเมื่อเร่ิมต้นไม่ตรงไปตรงมาแล้ว ย่อม
เป็นเร่ืองยากท่ีม็อบเยาวชนคนรุ่นใหม่จะยอมเชื่อว่า หลังจากศึกษาแล้ว 1 เดือน คงจะกลับมาโหวตยอมรับให้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญแน่นอน นั่นอธิบายได้ว่า อารมณ์ความรู้สึกของการจัดชุมนุมในเดือนตุลาคมนี้ จะเป็นไปเช่นไร!?  

หากพิจารณาจากท่าทีของเหล่า ส.ว.ในการอภิปรายอย่างดุเดือดระหว่างวันที่ 23 และ 24 กันยายนที่ผ่านมา 
ในการประชุมร่วม 2 สภา เพ่ือพิจารณาญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับแล้ว ค่อนข้างชัดว่า เหล่า ส.ว.มีท่าทีแข็งกร้าว
ในการปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ไม่ยอมถอย ไม่ยอมให้แก้ และไม่ยอมให้ตั้ ง ส.ส.ร.อย่างเด็ดขาด  
ไม่ยอมโหวต ให้ตั้งกรรมาธิการศึกษาไปก่อน ก็ยังกล้าท า  

ขณะที่ ส.ส.ฝ่ายค้าน อภิปรายเรียกร้องให้ยอมหาทางคลี่คลายความร้อนแรง โดยยอมรับฟังเสียงของนักเรียน-
นักศึกษาที่ชุมนุมกันอย่างเนืองแน่นหลายรอบแล้ว ต้องยอมแก้รัฐธรรมนูญกันได้แล้ว “แต่ท่าทีของ ส.ส.รัฐบาลและ ส.ว.
บางรายถึงข้ันเย้ยหยันว่า ม็อบของเด็กนักเรียน-นักศึกษานั่น มีแค่น้อยนิด ไม่มีผลกดดันอะไรได้!!” 
ท าให้นักวิเคราะห์สถานการณ์มองว่า เมื่อฝ่ายผู้กุมอ านาจยังหลงมั่นอกมั่นใจในพลังอ านาจของฝ่ายตน ก็จะไม่มีท่าที
ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียว “นี่จะเป็นจุดที่น าไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างม็อบของเยาวชนกับรัฐบาล ในลักษณะไม่มีใคร
ยอมถอยให้ใคร”เหตุที่รัฐบาลและเหล่า ส.ส.พรรครัฐบาลกับ ส.ว. ยังไม่สนใจกระแสการเคลื่อนไหวของนักเรียน -
นักศึกษา คงเพราะมองว่า เด็กรุ่นนี้ยังอ่อนแอ กระดูกยังอ่อน ไม่สามารถต่อสู้จนถึงจุดแตกหักได้ 

อีกประการหนึ่ง กลุ่มอ านาจยุคปัจจุบัน เข้าสู่อ านาจได้เพราะม็อบที่จุดชนวนล้มรัฐบาลประชาธิปไตยเมื่อปี 
2557 มีประสบการณ์กันว่า ม็อบต้องแข็งกร้าว ต้องมีการปิดล้อม ต้องก่อความเสียหาย ต้องท าให้รัฐบาลถดถอยด้าน
ประสิทธิภาพ “ที่ส าคัญฝ่ายผู้กุมอ านาจเชื่อว่า ม็อบจะต้องมีอ านาจอ่ืนหนุนหลัง อ านาจนอกระบบต้องเอาด้วย จึงจะ
ได้รับชัยชนะ” จึงน ามาสู่ความไม่เชื่อว่า พลังประชาชนที่แท้จริงจะสามารถเปลี่ยนแปลงการเมืองได้  นี่จึงเป็นเหตุให้,u
การหวงอ านาจ โดยอาศัยประโยชน์ที่ได้จากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จึงยังมีอยู่สูง  แต่ในทางกลับกัน นี่จะเป็นจุด
ผลักดันให้สถานการณ์ขัดแย้งในบ้านเมืองร้อนแรงขึ้นแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเดือนอาถรรพ์นี้! 

โดยปกติแล้ว ในเดือนตุลาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมร าลึกวันส าคัญในการต่อสู้ของวีรชนนักศึกษา -
ประชาชน 2 เหตุการณ์ใหญ่ คือ 6 ตุลาคม เพ่ือทบทวนประวัติศาสตร์ วันกวาดล้างปราบปรามนักศึกษา-ประชาชน 
อย่างโหดเห้ียม เมื่อปี 2519 จากนั้น ในวันที่ 14 ตุลาคม จะเป็นกิจกรรมยกย่องเชิดชูวีรชน ที่กล้าสู้ด้วยมือเปล่า ไม่กลัว
ห่ากระสุนจากรัฐบาลทหารในเหตุการณ์เมื่อปี 2516 จนท าให้ประชาชนได้รับชัยชนะคร้ังยิ่งใหญ่ ล้มรัฐบาลทหาร 3 
ทรราช และเบิกม่านประชาธิปไตยให้กับบ้านเมืองเรา เพราะ 14 ตุลาคม 2516 ท าให้บ้านเมืองไทยพลิกโฉม จากนั้น
ขบวนการนักศึกษา-ประชาชนยังเติบโต เป็นพลังผลักดันการต่อสู้อีกมากมาย “จนผ่านไป 3 ปี ฝ่ายอ านาจเก่าก็เลย
วางแผนกวาดล้างใหญ่ในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 หวังหยุดขบวนการต่อสู้ของนักศึกษา-ประชาชน” 
กล่าวได้ว่า ปี 2563 นี้ เป็นปีที่พลังนักเรียน-นักศึกษาได้ฟ้ืนคืนมาอย่างเป็นรูปเป็นร่างอย่างแท้จริง และเป็นขบวนใหญ่ 

เป้าหมายคือต่อสู้เพ่ือให้ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริง ท าให้บ้านเมืองหลุดพ้นจากวงจรอ านาจเก่าๆ ขุนศึกขุนนาง 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาก้าวหน้าให้ทะยานไปมากกว่านี้ “ภายใต้การกุมอ านาจของฝ่ายอนุรักษนิยมการเมือง ฉุดให้
บ้านเมืองเราถอยหลัง จนกลายเป็นประเทศที่ล้าหลังกว่าเพ่ือนบ้านไปแล้ว” การเคลื่อนไหวของนักเรียน-นักศึกษายุค
ใหม่ ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องหลายเดือน ยกระดับการต่อสู้ให้ก้าวหน้าชัดเจนเป็นล าดับ กระจายความคิดใหม่ไปทั่วสังคม 
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อาจจะเน้นสันติวิธี เน้นการสร้างประเด็นความคิด ยกระดับการถกเถียงปัญหา ตามแนวทางของปัญญาชน 
แต่ด้วยท่าทีของรัฐบาลและ ส.ว.กลไกส าคัญในการสร้างการเมืองที่เหลื่อมล้ า ท าให้เสียงของประชาชนหลายล้านในวัน
เลือกตั้ง กลับด้อยกว่าเสียงของ ส.ว. 250 คน “ซึ่งไม่แยแสเสียงเรียกร้องของคนรุ่นใหม่” ยังรักษาอ านาจเอาไว้ ยังไม่
ยอมให้ใครแตะต้องรัฐธรรมนูญ ที่สร้างความได้เปรียบสารพัดด้าน สภาพการณ์เช่นนี้ ท าให้เดือนตุลาคมปีนี้มีความน่า
เป็นห่วงอย่างแท้จริง! 
 

อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_354156 
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