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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 7 ตุลาคม 2563 
 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 มติชนออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 
ส านักข่าวอิศราออนไลน์ 
บ้านเมืองออนไลน์ 
ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 
Voice ออนไลน์ 
ผู้จัดการออนไลน์ 
NewTV ออนไลน์ 
เนชั่นออนไลน์ 
INNNews ออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 

 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ลธ.กกต. สัมภาษณ์ภายหลังเข้าชี้แจงกับ ครม. 
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า งบประมาณ
ในการเลือกตั้ง จะใช้งบประมาณของท้องถิ่นนั้นๆ ในการด าเนินการ 
การเลือกตั้ง โดยกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้ 
เพราะแต่ละท้องถิ่นใช้ไม่เท่ากัน และเป็นไปได้ว่าที่อาจจะต้องใช้
งบประมาณเพ่ิม เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพ่ิมหน่วยเลือกตั้ง 
 ขณะที่ข้อปฏิบัติในการหาเสียงของผู้สมัครนั้นต้องค านึงถึงมาตรการ
ด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง 
ผู้สมัคร และผู้จัดต้องค านึงถึงสถานที่และจ านวนคนที่เหมาะสม รวมถึง
สอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุข 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า จะเป็นวันใดหรือจะเป็นช่วงวันหยุด
ยาวในเดือนธันวาคมหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่ กกต.จะพิจารณา 
ทั้งนี้ ตามขั้นตอนโดยปกติหลังจาก ครม. ก าหนดว่าจะให้เลือกตั้งประเภท
ใดแล้ว กกต.จะต้องไปประกาศวันเลือกตั้งภายในระยะเวลา 45-60 วัน 
คล้ายกับการเลือกตั้ง ส.ส. เพราะเมื่อประกาศแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้อง
หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

12 
14 
16 
17 
19 
22 
 

23 
26 
28 
29 
31 
33 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 
ส านักข่าวไทยออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
ผู้จัดการออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 
 

 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ลธ.กกต. กล่าวถึงไทม์ไลน์ในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า
เรื่องวันเลือกตั้งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ กกต.จะเห็นว่าวันใด
เหมาะสมระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. หรือ 20 ธ.ค. ซึ่งอาจมีความชัดเจนขึ้น
หลังประชุม กกต.ในวันที่ 12 ต.ค.นี้  โดยการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรก
หลังใช้บังคับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่นี้  กกต.ก็จะเป็น 
ผู้ก าหนดวันเลือกตั้ง รวมถึงวันรับสมัคร ของนายกและสมาชิกองค์การ
บริหารส่ วนจั งหวัด (อบจ . )  เป็นวัน เดียวกันทั้ ง  76 จั งหวัด 
เพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ  และหลังจากที่ กกต.ประกาศให้มี

34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
47 
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วั
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

การเลือกตั้งก็จะเริ่มนับหนึ่งในการด าเนินการจัดการเลือกตั้งซึ่งจะจัด
เลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ส่วนนายกและสมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
ตามกฎหมายก าหนด   
 เลขาธิการ กกต. กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้ในส่วนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น กกต.ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว จากนี้
ก าลังจะมีการเรียกประชุมผู้อ านวยการเลือกตั้ งประจ าจังหวัด 
ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งน่าจะเป็น
ปลัด อบจ.มาประชุมร่วมกันที่กรุงเทพฯในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ก่อนที่ 
กกต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้งเพราะเมื่อ กกต.ประกาศให้มี 
การเลือกตั้งแล้วผู้สมัครก็จะเริ่มท าการหาเสียง ผู้อ านวยการเลือกตั้งก็
ต้องปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจัดการเลือกตั้ง ส่วนเรื่องการป้องกัน
ทุจริตต่างๆ ส านักงาน กกต.ก็ได้เตรียมจะเสนอแผนให้ กกต.พิจารณา
โดยจะครอบคลุมทั้งเรื่องการปราบปรามและป้องกันทุจริต 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต.ปทุมธานี เผยพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ด้านผู้สมัครลั่นพร้อมชิงเก้าอ้ี 49 

2 ผู้จัดการออนไลน์ กกต. แย้มไทม์ไลน์เลือกตั้งท้องถิ่น อบจ. 20 ธ.ค.เหตุติดหยุดยาว 
นัดถก 12 ต.ค. 

51 

3 มติชนออนไลน์ กกต. เปิดไทม์ไลน์ เลือก อบจ. 13 ธ.ค. รับสมัคร 26-30 ต.ค.นี้ 53 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ เปิดไทม์ไลน์ 'เลือกตั้งท้องถิ่น'  เริ่มจาก อบจ.-กทม. ปิดท้าย 54 
5 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้ง อบจ. 13 ธ.ค. รับสมัคร 26-30 ต.ค. นี้ 55 

6 แนวหน้าออนไลน์ ด่วนที่สุด!!! เปิดไทม์ไลน์ ‘เลือกตั้งอบจ.’ กกต.เปิดวันรบัสมัคร-หย่อนบัตร 57 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เปิดไทม์ไลน์ 'เลือกตั้งท้องถิ่น' เริ่ม อบจ.ก่อน - กทม.ปิดท้าย ต้องจบ 

สิ้นปี 64 
59 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

8 มติชนออนไลน์ เฮ เลือก 76 นายก อบจ.พร้อมกันทั่ว ปท. เล็งหย่อนบัตร 13 หรอื 20 ธ.ค. 60 

9 สยามรัฐออนไลน์ ครม. เห็นชอบจัดเลือกตั้ง อบจ. โยน กกต. ก าหนดวัน 61 
10 INNNews ออนไลน์ มติ ครม.จัดเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ 62 

11 เดลินิวส์ออนไลน์ 'บิ๊กตู'่ เผยเคาะ ลต.ท้องถิ่นประเดิมสนามแรก อบจ. 64 

12 มติชนออนไลน์ ครม.เคาะเลือกตั้งท้องถิ่น อบจ.ประเดิมก่อน จัดได้ใน ธ.ค. สว่นประเภท
อ่ืนๆไว้ปีหน้า 

65 

13 INNNews ออนไลน์ ครม. เคาะเลือกตั้ง อบจ. ภายใน 60 วัน 66 
14 ผู้จัดการออนไลน์ นายกฯ แจง ครม.ประเดิมเลือกตั้งท้องถิ่น อบจ. คาด ธ.ค.ปีหน้า

ทยอยประเภทอ่ืนๆ 
67 

15 ประชาไทออนไลน์ ครม. ไฟเขียวเลือกตั้งท้องถิ่น เริ่มที่ อบจ. ภายใน ธ.ค. 68 

16 ไทยรัฐออนไลน์ ส่อ เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.ปลาย 64 "วิษณุ" ชี้ หากแก้ รธน.ต้องเลื่อน
ออกไป 

70 

17 ข่าวสดออนไลน์ เคาะ 3,200 ล้าน เลือกตั้งอบจ. ส่วนผูว้่าฯ กทม.อีกยาว ด้าน 'วิษณุ' 
ชี้ถ้าแก้ รธน.กระทบแน่ 

71 

18 มติชนออนไลน์ อธิบดีท้องถิ่น ยัน เลือกตั้งอบจ.พร้อมกัน 76 จังหวัด คนโดนม.44 ก็
ลงสมัครได้ 

73 

19 สยามรัฐออนไลน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชี้ เลือกตั้งนายก อบจ.ทั่ว
ประเทศ คนโดน ม.44 ลงสมัครได้ 

74 

20 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. รอ ครม. แจ้งเป็นทางการ ปักหมุดเลือก อบจ. 13 ธ.ค. 75 

21 คมชัดลึกออนไลน์ เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้งท้องถิ่นเริ่ม อบจ.ก่อน แต่ละประเภทห่าง 60 วัน 
กทม.รั้งท้าย 

77 

22 สยามรัฐออนไลน์ ครม. เคาะลต.อบจ. ก่อน ส่วน ผู้ว่าฯกทม. ส่อเลือกตั้งปลายปี 64 78 

23 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เลือกตั้ง 'ผู้ว่าฯกทม.' อาจต้องรอปลายปี 64 79 
24 ไทยรัฐออนไลน์ "คณะก้าวหน้า" ยัน พร้อมลุยเลือกตั้งท้องถิ่น เปิดตัวผู้สมัคร 9 ต.ค.นี้ 80 

25 มติชนออนไลน์ ‘ก้าวหน้า’ ลั่นกลองรบ สู้ศึกสนามท้องถิ่น ‘ธนาธร’ นัดเปิดตัวผู้สมัคร 
อบจ. 9 ต.ค.นี้ 

81 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

26 ผู้จัดการออนไลน์ “ก้าวหน้า” อย่างไว! เปิดตัวผู้สมัคร อบจ. 9 ต.ค.นี้ แย้มคัดได้เกือบ 
40 จว. 

82 

27 ข่าวสดออนไลน์ เพ่ือไทย เตรียมสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น เผยยังให้ 'หญิงหน่อย' คุมเก้าอ้ี
ผู้ว่าฯ กทม. 

83 

28 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

เพ่ือไทย เตรียมสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น เผยยังให้ ‘หญิงหน่อย’ คุมเก้าอ้ี
ผู้ว่าฯ กทม. 

84 

29 ไทยรัฐออนไลน์ "วิวัฒน์" เชื่อ ลต.ท้องถิ่น เป็นผลดีชาวบ้าน กระจายอ านาจคืนสู่ ปชช. 85 

30 ไทยรัฐออนไลน์ รัฐบาลพายเรือในอ่างแก้ รธน. 86 

31 แนวหน้าออนไลน์ เคาะเลือกตั้ง อบจ.คิวแรก ดีเดย์ธันวาคม’63  กกต. ยันพร้อมให้เข้า
คูหาแน่ 

91 

32 มติชนออนไลน์ ท้องถิ่นคึก! เลือกตั้ง “อบจ.” ธ.ค.นี้ – “กทม.” บ๊วยสุดปีหน้า 93 
33 ไทยรัฐออนไลน์ ปลดล็อกท้องถิ่น! น าร่องเลือก อบจ.“พปชร.”แบไต๋ ยังไม่วางตัว

“ก้าวหน้า”ลั่นกลองรบ 
94 

34 มติชนออนไลน์ “สมชัย” ชี้ มติ ครม. เคาะเลือกตั้งท้องถิ่น แค่ปาหี่การเมือง ก่อน
ชุมนุมใหญ่ 

96 

35 สยามรัฐออนไลน์ 'สมชัย' ชี้รัฐบาลปาหี่ ส่งสัญญาณเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะไฟลนก้น 
ตัดก าลังม็อบ 

97 

36 ไทยโพสต์ออนไลน์ ขงเบ้งอาย! สมชัยซัดปาหี่เลือกตั้ง อบจ.หวังบั่นทอนก าลังม็อบ 98 
37 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เคาะจัดเลือกตั้ง อบจ. ตัดเกม 'ฝ่ายค้าน' ช่วยม็อบ 99 

38 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

“สมชัย” ชี้ มติ ครม.เคาะเลือกตั้งท้องถิ่น แค่ปาหี่การเมือง 
ก่อนชุมนุมใหญ่ 

100 

39 มติชนออนไลน์ เลขาฯเพ่ือไทยนัดถ กกก.บห.ชุดใหม่ ลั่นพร้อมสู้ศึกท้องถิ่น 
ส่วน กทม.ยังให้ ‘หญิงหน่อย’คุม 

101 

40 ผู้จัดการออนไลน์ 'ปารีณา'ชี้เลือกตั้ง อบจ.วัดกระแส'บิ๊กตู'่ไม่ได้ ยันไม่ส่งผลกระทบเก้าอ้ี 
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วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี และนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 
กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมตรวจสุขภาพประจ าปีและตรวจติดตามผลการตรวจรักษากับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม ๒๐๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจสุขภาพประจ าปีและตรวจติดตามผลการตรวจรักษา 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   

ตดิตอ่ 17920-17924 
8 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุริยมงคล 
เลขานุการประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมการศึกษาอบรมการน าค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กร 
เพ่ือสร้างความส าเร็จ (Core Value Go to Success of Organization) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (ประเภทบริหาร)  
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง  
ตรวจเยี่ยมการศึกษาอบรมการน าค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสรา้งความส าเร็จ 
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วันที่ 7 ตุลาคม 2563  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมอภิปรายหัวข้อ “การสร้าง
พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยในบริบทไทย” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง พร้อมด้วย นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายสมยศ อักษร ผู้ตรวจการ และผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๕,๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  
กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ร่วมอภิปรายหัวข้อ “การสร้างพลเมืองตามวถิีประชาธิปไตยในบริบทไทย” 
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เลขาฯ กกต.เข้าแจง ครม. พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท ยันปีนี้ได้เลือกแน่ 
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 - 13:55 น. 
 
 
 
 
 
 
 
‘เลขาฯ กกต.’ เข้าแจง ครม. เผยพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท ยันปีนี้ได้เลือกแน่ 
 เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 6 ตุลาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) สัมภาษณ์ภายหลังเข้าชี้แจงกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่นว่า กกต.มาชี้แจงกับ ครม.ถึงความพร้อมของ กกต.หลังได้มีการหารือกับกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้ 
ส่วนรายละเอียดว่าจะให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อนหรือหลังนั้น ขอให้มีมติ ครม.ออกมาก่อน จากนั้น กกต.
ถึงจะไปประกาศวันเลือกตั้ง และก าหนดวันรับสมัคร ส่วนภาพรวมการเตรียมความพร้อมของ  กกต.นั้นได้มีการออก
ประกาศและระเบียบ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ส่วนจะมีการจัดการเลือกตั้งในระดับ อบจ.เป็นประเภท
แรกหรือไม่นั้น คงต้องรอ ครม. แต่ในเบื้องต้น กกต.ได้มีการแบ่งเขตเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกัน ขณะนี้  กกต.ได้
ฝึกจัดอบรมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอ าเภอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากให้มีการจัดการเลือกตั้ง อบจ.เป็นประเภทแรก
จะต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประมาณ 1 แสนคน เพ่ือรองรับส าหรับหน่วยเลือกตั้งที่จะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากต้องปฏิบัติ
ตามให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข ซึ่งทาง กกต.กับกรมควบคุมโรคได้หารือกันในรายละเอียดอยู่ตลอด 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า ส าหรับงบประมาณในการเลือกตั้ง จะใช้งบประมาณของท้องถิ่นนั้นๆ ในการ
ด าเนินการการเลือกตั้ง โดยกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้ เพราะแต่ละท้องถิ่นใช้ไม่เท่ากัน และ
เป็นไปได้ว่าที่อาจจะต้องใช้งบประมาณเพ่ิม เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพ่ิมหน่วยเลือกตั้ง ขณะที่ข้อปฏิบัติ
ในการหาเสียงของผู้สมัครนั้นต้องค านึงถึงมาตรการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยและเว้น
ระยะห่าง ผู้สมัครและผู้จัดต้องค านึงถึงสถานที่และจ านวนคนที่เหมาะสม รวมถึงสอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุข 
เมื่อถามว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ภายในปีนี้เหมือนที่นายกรัฐมนตรีระบุไว้หรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า 
ใช่ ส่วนจะเป็นวันใดหรือจะเป็นช่วงวันหยุดยาวในเดือนธันวาคมหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่ กกต.จะพิจารณา 
ทั้งนี้ ตามขั้นตอนโดยปกติหลังจาก ครม.ก าหนดว่าจะให้เลือกตั้งประเภทใดแล้ว กกต.จะต้องไปประกาศวันเลือกตั้ง
ภายในระยะเวลา 45-60 วัน คล้ายกับการเลือกตั้ง ส.ส. เพราะเมื่อประกาศแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นในระดับนั้นจะต้องหยุด
ปฏิบัติหน้าที่ 
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 เมื่อถามว่าที่ประชุม ครม.ได้ให้ข้อสังเกตอะไรกับ กกต.หรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า ครม.ได้ให้ข้อสังเกต
ถึงเรื่องการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ต่อข้อถามว่ามีความ
เป็นไปได้หรือไม่ที่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้ง อบจ. พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า ต้องรอ 
ครม.เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่า กกต.มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นทุกประเภท 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2381549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2381549
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เลขาฯกกต.แจงครม.พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท   
อังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.39 น. 
 
 
 
 
 
 
 
เลขาฯกกต.แจงครม.พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท ย้ าปีนี้ได้เข้าคูหาแน่ รับ อาจต้องใช้งบเพิ่ม เหตุต้องเพิ่ม
หน่วยเลือกตั้งปรับตามมาตรการป้องกันโควิด-19 
 เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ท าเนียบรัฐบาล พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้
สัมภาษณ์ภายหลังเข้าชี้แจงกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า 
กกต.มาชี้แจงกับ ครม.ถึงความพร้อมของกกต.หลังได้มีการหารือกับกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้ ส่วนรายละเอียดว่า
จะให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อนหรือหลังนั้น ขอให้มีมติ ครม.ออกมาก่อน จากนั้นกกต.ถึงจะไปประกาศวัน
เลือกตั้งและ ก าหนดวันรับสมัคร ส่วนภาพรวมการเตรียมความพร้อมของ กกต.นั้น 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 กกต. กับกรมควบคุมโรคได้หารือกันในรายละเอียดอยู่ตลอด 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ส าหรับงบประมาณในการเลือกตั้ง จะใช้งบประมาณของท้องถิ่นนั้นๆ ในการ
ด าเนินการการเลือกตั้ง โดยกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้ เพราะแต่ละท้องถิ่นใช้ไม่เท่ากั น และ
เป็นไปได้ว่าที่อาจจะต้องใช้งบประมาณเพ่ิม เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพ่ิมหน่วยเลือกตั้ง ขณะที่ข้อปฏิบัติ
ในการหาเสียงของผู้สมัครนั้น ต้องค านึงถึงมาตรการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยและเว้น
ระยะทาง ผู้สมัครและผู้จัดต้องค านึงถึงสถานที่และจ านวนคนที่เหมาะสม รวมถึงสอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุข 
เมื่อถามว่า จะสามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ภายในปีนี้เหมือนที่นายกรัฐมนตรีระบุไว้หรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า 
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ใช่ครับ ส่วนจะเป็นวันใดหรือจะเป็นช่วงวันหยุดยาวในเดือน ธ.ค.หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่ กกต.จะพิจารณา 
ทั้งนี้ตามขั้นตอนโดยปกติหลังจาก ครม.ก าหนดว่าจะให้เลือกตั้งประเภทใดแล้ว กกต.จะต้องไปประกาศวันเลือกตั้ง 
ภายในระยะเวลา 45-60 วัน คล้ายกับการเลือกตั้งส.ส. เพราะเมื่อประกาศแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นในระดับนั้นจะต้องหยุด
ปฏิบัติหน้าที่ 
 เมื่อถามว่า ที่ประชุมครม. ได้ให้ข้อสังเกตอะไรกับกกต.หรือไม่  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ครม. ได้ให้
ข้อสังเกตถึงเรื่องการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 
 เมื่อถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้ง  
อบจ. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ต้องรอ ครม.เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่ากกต.มี
ความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/799460 
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กกต.ยัน พร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท 
06 Oct 2020 13:42 น. 
 
 
 
 
 
 
 
เลขาฯกกต. แจง ครม. ยันพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท 
 6 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
สัมภาษณ์ภายหลังเข้าชี้แจงกับคณะรัฐมนตรี (ครม.)เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า 
กกต.มาชี้แจงกับ ครม.ถึงความพร้อมของกกต.หลังได้มีการหารือกับกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้ ส่วนรายละเอียดว่า
จะให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อนหรือหลังนั้น ขอให้มีมติ ครม.ออกมาก่อน จากนั้นกกต.ถึงจะไปประกาศวัน
เลือกตั้งและก าหนดวันรับสมัคร 
 ส่วนภาพรวมการเตรียมความพร้อมของ กกต.นั้น ได้มีการออกประกาศและระเบียบ รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ส่วนจะมีการจัดการเลือกตั้งในระดับ อบจ.เป็นประเภทแรกหรือไม่นั้น คงต้องรอ ครม. แต่ใน
เบื้องต้น กกต.ได้มีการแบ่งเขตเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะที่ กกต.ได้ฝึกจัดอบรมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอ าเภอเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากให้มีการจัดการเลือกตั้ง อบจ.เป็นประเภทแรกจะต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประมาณ 1 ล้านคน 
เพ่ือรองรับส าหรับหน่วยเลือกตั้งที่จะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข ซึ่ง  ทาง 
กกต. กับกรมควบคุมโรคได้หารือกันในรายละเอียดอยู่ตลอด 
 ส าหรับงบประมาณในการเลือกตั้งจะใช้งบประมาณของท้องถิ่นนั้นๆในการด าเนินการการเลือกตั้ง  โดย
กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้เพราะแต่ละท้องถิ่นใช้ไม่เท่ากัน  และเป็นไปได้ว่า อาจจะต้องใช้
งบประมาณเพ่ิม เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพ่ิมหน่วยเลือกตั้ง 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/politics/451784 
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ไฟเขียวเลือกตั้ง อบจ.'บิ๊กตู'่คาดจัดได้ช่วง ธ.ค.63 - รอ กกต.ก าหนดวันอย่างเป็นทางการ 
06 ตุลาคม 2563 เวลา 14:35 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ครม.เห็นชอบในหลักการจัดการเลือกตั้ง อบจ. 'บิ๊กตู่' คาดจัดได้ช่วง ธ.ค.นี้ รอ กกต.เคาะวันอย่างเป็นทางการ 'จรุง
วิทย์' ระบุต้องเพิ่มหน่วยเลือกตั้ง เพราะท าตามมาตรการควบคุมโรค  ส่งผลให้ต้องใช้งบเพิ่ม ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่า
ฯ กทม.ส่อยืดถึงปลายปี 2564 
 ส านักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และ รมวกลาโหม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้า
ชี้แจงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งนี้มี
เหตุผลความจ าเป็นเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด และงบประมาณที่มีอยู่ ซึ่งรัฐบาลเตรียมการไว้แล้ว
ระดับหนึ่ง โดยวันนี้ ครม.ได้มีมติเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ภายใน 60 วันหรือจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน 
ธ.ค.นี้ ส่วนการก าหนดวันเวลาที่ชัดเจนเป็นเรื่องที่ กกต.จะไปก าหนดเอง ส่วนเหตุผลที่เลือก อบจ.ก่อน เพราะเขามี
ความพร้อมมากกว่าอย่างอ่ืนในขณะนี้ ส่วนการเลือกตั้งอ่ืนจะทยอยด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ต้องเตรี ยมการเรื่อง
งบประมาณดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564 ด้วย 
 “ผมอยากให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งโปร่งใสเป็นธรรม ไม่ทุจริต และได้คนดีมาท างานท้องถิ่น งาน
ท้องถิ่นมี 5 ประเภท เดี๋ยวไปดูว่าที่เหลืออยู่จะท าอย่างไรต่อไปในปีหน้า ก็ขอให้ได้คนดี คนซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ อย่าให้เกิดเหตุขึ้นอีก หลายอย่างเป็นประสบการณ์อยู่แล้ว ทุกคนก็จะต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน ” พล.อ.
ประยุทธ์ กล่าว 
 ด้าน พ.ต.อ.จรงุวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวภายหลังเข้าชี้แจงกับ ครม. 
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ก่อนหน้านี้ไดมีการประกาศแบ่งเขตการเลือกตั้งของ 
อบจ.ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ขณะเดียวกัน กกต.ได้ฝึกจัดอบรมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอ าเภอ ซึ่งหากให้มีการ
จัดการเลือกตั้ง อบจ.เป็นประเภทแรกจะต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประมาณ 1 แสนคน เพ่ือรองรับส าหรับหน่วย
เลือกตั้งที่จะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข ซึ่ง กกต. กับกรมควบคุมโรคได้
หารือกันในรายละเอียดอยู่ตลอด 
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 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวด้วยว่า ส าหรับงบประมาณในการเลือกตั้ง จะใช้งบประมาณของท้องถิ่นนั้นๆ ในการ
ด าเนินการการเลือกตั้ง โดยกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้ เพราะแต่ละท้องถิ่นใช้ไม่เท่ากัน 
อย่างไรก็ตามการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้อาจใช้งบประมาณมากขึ้น เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพ่ิมหน่วย
เลือกตั้งจากเดิมที่รองรับประมาณ 1,000 คนต่อหน่วยเลือกตั้ง ลดลงเหลือ 600 คนต่อหน่วยเลือกตั้ง 
 เมื่อถามว่า ที่ประชุมครม. ได้ให้ข้อสังเกตอะไรกับ กกต.หรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ครม. ได้ให้
ข้อสังเกตถึงเรื่องการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ครม. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ได้น าเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 5 
ประเภท ได้แก่ อบจ. อบต. เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานครพร้อมระบุว่า กกต.มีความพร้อมในการจัดการ
เลือกตั้งทุกประเภทแล้ว ขณะที่ได้ ครม.ได้เห็นชอบให้จัดการเลือกตั้ง อบจ.ก่อน เพราะมีความพร้อมในเรื่องของ
งบประมาณ ที่จะใช้จ านวน 3,200 ล้านบาท และการเลือกตั้งที่คาดว่า จะเป็นล าดับถัดไปคือ เทศบาล และเมืองพัทยา 
ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะให้ทั้งสองประเภทนี้จัดพร้อมกันหรือไม่ จากนั้นจะมีการจัดการเลือกตั้ง อบต. และปิ ดท้ายด้วย
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ยังมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายที่ เกี่ยวกับการมีอยู่สมาชิกสภาเขต
กรุงเทพมหานคร (ส.ข.) เนื่องจากการเลือกตั้งแต่ละประเภทต้องทิ้งระยะห่างกัน 45-60 วัน ท าให้การเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เร็วที่สุดอาจจะอยู่ช่วงปลายปี 2564 นอกจากนี้ ในที่ประชุมนายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความเห็นว่า หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) และการท าประชามติ จะส่งผลกระทบให้การเลือกตั้งท้องถิ่นต้องเลื่อนออกไปด้วย รวมถึงจะท าให้รัฐบา ลมี
ภาระงบประมาณเพ่ิมข้ึนด้วย 
 
อ้างอิง  : https://www.isranews.org/article/isranews/92546-isranews-475.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.isranews.org/article/isranews/92546-isranews-475.html


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   

ตดิตอ่ 17920-17924 
19 

 

 
 
 
"บิ๊กตู่" ไม่เสียสมาธิถูกขับไล่ ยัน ธ.ค.ได้เลือกตั้ง อบจ.แน่ 
วันอังคาร ที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 14.15 น. 
 
 
 
 
 
 
นายกฯเผยครม.เคาะลต.ท้องถิ่น ประเดิมอบจ.พร้อมสุด คาดเลือกเดือนธ.ค.รอกกต.เคาะวัน บอกอยากเห็นลต.
โปร่งใส ได้คนดี ซื่อสัตย์มาท างาน ปีหน้าทยอยเลือกประเภทท่ีเหลือ ย้ าต้องมีค าตอบ 2 เก้งเผือกหาย บอกแปลกใจ
งูเลือกกินแต่เก้งเผือก 
 เมื่อเวลา 13.10 น.วันที่ 6 ต.ค.2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) ได้รายงานที่ประชุมครม.ถึงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ทั้งนี้มีเรื่องของความจ าเป็นในเรื่องของโควิด-19 และ
งบประมาณต่างๆที่เตรียมไว้ระดับหนึ่ง โดยมติครม.ให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ก่อนเป็นอันดับ
แรก เพราะมีความพร้อมมากสุด ทั้งนี้ จะต้องมีการเลือกตั้งภายใน 60 วัน คาดว่าเลือกตั้งอบจ.ได้ในเดือนธ.ค.63 โดยวัน
เลือกตั้งกกต.จะเป็นคนก าหนด และในปีหน้าจะทยอยเลือกตั้งประเภทอ่ืนๆต่อไป โดยต้องเตรียมการในเรื่องของ
งบประมาณต่างๆของปี 64  
 นายกฯกล่าวว่า เราก็อยากให้การเลือกตั้งโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ทุจริต ได้คนดีมาท างานท้องถิ่นที่มีอยู่ 5 
ประเภท ทั้ง อบจ.องค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.)เทศบาล กทม.และเมืองพัทยา ซึ่งจะไปดูที่เหลืออยู่จะท าอย่างไรให้
เสร็จในปีหน้า ก็ขอให้ได้คนดี ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ อยากให้เกิดเหตุขึ้นอีก หลายอย่างเป็นประสบการณ์
อยู่แล้ว ซึ่งจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน ทั้งรัฐบาล ครม. ประชาชนและผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง เมื่อเ ข้ามาแล้วจะต้องท า
ตัวอย่างไรให้สอดคล้องกับที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตย ซึ่งประชาธิปไตยไร้ระบบโดยสิ้นเชิงก็คงไม่ใช่เหมือนกัน  
ย้ าต้องมีค าตอบ 2 เก้งเผือกหาย บอกแปลกใจงูเลือกกินแต่เก้งเผือก  
 พล.อ.ประยุทธ์  กล่าวถึงกรณีลูกเก้งเผือก สายพันธุ์พระราชทานหายไปจากสวนสัตว์สงขลาว่า ก าลังหา
สาเหตุที่แท้จริง ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้องเองก็ไม่สบายใจ ซึ่งได้ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนแล้ว โดยตนได้ก าชับไปต้องตรวจสอบหาสาเหตุให้ได้ที่เก้งเผือกหายไป 2 ตัว โดยตัวหนึ่งพบซาก
กระดูกซ่ึงต้องตรวจสอบว่าใช่หรือไม่ และตัวที่ 2 ว่าถูกงูเหลือมกิน ตนก็แปลกใจว่าท าไมงูกินแต่เก้งเผือก มันเชื่องเกินไป
หรือเปล่า ท าไมตัวสีอื่นไม่กิน ก็แปลกดีเหมือนกัน อันนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของการสอบสวนไปเหมือนกัน ทุกอย่างอย่าเพ่ิง
สรุปสาเหตุหรือตัดประเด็นใดออกไป ทุกเรื่องต้องมีค าตอบ ขอเวลาให้เขาท างานก่อน 
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 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงกรณี โครงการ"เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ" ว่า ได้สั่งให้ทบทวนแล้ว ช่วงนี้มันมี
ปัญหา เวลาปกติก็คงท าได้ ผมสั่งปรับแล้ว เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการเมืองในช่วงนี้ เรื่องอุดมการณ์รักชาติ ก็ต้องหาวิธี
เหมาะสม 
 ส่วนการ ปรับครม.แต่งตั้งรมว.คลังคนใหม่เหมาะสมหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า เรื่องใช่ไม่ใช่ก็เรื่องของผม 
ตอบไม่ได้ เพราะต้องรอให้ครบถ้วนกระบวนความ รับ เสนอไปหลายคน ต้องเอาคนที่รู้การ รู้งาน เป็นอย่างดี ก็ใช้คนที่
ท างานกับฝ่ายการเมืองได้ด้วย เพราะรมว.คลัง ก็ไม่ใช่อนุมัติได้ทั้งหมด ทุกอย่างต้องผ่านการกลั่นกรอง จากหน่วยงาน
ต่างๆ ถึงผ่านตามขั้นตอน เข้ามาครม. มาที่ผม อันนี้ คือ วาระไทยแท้ๆ ทั้งนี้ รมว.คลังคนใหม่ วันที่ 11 ต.ค.นี้ จะเข้า
ถวายสัตย์ปฏิญาณ ส่วนวันที่ 12 ต.ค.เริ่มเข้าท างานตามปกติ เป็นต้นไป ก็ดูประสบการณ์ หลายท่านก็ขานรับ 
 ส่วนกรณี การชุมนุมท่ีก าลังจะเกิดข้ึนในขณะนี้ ขับไล่นายกฯ ให้ลาออก ท าให้เสียสมาธิการท างาน หรือไม่ 
นายกฯ ยืนยัน ไม่ท าให้เสียสมาธิหรอกครับ ผมชินแล้ว แต่ต้องท างานสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น ยืนยัน ผมมีความตั้งใจ
บริหารประเทศ ขอความเป็นธรรมกับผมบ้าง หลายอย่างก็เป็นไปตามรธน. ผมก็เข้ามาโดยถูกต้องตาม รธน. แล้วทุกคน 
ก็เข้ามาด้วยกฎหมายฉบับนี้ด้วยเช่นกันใช่หรือไม่ 
 ขณะที่ความคืบหน้ากรณี บอส อยู่วิทยา พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตอนนี้ ออกหมายแดงด าเนินการอยู่แล้ว 
ก็สามารถจับได้ทันที แล้วฟ้องคดีใหม่เข้าไปอีก ใครโยงใครก็จะต้องดูอีกที ป.ป.ท.ก าลังด าเนินการตรวจสอบอยู่ ดีเอสไอ 
ก็รับไปด าเนินการเป็นคดีพิเศษอยู่แล้ว ทุกอย่างก็ด าเนินการอยู่ ยืนยัน รัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจอะไรทั้งสิ้น รัฐบาลผมถ้า
มีหลักฐานก็ด าเนินการตามกฎหมายทั้งหมด ไม่ละเว้นใครทั้งสิ้น ก็ขอให้ท าความดีกันเถอะครับ ท าบุญ ท ากุศลให้มากๆ 
แล้วประเทศไทยจะพ้นภัย 
"จรุงวิทย์" แจง "ครม." พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท ย้ า ปีนี้ได้เข้าคูหาแน่นอน 
 ที่ท าเนียบรัฐบาล พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สัมภาษณ์ภายหลัง
เข้าชี้แจงกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า กกต.มาชี้แจงกับ 
ครม.ถึงความพร้อมของกกต.หลังได้มีการหารือกับกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้ ส่วนรายละเอียดว่าจะให้จัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อนหรือหลังนั้น ขอให้มีมติ ครม.ออกมาก่อน จากนั้นกกต.จึงจะไปประกาศวันเลือกตั้ง และ
ก าหนดวันรับสมัคร ส่วนภาพรวมการเตรียมความพร้อมของ กกต.นั้น ได้มีการออกประกาศ และระเบียบ รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ส่วนจะมีการจัดการเลือกตั้งในระดับ อบจ.เป็นประเภทแรกหรือไม่นั้น คงต้องรอ 
ครม. แต่ในเบื้องต้น กกต.ได้มีการแบ่งเขตเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกัน ขณะนี้ กกต.ได้ฝึกจัดอบรมเจ้าหน้าที่ระดับ
จังหวัด และอ าเภอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากให้มีการจัดการเลือกตั้ง อบจ.เป็นประเภทแรก จะต้องมีการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ประมาณ 1 ล้านคน เพ่ือรองรับส าหรับหน่วยเลือกตั้งที่จะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตาม
มาตรการด้านสาธารณสุข ซึ่งทาง กกต. กับกรมควบคุมโรคได้หารือกันในรายละเอียดอยู่ตลอด 
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 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ส าหรับงบประมาณในการเลือกตั้ง จะใช้งบประมาณของท้องถิ่นนั้นๆ ในการ
ด าเนินการการเลือกตั้ง โดยกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้ เพราะแต่ละท้องถิ่นใช้ไม่เท่ากัน และ
เป็นไปได้ว่าที่อาจจะต้องใช้งบประมาณเพ่ิม 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.จะพิจารณา ทั้งนี้ 
ตามขั้นตอนโดยปกติหลังจาก ครม.ก าหนดว่าจะให้เลือกตั้งประเภทใดแล้ว กกต.จะต้องไปประกาศวันเลือกตั้ง ภายใน
ระยะเวลา 45 ถึง 60 วัน คล้ายกับการเลือกตั้งส.ส. เพราะเมื่อประกาศแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นในระดับนั้นจะต้องหยุด
ปฏิบัติหน้าที่ 
 เมื่อถามว่า ที่ประชุมครม. ได้ให้ข้อสังเกตอะไรกับกกต.หรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ครม. ได้ให้
ข้อสังเกตถึงเรื่องการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 
 เมื่อถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้ง 
อบจ. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ต้องรอ ครม.เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่ากกต.มี
ความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท 
 
อ้างอิง  :  https://www.banmuang.co.th/news/politic/208270 
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ครม. เคาะเลือกตั้ง อบจ. ภายใน 60 วัน 
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 - 15:03 น. 
 
 
 
 
 
เคาะแล้ว! เตรียมเลือกตั้ง อบจ. นายกฯ เผย ครม. มีมติเห็นชอบให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นสนามแรก ภายใน 60 วัน 
คาดพร้อมจัดได้ภายในเดือนธันวาคม 2563 
 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ครม. มีมติให้จัดการเลือกตั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ภายใน 60 วัน หรือราวเดือนธันวาคม 2563 
 นายกฯ กล่าวว่า วันนี้คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เข้าร่วมพิจารณาในที่ประชุม ครม. ตามนโยบาย
รัฐบาลให้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่เนื่องจากด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการล่าช้าของ
งบประมาณท าให้ด าเนินการได้เพัยงในระดับหนึ่ง โดยมีมติให้เริ่มมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็น
สนามแรก เนื่องจากมีความพร้อมมากกว่า ส่วนการก าหนดวันเวลานั้นเป็นเรื่องของ กกต. ส่วนการเลือกตั้งในส่วนอ่ืน 
ขอให้มีความพร้อมมากกว่านี้ เป็นในปี 2564 
 “เราอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ทุจริต ได้คนดีมาท างานท้องถิ่น ทั้ง อบจ. อบต. 
เทศบาล กทม. พัทยา ให้มีการพิจารณาในปีหน้า ขอให้ได้คนดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่าให้เกิดเหตุขึ้นอีก มี
ประสบการณ์ให้เรียนรู้ ซึ่งต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน ทั้งรัฐบาลกับประชาชน รวมถึงทั้งประชาชนกับผู้เลือกตั้งที่เมื่อเข้า
มาแล้วแล้วต้องท าตัวเช่นไร ให้สอดคล้องกับค าว่าประชาธิปไตย” 
กกต. ยืนยันพร้อมจัดเลือกตั้ง 
 ในวันเดียวกันนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.) ได้ให้สัมภาษณ์หลังเข้าชี้แจงกับ ครม. ว่าม ีกกต. 
มีความพร้อมในการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น โดยได้แบ่งเขตและอบรมเจ้าหน้าที่ส าหรับการเลือกตั้งระดับจังหวัดและอ าเภอไว้
แล้ว โดยการเลือกตั้ง อบจ. นั้นจะต้องอบรมบุคลากรราว 1 ล้านคน 
 เลขาธิการ กกต. ยืนยันว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ภายในปีนี้ โดยวันเลือกตั้ งนั้นจะขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ กกต. ทั้งนี้ ตามปกติ ขั้นตอนหลังจาก ครม. ก าหนดว่าจะให้เลือกตั้งประเภทใดแล้ว 
กกต. จะประกาศวันเลือกตั้ง ภายในระยะเวลา 45-60 วัน โดยเมื่อประกาศแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นในระดับนั้นๆ จะต้อง
หยุดปฏิบัติหน้าที่ 
 
อ้างอิง  :  https://www.prachachat.net/politics/news-532680 
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ครม. เคาะเลือกตั้ง อบจ.ใน 60 วัน - เลขาฯ กกต.ยันปี 63 ได้เลือกแน่ 
Oct 6, 2020( Last update Oct 6, 2020 16:27 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกรัฐมนตรี เผย ครม.เคาะเลือกตั้ง อบจ.ภายใน 60 วัน โยน กกต.ก าหนดวัน ด้านเลขาฯ กกต.ยืนยัน เลือกตั้ง
ท้องถิ่นปีนี้แน่นอน รอ ครม.เคาะกรอบเวลากับเพิ่มหน่วยเลือกตั้ง ดันสมุทรปราการ-ล าปางโมเดล เข้มมาตราการ
ป้องกันโควิด-19 
 พล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า วันนี้ (6 ต.ค.) 
ได้น าคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้ามาร่วมพิจารณาการจัดการเลือกตั้งทัองถิ่น โดยรัฐบาลมีการเตรียมการไว้ระดับหนึ่ง
แล้ว แต่ที่ผ่านมาติดเรื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 และงบประมาณ ซึ่งขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้จัดการ
เลือกตั้ง อบจ.ภายใน 60 วัน หรือประมาณเดือน ธ.ค. และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไปก าหนดวัน ส่วนการ
เลือกอ่ืนๆ ก็จะทยอยจัดในปี 2564  
 นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า อยากให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการทุจริต ได้คนดี
มาท างานท้องถิ่นซึ่งมีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ อบจ., อบต., เทศบาล กทม., และพัทยา ซึ่งยืนยันว่าจะจัดให้มีการ
เลือกตั้งทั้งหมด  
 พร้อมย้ าว่า ขอให้การเลือกตั้งได้คนดีสุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ อย่าให้เกิดเหตุขึ้นอีกเพราะหลาย
อย่างมีประสบการณ์อยู่แล้ว ขอให้เรียนรู้ไปด้วยกันทั้งรัฐบาล คณะรัฐมนตรี ประชาชน รวมถึงผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งว่า
เข้ามาแล้วจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ให้สอดคล้องกับค าอ้างประชาธิปไตย  เพราะหากประชาธิปไตยไร้ระบบโดยสิ้นเชิง
คงไม่ใช่ 
เลขาฯ กกต.ขอรอ ครม.เคาะกรอบเวลา เพิ่มหน่วยเลือกตั้ง 
 ด้านพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า วันนี้ในที่ประชุมได้แจงการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งเรื่องกฎหมาย ระเบียบและการอบรมวิทยากรจังหวัด และวิทยากรอ าเภอ ซึ่งหากมีการ 
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ประกาศวันเลือกตั้งเมื่อใดก็จะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย พร้อมยืนยันว่า กกต.มีความพร้อม เพียงแต่รอมติของ
ครม. โดยขณะนี้ยังไม่ได้มีการก าหนดว่าจะจัดเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้ว่าฯ กทม.ก่อน ส่วนเรื่องการก าหนดวันเลือกตั้ง
หลังจากที่ ครม.มีมติ เลขาครม.จะแจ้งไปยัง กกต.เพ่ือก าหนดวันเลือกตั้งอีกครั้ง ซึ่งจะนับจากวันที่ กกต.ประกาศไปอีก
ไม่เกิน 60 วัน ซึ่งกฎหมายไม่ได้ก าหนดแต่เป็นการรู้ห้วงเวลาปกติแต่ไม่ต่ ากว่า 15 วัน เช่นเดียวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ ส.ส.แต่ยืนยันว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ (63) แน่นอน ส่วนจะเป็นในช่วงเดือน 
ธ.ค.หรือไม่ตนไม่ทราบ ซึ่งหาก ครม.อนุมัติกรอบการเลือกตั้งในวันนี้ กกต.จะด าเนินประกาศวันเลือกตั้งจะต้องมีการจัด
ประชุมในแต่ละภาคส่วน รวมไปถึงอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยกว่าล้านคนอาจจะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ 
 ส่วนการเลือกตั้ง อบจ.และเทศบาลขณะนี้ได้มีประกาศราชกิจจาฯ ได้ประกาศในส่วนของ อบจ.ไปแล้ว แต่
เทศบาลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพ่ือลงราชกิจจาฯ อยู่ แต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง
เลือกตั้งท้องถิ่นก็ขึ้นอยู่กับมติ ครม.เช่นกัน 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ระบุว่า ครม.ได้ให้ข้อสังเกตในการหาเสียงในช่วงเวลาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ต้อง
ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมโรค และหน่วยเลือกตั้งตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไม่เป็นที่แพร่เชื้ออย่างแน่นอน 
เนื่องจากถูกออกแบบไว้ระหว่าง กกต. มหาดไทย และกรมควบคุมโรค  
 ส่วนจะมีการเพ่ิมหน่วยเลือกตั้งหรือไม่นั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า หน่วยเลือกตั้งยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่
รูปแบบจะเป็นในแบบรูปแบบล าปางโมเดลและสมุทรปราการโมเดล ซึ่งจ านวนหน่วยเลือกตั้งก็ต้องเพ่ิมขึ้น งบก็ต้อง
เพ่ิมข้ึนตาม ซึ่งเดิมหน่วยเลือกตั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000 คน แต่ขณะนี้ก าหนดให้ไม่เกิน 600 คน เพื่อป้องกันความแออัด 
 ส่วนการจ ากัดคนในการเข้าฟังปราศัย เป็นการปฏิบัติตามการควบคุมโรค ต้องให้ผู้ที่ดูแลในแต่ละจังหวัด
ดูแล ซึ่งการก าหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละคนจะมีการก าหนดในแต่ละจังหวัด กกต.เองก็รอรับรายงานอยู่แต่จะเป็นช่วงหลัง
ที่กกต.ก าหนดวันเลือกตั้ง กกต.มีหน้าที่เพียงจัดวันเลือกตั้ง ส่วนการจัดการเลือกตั้งเป็นเรื่องของท้องถิ่น 
ก้าวหน้าประกาศพร้อมลุยเลือกตั้งท้องถิ่น โชว์ตัวผู้สมัคร 9 ต.ค.นี้ 
 พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ต่อกรณีที่ ครม.มีมติให้จัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ส่งผลให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี ภายในสิ้นปีนี้  โดยยืนยันว่าในช่วง 2 เดือนที่
ผ่านมา คณะก้าวหน้าได้คัดเลือกผู้สมัคร อบจ. ได้เกือบ 40 จังหวัด ในทุกภาคของประเทศ และเริ่มการออกแบบ
นโยบายเพื่อตอบโจทย์แต่ละท้องถิ่นไปแล้ว โดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมทีมงาน ได้เดินทางไป
ในหลายจังหวัดเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนกับประชาชน ออกแบบนโยบายที่ดีที่สุดเพื่อปลดปล่อยศักยภาพแต่ละจังหวัด 
 “การเตรียมทีม เตรียมนโยบายเพื่อลงเลือกตั้งอบจ. เราท างานคืบหน้าไปมาก พร้อมเกือบ 100% แล้ว รอ
เพียงแต่การประกาศวันเลือกตั้งที่ชัดเจนจากรัฐบาล เมื่อมีมติครม. ออกมาในวันนี้ คณะก้าวหน้าก็จะจัดแถลงข่าวเพ่ือ
แนะน าผู้สมัครของเราจากทั่วประเทศ พร้อมกับที่ธนาธรจะแสดงวิสัยทัศน์ เรื่องการปลดปล่อยศักยภาพประเทศไทย
ผ่านการเมืองท้องถิ่น ทีมผู้สมัครของเราทุกคนจะเปิดตัวพร้อมกัน ในงานที่จะจัดขึ้นวันที่ 9 ตุลาคมนี้ถือเป็นการเปิด
แคมเปญเลือกตั้งท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าอย่างเป็นทางการ” 
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 พรรณิการ์ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ที่ผ่านมาคนไทยจ านวนมากไม่สนใจการเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะคิดว่าไม่มีผล
กับชีวิต ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่วันนี้คณะก้าวหน้าจะเขย่าการเมืองท้องถิ่น เหมือนที่พรรคอนาคต
ใหม่เคยเขย่าการเมืองระดับชาติมาแล้วในการเลือกตั้งมีนาคม 2562 คณะก้าวหน้าจะท าให้เห็นว่าการเมืองท้องถิ่นที่ใส
สะอาด ปราศจากการใช้เงินซื้อเสียง ใช้อิทธิพล เปิดโอกาสให้คนที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ เข้ามาบริหารท้องถิ่น เป็นไปได้ 
และจะเป็นการปลดปล่อยศักยภาพของไทยครั้งใหญ่ 
 
 
อ้างอิง  :  http://www.voicetv.co.th/read/qCwsxQw9U 
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กกต.แจง ครม.พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท ปีนี้เข้าคูหาแน่ แย้มใช้งบเพิ่มป้องกันโควิด 
เผยแพร่: 6 ต.ค. 2563 16:06   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
เลขาฯ กกต.แจง ครม.พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท ย้ าปีนี้ได้เข้าคูหาแน่นอน รับอาจต้องใช้งบเพิ่ม เหตุต้องจัด
ให้สอดคล้องมาตรการป้องกันโควิด-19 
 วันนี้ (6 ต.ค.) เมื่อเวลา 12.30 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) สัมภาษณ์ภายหลังเข้าชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่นว่า กกต.มาชี้แจงกับ ครม.ถึงความพร้อมของ กกต.หลังได้มีการหารือกับกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้ 
ส่วนรายละเอียดว่าจะให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อนหรือหลังนั้น ขอให้มีมติ ครม.ออกมาก่อน จากนั้น กกต.
ถึงจะไปประกาศวันเลือกตั้งและก าหนดวันรับสมัคร ส่วนภาพรวมการเตรียมความพร้อมของ  กกต.นั้น ได้มีการออก
ประกาศและระเบียบ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ส่วนจะมีการจัดการเลือกตั้งในระดับ อบจ.เป็นประเภท
แรกหรือไม่นั้น คงต้องรอ ครม. แต่ในเบื้องต้น กกต.ได้มีการแบ่งเขตเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกัน ขณะนี้  กกต.ได้
ฝึกจัดอบรมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอ าเภอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากให้มีการจัดการเลือกตั้ง อบจ.เป็นประเภทแรก
จะต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประมาณ 1 แสนคน เพ่ือรองรับส าหรับหน่วยเลือกตั้งที่จะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากต้องปฏิบัติ
ตามให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข ซึ่งทาง กกต.กับกรมควบคุมโรคได้หารือกันในรายละเอียดอยู่ตลอด 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า ส าหรับงบประมาณในการเลือกตั้ง จะใช้งบประมาณของท้องถิ่นนั้นๆ ในการ
ด าเนินการการเลือกตั้ง โดยกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้ เพราะแต่ละท้องถิ่นใช้ไม่เท่ากัน และ
เป็นไปได้ว่าที่อาจจะต้องใช้งบประมาณเพ่ิม เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพ่ิมหน่วยเลือกตั้ง ขณะที่ข้อปฏิบัติ
ในการหาเสียงของผู้สมัครนั้น ต้องค านึงถึงมาตรการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยและเว้น
ระยะทาง ผู้สมัครและผู้จัดต้องค านึงถึงสถานที่และจ านวนคนที่เหมาะสม รวมถึงสอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุข 
เมื่อถามว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ภายในปีนี้เหมือนที่นายกรัฐมนตรีระบุไว้หรือไม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า 
ใช่ ส่วนจะเป็นวันใดหรือจะเป็นช่วงวันหยุดยาวในเดือน ธ.ค.หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่ กกต.จะพิจารณา 
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ทั้งนี้ ตามขั้นตอนโดยปกติหลังจาก ครม.ก าหนดว่าจะให้เลือกตั้งประเทศใดแล้ว กกต.จะต้องไปประกาศวันเลือกตั้ง 
ภายในระยะเวลา 45 ถึง 60 วัน คล้ายกับการเลือกตั้ง ส.ส. เพราะเมื่อประกาศแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นในระดับนั้นจะต้อง
หยุดปฏิบัติหน้าที่ 
 เมื่อถามว่า ที่ประชุม ครม.ได้ให้ข้อสังเกตอะไรกับ กกต.หรือไม่  พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า ครม.ได้ให้
ข้อสังเกตถึงเรื่องการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เมื่อถามว่า มี
ความเป็นไปได้หรือไม่ที่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้ง  อบจ. พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า 
ต้องรอ ครม.เป็นผู้พิจารณา ความเหมาะสมอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่า กกต.มีความพร้อมในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000102075 
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เลขาฯ กกต.ยืนยันจัดการเลือกท้องถิ่นปี้นี้แน่นอน 
 
 
 
 
 
 
 
เลขาฯ กกต. ยืนยันความพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ย้ าไม่ชัดเจนก าหนดวันเลือกตั้ง อบจ.   
 เมื่อวันที่ 6 ต.ค. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขา กกต.เปิดเผยภายหลังเข้าชี้แจง ครม.เกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า กกต. เข้าชี้แจงถึงความพร้อมหลังหารือกับกระทรวงมหาดไทย ส่วนรายละเอียด
เรื่องการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อนหรือหลังนั้น ขอให้มีมติ ครม.ออกมาก่อน จากนั้น กกต.จึงจะไปประกาศ
วันเลือกตั้งและก าหนดวันรับสมัคร ทั้งนี้ กกต. ได้ออกประกาศและระเบียบรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
ส่วนจะมีการจัดการเลือกตั้งในระดับ อบจ.เป็นประเภทแรกหรือไม่นั้น คงต้องรอ ครม.พิจารณา แต่ในเบื้องต้น กกต.ได้
แบ่งเขตเอาไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ กกต.ยังฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอ าเภอเสร็จเรียบร้อยด้วยเช่นกัน 
ทั้งนี้จะต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประมาณ 1 ล้านคน เพ่ือรองรับหน่วยเลือกตั้งที่จะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากต้องปฏิบัติตาม
ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น 
 เลขา กกต. ยังกล่าวถึงงบประมาณที่จะใช้จัดการเลือกตั้ง ว่า จะใช้งบประมาณของท้องถิ่นนั้นๆ โดย
กระทรวงมหาดไทย จะเป็นผู้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้ เพราะแต่ละท้องถิ่นใช้ไม่เท่ากัน และเป็นไปได้ว่าอาจต้องใช้
งบประมาณเพ่ิมเติม เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพ่ิมหน่วยเลือกตั้ง ขณะที่ข้อปฏิบัติเรื่องการหาเสียงของ
ผู้สมัครนั้น ต้องค านึงถึงมาตรการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม 
ซึ่งผู้สมัครและผู้จัดต้องค านึงถึงสถานที่และจ านวนคนที่เหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุขด้วย 
พร้อมยืนยันว่าจะมีการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นภายในปีนี้อย่างแน่นอน ส่วนจะเป็นวันใด หรือจะเป็นช่วงวันหยุดยาวเดือน 
ธ.ค.หรือไม่ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่ กกต.จะพิจารณา เมื่อถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จะ
เกิดขึ้นหลังเลือกตั้ง อบจ. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า ต้องรอ ครม.เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง พร้อมยืนยันว่า 
กกต.มีความพร้อมที่จะการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท 
 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/66443 
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"จรุงวิทย์" แจงความพร้อม กกต. จัดเลือกตั้งท้องถิ่น 
6 ต.ค. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
"จรุงวิทย์ ภุมมา" เข้าแจงความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น ยันมีปีนี้แน่นอน รอแค่ครม.เคาะกรอบเวลา ชี้จ าเป็นเพิ่ม
หน่วยเลือกตั้ง ตามโมเดล "ล าปาง-สมุทรปราการ" เพื่อลดความแออัดและคุมเข้มการป้องกันโควิด-19 
 (6 ตุลาคม 2563) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า วันนี้ 
(6ต.ค.) ในที่ประชุมได้แจงการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งเรื่องกฎหมาย ระเบียบและการอบรม
วิทยากรจังหวัด และวิทยากรอ าเภอ ซึ่งหากมีการประกาศวันเลือกตั้งเมื่อใด ก็จะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย 
โดยยืนยันว่า กกต.มีความพร้อม เพียงแต่รอมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
 ส่วนเรื่องการก าหนดวันเลือกตั้งหลังจากที่ครม.มีมติแล้ว เลขาฯ ครม.จะแจ้งไปยัง กกต. เพ่ือก าหนดวัน
เลือกตั้งอีกครั้ง ซึ่งจะนับจากวันที่กกต.ประกาศไปอีกไม่เกิน 60 วัน ซึ่งกฎหมายไม่ได้ก าหนด แต่เป็นการรู้ห้วงเวลาปกติ
แต่ไม่ต่ ากว่า 15 วัน เช่นเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. แต่ยืนยันว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้น
ภายในปีนี้แน่นอน 
 ส่วนจะเป็นในช่วงเดือนธ.ค.หรือไม่นั้น ส่วนตัวไม่ทราบ หาก ครม.อนุมัติกรอบการเลือกตั้งในวันนี้ กกต.จะ
ด าเนินประกาศวันเลือกตั้งจะต้องมีการจัดประชุมในแต่ละภาคส่วน รวมไปถึงอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยกว่าล้านคน 
อาจจะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ส่วนการเลือกตั้งอบจ.และเทศบาล ขณะนี้ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ในส่วนของอบจ.
ไปแล้ว แต่เทศบาลอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เพ่ือลงราชกิจจาฯอยู่ แต่ในส่วนของกรุงเทพมหานคร จะเกิดขึ้นก่อนหรือ
หลังเลือกตั้งท้องถิ่นก็ขึ้นอยู่กับมติครม.เช่นกัน 
 นอกจากนี้ ครม.ได้ให้ข้อสังเกตในการหาเสียงห้วงเวลาการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ต้องปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.ควบคุมโรค และหน่วยเลือกตั้งตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ไม่เป็นที่แพร่เชื้ออย่างแน่นอน เนื่ องจากถูก
ออกแบบไว้ระหว่าง กกต. กระทรวงมหาดไทย และกรมควบคุมโรค 
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 ส่วนจะมีการเพ่ิมหน่วยเลือกตั้งหรือไม่นั้น ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่รูปแบบจะเป็นโมเดล จ.ล าปาง และ
สมุทรปราการ ซึ่งจ านวนหน่วยเลือกตั้งก็ต้องเพ่ิมขึ้น งบก็ต้องเพ่ิมขึ้นตาม เพราะเดิมหน่วยเลือกตั้งหนึ่ง ไม่เกิน 1,000 
คน แต่ขณะนี้ก าหนดให้ไม่เกิน 600 คน เพ่ือป้องกันความแออัด ส่วนการจ ากัดคนในการเข้าฟังปราศัย เป็นการปฏิบัติ
ตามการควบคุมโรค ต้องให้ผู้ที่ดูแลในแต่ละจังหวัดดูแล ซึ่งการก าหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละคน จะมีการก าหนดในแต่ละ
จังหวัด กกต.เองก็รอรับรายงานอยู่ แต่จะเป็นช่วงหลังที่กกต.ก าหนดวันเลือกตั้ง กกต.มีหน้าที่เพียงจัดวันเลือกตั้ง ส่วน
การจัดการเลือกตั้งเป็นเรื่องของท้องถิ่น 
 
อ้างอิง  :  https://www.nationtv.tv/main/content/378799301 
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กกต.พร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว 
6 ตุลาคม 2020 - 14:32 
 
 
 
 
 
 
กกต. พร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว แต่ต้องรอมติ ครม. ยัน เลือกตั้งเกิดขึ้นภายในปีนี้แน่นอน 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กล่าวว่า วันนี้ในที่ประชุมได้มีการ
แจ้งการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งเรื่องกฎหมาย ระเบียบและการอบรมวิทยากรจังหวัด รวมถึง
วิทยากรอ าเภอ ซึ่งหากมีการประกาศวันเลือกตั้งเมื่อใดก็จะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย พร้อมยืนยันว่า กกต. มี
ความพร้อม เพียงแต่ต้องรอมติของ ครม. ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการก าหนดว่าจะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครก่อน ส่วนเรื่องการก าหนดวันเลือกตั้งหลังจากที่ครม.มีมติ เลขาครม.จะแจ้งไปยังกกต. เพ่ือก าหนดวัน
เลือกตั้งอีกครั้ง ซึ่งจะนับจากวันที่กกต.ประกาศไปอีกไม่เกิน 60 วัน ซึ่งกฎหมายไม่ได้ก าหนดแต่เป็นการรู้ห้วงเวลาปกติ
แต่ไม่ต่ ากว่า 15 วัน เช่นเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ ส.ส. โดยยืนยันว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้น
ภายในปีนี้แน่นอน ส่วนจะเป็นในช่วงเดือนธันวาคมหรือไม่ตนไม่ทราบ ซึ่งหาก ครม.อนุมัติกรอบการเลือกตั้ งในวันนี้ 
กกต.จะด าเนินประกาศวันเลือกตั้งจะต้องมีการจัดประชุมในแต่ละภาคส่วน รวมไปถึงอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยกว่า
ล้านคน ซึ่งอาจจะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ 
 ส่วนการเลือกตั้ง อบจ.และเทศบาลขณะนี้ได้มีประกาศราชกิจจาฯได้ประกาศในส่วนของอบจ.ไปแล้ว แต่
เทศบาลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพ่ือลงราชกิจจาฯอยู่ แต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง
เลือกตั้งท้องถิ่นก็ขึ้นอยู่กับมติ ครม.เช่นกัน 
 ทั้งนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ระบุว่า ครม.ได้ให้ข้อสังเกตในการหาเสียงในห้วงเวลาการระบาดของไวรัสโควิด -19 
ที่ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมโรค และหน่วยเลือกตั้งตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไม่เป็นที่แพร่เชื้ออย่างแน่นอน 
เนื่องจากถูกออกแบบร่วมกันระหว่าง กกต. มหาดไทย และกรมควบคุมโรค 
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 ทั้งนี้ จะมีการเพ่ิมหน่วยเลือกตั้งหรือไม่นั้น พ.ต.อ. จรุงวิทย์ กล่าวว่า หน่วยเลือกตั้งยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่
รูปแบบจะเป็นรูปแบบล าปางโมเดลและสมุทรปราการโมเดล ซึ่งจ านวนหน่วยเลือกตั้งก็ต้องเพ่ิมขึ้น งบก็ต้องเพ่ิมข้ึนตาม 
ซึ่งเดิมหน่วยเลือกตั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000 คน แต่ขณะนี้ก าหนดให้ไม่เกิน 600 คน เพ่ือป้องกันความแออัด ส่วนการจ ากัด
คนในการเข้าฟังปราศรัย เป็นการปฏิบัติตามการควบคุมโรค ต้องให้ผู้ที่ดูแลในแต่ละจังหวัดดูแล ซึ่งการก าหนดค่าใช้จ่าย
ในแต่ละคนจะมีการก าหนดในแต่ละจังหวัด กกต.เองก็รอรับรายงานอยู่แต่จะเป็นช่วงหลังที่ กกต.ก าหนดวันเลือกตั้ง 
กกต.มีหน้าที่เพียงจัดวันเลือกตั้ง ส่วนการจัดการเลือกตั้งเป็นเรื่องของทางท้องถิ่น 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_789360/ 
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'กกต.' แจง 'ครม.' พร้อมจัด'เลือกตั้งท้องถิ่น'ยันปลายปีมีแน่ลุ้น 'อบจ.' หลังแบ่งเขตครบ 
 
 
 
 
 
 
 
"เลขาฯกกต." รุดแจง ความพร้อม "ครม." จัด "เลือกตั้งท้องถิ่น" ยัน ปลายปีมีแน่ ลุ้น ประเดิมสนาม "อบจ." หลัง
ประกาศแบ่งเขตครบแล้ว 
 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ภายหลัง
เข้าชี้แจงถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ตนได้เข้าชี้แจงความพร้อมของกกต.ใน
การจัดการเลือกตั้ง ถึงกฎระเบียบ การอบรมวิทยากรจังหวัด และอ าเภอ 
 นายจรุงวิทย์ กล่าวว่า ส่วนจะจัดการเลือกตั้งรูปแบบใดก่อนนั้นทางครม. จะพิจารณา จากนั้นกกต. ต้อง
จัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 60 วัน โดยทางกกต.จะเป็นผู้พิจารณาก าหนดวันเลือกตั้งต่อไป คาดว่าใช้เวลา 1 -2 สัปดาห์ 
หลังจากที่ ครม.อนุมัติให้จัดการเลือกตั้ง โดยจากนั้นจะต้องมีการประชุมผอ.กกต. และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นรูปแบบเดียวกันและต้องแต่งตั้งกกต.ท้องถิ่น และยังต้องมีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเกือบล้านคน 
ซึ่งต้องมีการอบรม 
 นายจรุงวิทย์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของการเลือกตั้งอบจ.นั้น มีการประกาศแบ่งเขตในราชกิจจานุเบกษาครบ
แล้ว โดยภายในเดือนธ.ค.นี้ จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อนตามที่นายกฯ เคยระบุไว้ 
 นายจรุงวิทย์ กล่าวอีกว่า ส่วนหน่วยลงคะแนนจะต้องเพ่ิมจ านวนให้มากขึ้น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
โควิด-19 จากเดิมไม่เกินหน่วยละ1,000 คน เป็นไม่เกินหน่วย 600 คน ส่งผลให้ต้องใช้งบประมาณเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นงบ
ของอปท. ทั้งนี้ ทางครม.มีข้อสังเกตเรื่องการหาเสียงให้เป็นไปในแนวทางNew normal 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901115 
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07 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:34 น.    
  กกต.เตรียมเรียกประชุม'กกต.จังหวัด-ปลัด อบจ.'หารือหย่อนบัตร 
 

 
 
 7 ต.ค.2563 -   พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงไทม์ไลน์ใน
การเลือกตั้งท้องถิ่นหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่าเรื่องวันเลือกตั้งขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของ กกต.จะเห็นว่าวันใดเหมาะสมระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. หรือ 20 ธ.ค. แต่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นวันที่ 20 ธ.ค.
เนื่องจากวันที่ 13 ธ.ค.เป็นช่วงวันหยุดยาว  ซึ่งอาจมีความชัดเจนขึ้นหลังประชุม กกต.ในวันที่ 12 ต.ค.นี้  โดยการ
เลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกหลังใช้บังคับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่นี้ กกต.ก็จะเป็นผู้ก าหนดวันเลือกตั้ง รวมถึงวัน
รับสมัคร ของนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นวันเดียวกันทั้ง 76 จังหวัดเพ่ือสะดวกในการ
บริหารจัดการ  และหลังจากที่ กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งก็จะเริ่มนับหนึ่งในการด าเนินการจัดการเลือกตั้งซึ่งจะจัด
เลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ส่วนนายกและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ต้องหยุดปฏิบัติ
หน้าที่ทันทีตามกฎหมายก าหนด   
 เลขาธิการ กกต.ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ในส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น กกต.ได้
ด าเนินการเสร็จแล้ว จากนี้ก าลังจะมีการเรียกประชุมผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งน่าจะเป็นปลัด อบจ.มาประชุมร่วมกันที่กรุงเทพฯในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ก่อนที่ กกต.จะ
ประกาศให้มีการเลือกตั้งเพราะเมื่อ กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ งแล้วผู้สมัครก็จะเริ่มท าการหาเสียง ผู้อ านวยการ
เลือกตั้งก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจัดการเลือกตั้ง ส่วนเรื่องการป้องกันทุจริตต่างๆ ส านักงาน กกต.ก็ได้เตรียมจะ
เสนอแผนให้กกต.พิจารณาโดยจะครอบคลุมทั้งเรื่องการปราบปรามและป้องกันทุจริต 
 “ในการประชุม ครม.เมื่อวาน กกต.ในฐานะผู้ควบคุมก็ได้ชี้แจงถึงแนวทางการควบคุมการจัดเลือกตั้ง ซึ่ง
แม้เรื่องนี้การจัดเลือกตั้งจะเป็นวาระจรแต่ใช้เวลาในการพิจาณาค่อนข้างนาน เนื่องจากมีการซักถามของรัฐมนตรีหลาย
ท่านด้วยความเป็นห่วง ทางรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้มีการอธิบายเรื่องต่างจน ครม.ก็มีมติให้มีการเลือกตั้งองค์กรบริหาร
ส่วนจังหวัดเพราะว่าพร้อมที่สุด ส่วนการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จะตามมา กกต.ก็จะมีการพูดคุยกับ
มหาดไทยว่าพร้อมไหม เหมือนกับที่ กกต.ประชุมร่วมกับมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา “เลขาฯกกต.กล่าว 
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 พ.ต.อ.จรุงวิทย์  กล่าวอีกว่าในส่วนของงบประมาณที่ กกต.ได้รับจัดสรรเพ่ือใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
ขณะนี้มีปัญหาอยู่บ้างว่าจะเพียงพอไปถึงควบคุมเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนหรือไม่ เพราะที่ใช้กับ
เลือกตั้ง อบจ.ขณะนี้ก็เหลืออยู่ไม่มาก เนื่องจากต้องมีการเพ่ิมในส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
ที่ต้องมีในทุกหน่วยเลือกตั้งประมาณ 97,000 หน่วยเลือกตั้ง และยังต้องมีการอบรม กปน.หน่วยละ 10 คน รวม
ประมาณ 1 ล้าน  แต่ถ้าไม่เพียงพอก็จะต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมจากรัฐบาล 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79741 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/79741
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7 ตุลาคม 2563 12:49 pm 
เผย มีความเป็นไปได้เลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค. 
 

 
 
กรุงเทพฯ 7 ต.ค.- กกต.เตรียมเรียกประชุม  “ผอ.กกต.จว.- ปลัด อบจ.”   รับเลือกตั้ง อบจ.   “จรุงวิทย์” เผย มี
ความเป็นไปได้ก าหนด 20 ธ.ค.เป็นวันเลือกตั้ง 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  กล่าวถึง ไทม์ไลน์ในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น  หลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า เรื่องวันเลือกตั้งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ กกต. จะเห็นว่า
วันใดเหมาะสม  ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม หรือ  20 ธันวาคม   แต่มีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นวันที่ 20 ธันวาคม  เนื่องจาก
วันที่ 13 ธันวาคม เป็นช่วงวันหยุดยาว   ซึ่งจะมีความชัดเจนขึ้นหลังประชุม กกต. ในวันที่ 12 ตุลาคม นี้    
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า  การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ จะเป็นครั้งแรก หลังใช้บังคับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 
ฉบับใหม่  กกต.จะเป็นผู้ก าหนดวันเลือกตั้ง  รวมถึง วันรับสมัครของนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น
วันเดียวกันทั้ง 76 จังหวัด  เพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ   และหลังจากที่ กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ก็จะเริ่มนับ
หนึ่งในการด าเนินการจัดการเลือกตั้ง  ซึ่งจะจัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน   ส่วนนายกและสมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติหน้าที่อยู่ ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีตามกฎหมายก าหนด  
 พ.ต.อ.จรุงวิทย ์ ยังกล่าวว่า   ส่วนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น กกต.ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว
จากนี้ ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ จะเรียกประชุมผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งน่าจะเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ กรุงเทพฯ  ก่อนที่  กกต.จะประกาศให้มีการ
เลือกตั้ง   เพราะเมื่อ กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว  ผู้สมัครก็จะเริ่มท าการหาเสียง   ผู้อ านวยการเลือกตั้งก็ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจัดการเลือกตั้ง   ส่วนเรื่องการป้องกันทุจริตต่างๆ ส านักงาน กกต.ก็ได้เตรียมจะเสนอแผนให้ 
กกต.พิจารณา โดยจะครอบคลุม  ทั้งเรื่องการปราบปรามและป้องกันทุจริต 
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 พ.ต.อ.จรุงวิทย์   ยังกล่าวว่า ในส่วนของงบประมาณที่ กกต.ได้รับจัดสรร   เพ่ือใช้ในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น  ขณะนี้มีปัญหาอยู่บ้าง ว่าจะเพียงพอไปถึงควบคุมเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนหรือไม่  เพราะ
ที่ใช้กับเลือกตั้ง อบจ.  ขณะนี้ก็เหลืออยู่ไม่มาก  เนื่องจากต้องมีการเพ่ิมในส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
โควิด-19  ที่ต้องมีในทุกหน่วยเลือกตั้งประมาณ 97,000  หน่วยเลือกตั้ง  และยังต้องมีการอบรม กปน.หน่วยละ 10 
คน   รวมประมาณ  1 ล้าน   แต่ถ้าไม่เพียงพอ ก็จะต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมจากรัฐบาล  .- ส านักข่าวไทย  
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-556445 
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วันที่ 7 ตุลาคม 2563 - 13:06 น. 
เลขากกต. เผย วันเลือกตั้งท้องถิ่นชัดเจนหลัง 12 ต.ค. รับ 20 ธ.ค.เป็นไปได้มากสุด 
 

 
 

เลขากกต. เผย วันเลือกตั้งท้องถิ่นชัดเจนหลัง 12 ต.ค.นี้ ยอมรับ 20 ธ.ค.เป็นไปได้มากสุด เตรียมเรียกประชุมผอ.
กกต.จว.-ปลัดอบจ. เตรียมพร้อมรองรับการเลือกตั้ง 
 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงไทม์ไลน์ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
หลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า เรื่องวันเลือกตั้งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกกต.จะเห็นว่าวันใด
เหมาะสมระหว่างวันที่ 13 ธันวาคมหรือ 20 ธันวาคม แต่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นวันที่ 20 ธันวาคม เนื่องจากวันที่ 13 
ธันวาคม เป็นช่วงวันหยุดยาว ซึ่งอาจจะมีความชัดเจนขึ้นหลังประชุมกกต.ในวันที่ 12 ตุลาคมนี้  โดยการเลือกตั้งท้องถิ่น
ครั้งแรกหลังใช้บังคับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่นี้ กกต.ก็จะเป็นผู้ก าหนดวันเลือกตั้ง รวมถึงวันรับสมัคร ของ
นายกฯและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นวันเดียวกันทั้ง 76 จังหวัดเพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ  และ
หลังจากที่กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งก็จะเริ่มนับหนึ่งในการด าเนินการจัดการเลือกตั้งซึ่งจะจัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน ส่วนนายกและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีตาม
กฎหมายก าหนด 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ในส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น กกต.ได้ด าเนินการ
เสร็จแล้ว จากนี้ก าลังจะมีการเรียกประชุมผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งน่าจะเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาประชุมร่วมกันที่กรุงเทพในช่ วง 1-2 สัปดาห์นี้
ก่อนที่กกต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง เพราะเมื่อกกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้วผู้สมัครก็จะเริ่มท าการหาเสียง 
ผู้อ านวยการเลือกตั้งก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจัดการเลือกตั้ง ส่วนเรื่องการป้องกันทุจริตต่างๆ ส านักงาน กกต.ก็ได้
เตรียมจะเสนอแผนให้กกต.พิจารณาโดยจะครอบคลุมทั้งเรื่องการปราบปรามและป้องกันทุจริต 
 “การประชุมครม.เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม กกต.ในฐานะผู้ควบคุมก็ได้ชี้แจงถึงแนวทางการการควบคุมการจัด
เลือกตั้ง ซึ่งแม้เรื่องนี้การจัดเลือกตั้งจะเป็นวาระจรแต่ใช้เวลาในการพิจาณาค่อนข้างนาน เนื่องจากมีการซักถามของ 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/87%E0%B8%B1%E0%B8%B2.jpg
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รัฐมนตรีหลายท่านด้วยความเป็นห่วง ทางรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้มีการอธิบายเรื่องต่าง จนครม.ก็มีมติให้มีการเลือกตั้ง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เพราะว่าพร้อมที่สุด ส่วนการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จะตามมากกต.ก็จะมี
การพูดคุยกับมหาดไทยว่าพร้อมไหม เหมือนกับที่กกต.ประชุมร่วมกับมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ” 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์  กล่าวอีกว่าในส่วนของงบประมาณที่กกต.ได้รับจัดสรรเพ่ือใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นขณะนี้
มีปัญหาอยู่บ้างว่าจะเพียงพอไปถึงควบคุมเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นหรือไม่ เพราะที่ใช้กับเลือกตั้ง
อบจ.ขณะนี้ก็เหลืออยู่ไม่มาก เนื่องจากต้องมีการเพ่ิมในส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่
ต้องมีในทุกหน่วยเลือกตั้งประมาณ 97,000หน่วยเลือกตั้ง และยังต้องมีการอบรมกปน.หน่วยละ 10 คน รวมประมาณ 
1 ล้าน แต่ถ้าไมเ่พียงพอก็จะต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมจากรัฐบาล 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2383181 
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7 ต.ค. 2563 13:08 
กกต.เตรียมเรียกประชุม ผอ.กกต.จว.-ปลัด อบจ. รับเลือกตั้ง อบจ. 
   

 
 
กกต.เตรียมเรียกประชุมผอ.กกต.จว.-ปลัดอบจ. รับเลือกตั้งอบจ. “จรุงวิทย์” รับมีความเป็นไปได้ก าหนด 20 ธ.ค.
เป็นวันเลือกตั้ง 
 วันนี้ (7 ต.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. กล่าวถึงไทม์ไลน์ในการเลือกตั้งท้องถิ่นหลัง
คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า เรื่องวันเลือกตั้งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกกต.จะเห็นว่าวันใดเหมาะสม
ระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. หรือ 20 ธ.ค. แต่มีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นวันที่ 20 ธ.ค.เนื่องจากวันที่ 13 ธ.ค.เป็นช่วงวันหยุดยาว 
ซึ่งอาจจะมีความชัดเจนขึ้นหลังประชุมกกต.ในวันที่ 12 ต.ค.นี้ โดยการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกหลังใช้บังคับกฎหมาย
เลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่นี้ กกต.ก็จะเป็นผู้ก าหนดวันเลือกตั้ง รวมถึงวันรับสมัคร ของนายกและสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นวันเดียวกันทั้ง 76 จังหวัดเพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ และหลังจากที่กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
ก็จะเริ่มนับหนึ่งในการด าเนินการจัดการเลือกตั้งซึ่งจะจัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ส่วนนายกและสมาชิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีตามกฎหมายก าหนด 
 เลขาธิการกกต.ยังกล่าวด้วยว่าขณะนี้ในส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น กกต.ได้
ด าเนินการเสร็จแล้ว จากนี้ก าลังจะมีการเรียกประชุมผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งน่าจะเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาประชุมร่วมกันที่กรุงเทพในช่วง 1-2 สัปดาห์
นี้ก่อนที่กกต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้งเพราะเมื่อกกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้วผู้สมัครก็จะเริ่มท าการหาเสียง 
ผู้อ านวยการเลือกตั้งก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจัดการเลือกตั้ง ส่วนเรื่องการป้องกันทุจริตต่างๆ ส านักงาน กกต.ก็ได้
เตรียมจะเสนอแผนให้กกต.พิจารณาโดยจะครอบคลุมทั้งเรื่องการปราบปรามและป้องกันทุจริต 
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 “ในการประชุมครม.เมื่อวาน กกต.ในฐานผู้ควบคุมก็ได้ชี้แจงถึงแนวทางการการควบคุมการจัดเลือกตั้ง ซึ่ง
แม้เรื่องนีการจัดเลือกตั้งจะเป็นวาระจรแต่ใช้เวลาในการพิจาณาค่อนข้างนานเนื่องจากมีการซักถามของรัฐมนตรีหลาย
ท่านด้วยความเป็นห่วง ทางรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้มีการอธิบายเรื่องต่าง  จนครม.ก็มีมติให้มีการเลือกตั้งองค์กรบริหาร
ส่วนจังหวัดเพราะว่าพร้อมที่สุด ส่วนการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จะตามมากกต.ก็จะมีการพูดคุยกับ
มห าด ไทยว่ าพร้ อม ไหม  เ หมื อนกั บที่ ก กต . ป ระชุ ม ร่ ว มกั บมหาด ไทย เมื่ อ วั นที่  1 ต . ค .  ที่ ผ่ า นม า  “ 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่าในส่วนของงบประมาณที่กกต.ได้รับจัดสรรเพ่ือใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นขณะนี้
มีปัญหาอยู่บ้างว่าจะเพียงพอไปถึงควบคุมเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นหรือไม่ เพราะที่ใช้กับเลื อกตั้ง
อบจ.ขณะนี้ก็เหลืออยู่ไม่มากเนื่องจากต้องมีการเพ่ิมในส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่ต้องมีใน
ทุกหน่วยเลือกตั้งประมาณ 97,000หน่วยเลือกตั้ง และยังต้องมีการอบรมกปน.หน่วยละ 10 คน รวมประมาณ1 ล้าน แต่
ถ้าไม่เพียงพอก็จะต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมจากรัฐบาล 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000102382 
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พุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.24 น. 
กกต.เตรียมเรียกประชุม ผอ.กกต.จว.-ปลัด อบจ. รับเลือกตั้ง อบจ. 
กกต.เตรียมเรียกประชุมผอ.กกต.จว.-ปลัดอบจ. รับเลือกตั้งอบจ. “จรุงวิทย์” รับมีความเป็นไปได้ก าหนด 20 ธ.ค.
เป็นวันเลือกตั้ง 

 
 
 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงไทม์ไลน์ใน
การเลือกตั้งท้องถิ่นหลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า เรื่องวันเลือกตั้งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกกต.
จะเห็นว่าวันใดเหมาะสมระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. หรือ 20 ธ.ค. แต่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นวันที่ 20 ธ.ค.เนื่องจากวันที่ 13 
ธ.ค.เป็นช่วงวันหยุดยาว  ซึ่งอาจจะมีความชัดเจนขึ้นหลังประชุมกกต.ในวันที่ 12 ต.ค.นี้  โดยการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้ง
แรกหลังใช้บังคับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่นี้ กกต.ก็จะเป็นผู้ก าหนดวันเลือกตั้ง  รวมถึงวันรับสมัคร ของนายก
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นวันเดียวกันทั้ง 76 จังหวัด เพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ  และหลังจากที่
กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งก็จะเริ่มนับหนึ่งในการด าเนินการจัดการเลือกตั้งซึ่งจะจัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 
วัน ส่วนนายกและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีตามกฎหมาย
ก าหนด  
 เลขาธิการกกต.ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ในส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น กกต.ได้
ด าเนินการเสร็จแล้ว จากนี้ก าลังจะมีการเรียกประชุมผู้อ านวยการเลือกตั้ งประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งน่าจะเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาประชุมร่วมกันที่กรุงเทพในช่วง 1-2 สัปดาห์
นี้ก่อนที่กกต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้งเพราะเมื่อกกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้วผู้สมัครก็จะเริ่มท าการหาเสี ยง 
ผู้อ านวยการเลือกตั้งก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจัดการเลือกตั้ง ส่วนเรื่องการป้องกันทุจริตต่างๆ ส านักงาน กกต.ก็ได้
เตรียมจะเสนอแผนให้กกต.พิจารณาโดยจะครอบคลุมทั้งเรื่องการปราบปรามและป้องกันทุจริต 
 “ในการประชุมครม.เมื่อวาน กกต.ในฐานผู้ควบคุมก็ได้ชี้แจงถึงแนวทางการการควบคุมการจัดเลือกตั้ง ซึ่ง
แม้เรื่องนีการจัดเลือกตั้งจะเป็นวาระจรแต่ใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างนานเนื่องจากมีการซักถามของรัฐมนตรีหลาย 
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ท่านด้วยความเป็นห่วง ทางรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการอธิบายเรื่องต่าง จนครม.ก็มีมติให้มีการเลือกตั้งองค์กร
บริหารส่วนจังหวัด เพราะว่าพร้อมที่สุด ส่วนการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จะตามมากกต.ก็จะมีการ
พูดคุยกับมหาดไทยว่า พร้อมไหม เหมือนกับที่กกต.ประชุมร่วมกับมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา”พ.ต.อ.จรุงวิ
ทย์กล่าว 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์  กล่าวอีกว่าในส่วนของงบประมาณที่กกต.ได้รับจัดสรรเพ่ือใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นขณะนี้
มีปัญหาอยู่บ้างว่าจะเพียงพอไปถึงควบคุมเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นหรือไม่ เพราะที่ใช้กับเลือกตั้ง
อบจ.ขณะนี้ก็เหลืออยู่ไม่มากเนื่องจากต้องมีการเพ่ิมในส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่ต้องมีใน
ทุกหน่วยเลือกตั้งประมาณ 97,000 หน่วยเลือกตั้ง และยังต้องมีการอบรมกปน.หน่วยละ 10 คน รวมประมาณ1 
ล้าน  แต่ถ้าไม่เพียงพอก็จะต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมจากรัฐบาล  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/799664 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/799664


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   

ตดิตอ่ 17920-17924 
44 

 

 
 
7 ตุลาคม 2563 13:35 น.   
"จรุงวิทย์"เผยเลือกตั้งท้องถิ่นชัดเจนหลัง12 ต.ค.นี้ เตรียมเรียก"ผอ.กกต.จว.-ปลัดอบจ." เตรียมความพร้อม 
  

 
 
 วันที่ 7 ต.ค.63 ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงไทม์ไลน์ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
หลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า เรื่องวันเลือกตั้งขึ้นอยู่ กับการพิจารณาของกกต.จะเห็นว่าวันใด
เหมาะสมระหว่างวันที่ 13 ธันวาคมหรือ 20 ธันวาคม แต่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นวันที่ 20 ธันวาคม เนื่องจากวันที่ 13 
ธันวาคม เป็นช่วงวันหยุดยาว ซึ่งอาจจะมีความชัดเจนขึ้นหลังประชุมกกต.ในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ โดยการเลือกตั้งท้องถิ่น
ครั้งแรกหลังใช้บังคับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่นี้ กกต.ก็จะเป็นผู้ก าหนดวันเลือกตั้ง รวมถึงวันรับสมัคร ของ
นายกฯและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นวันเดียวกันทั้ง 76 จังหวัดเพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ และ
หลังจากที่กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งก็จะเริ่มนับหนึ่งในการด าเนินการจัดการเลือกตั้งซึ่งจะจัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน ส่วนนายกและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีตาม
กฎหมายก าหนด 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ในส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น กกต.ได้ด าเนินการ
เสร็จแล้ว จากนี้ก าลังจะมีการเรียกประชุมผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งน่าจะเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาประชุมร่วมกันที่กรุงเทพในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้
ก่อนที่กกต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง เพราะเมื่อกกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้วผู้สมัครก็จะเริ่มท าการหาเสียง 
ผู้อ านวยการเลือกตั้งก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจัดการเลือกตั้ง ส่วนเรื่องการป้องกันทุจริตต่างๆ ส านักงาน กกต.ก็ได้
เตรียมจะเสนอแผนให้กกต.พิจารณาโดยจะครอบคลุมทั้งเรื่องการปราบปรามและป้องกันทุจริต 
  “การประชุมครม.เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม กกต.ในฐานะผู้ควบคุมก็ได้ชี้แจงถึงแนวทางการการควบคุมการจัด
เลือกตั้ง ซึ่งแม้เรื่องนี้การจัดเลือกตั้งจะเป็นวาระจรแต่ใช้เวลาในการพิจาณาค่อนข้างนาน เนื่องจากมีการซักถามของ
รัฐมนตรีหลายท่านด้วยความเป็นห่วง ทางรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้มีการอธิบายเรื่องต่าง จนครม.ก็มีมติให้มีการเลือกตั้ง  
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201007/1e190ee49095d97604c16bd59bd5ebe2f300a56be26635def0901342f25a21c6.jpg?itok=QsrETnrb
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องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เพราะว่าพร้อมที่สุด ส่วนการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จะตามมากกต.ก็จะมี
การพูดคุยกับมหาดไทยว่าพร้อมไหม เหมือนกับที่กกต.ประชุมร่วมกับมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ” 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่าในส่วนของงบประมาณที่กกต.ได้รับจัดสรรเพ่ือใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นขณะนี้
มีปัญหาอยู่บ้างว่าจะเพียงพอไปถึงควบคุมเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นหรือไม่ เพราะที่ใช้กับเลือกตั้ง
อบจ.ขณะนี้ก็เหลืออยู่ไม่มาก เนื่องจากต้องมีการเพ่ิมในส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่
ต้องมีในทุกหน่วยเลือกตั้งประมาณ 97,000หน่วยเลือกตั้ง และยังต้องมีการอบรมกปน.หน่วยละ 10 คน รวมประมาณ 
1 ล้าน แต่ถ้าไม่เพียงพอก็จะต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมจากรัฐบาล 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/187756 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/187756
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7 ตุลาคม 2563 
"จรุงวิทย์" เร่งนัด "กกต.ทถ."อบรมเตรียมพร้อม หนักใจ ใช้ "จนท." ท างานหลักล้านคน 

 
หลัง มติ ครม.อนุมัติให้เลือกตั้ง อบจ.ได้ กกต. ฐานะผู้ก ากับต้องเร่งรัดงาน โดย "เลขากกต." ยอมรับว่าห่วงเรื่องงบ 
และ บุคลากรที่ต้องอบรมหลักล้านคน 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการก าหนดวันเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  ว่า ในสัปดาห์หน้า กกต. จะหารือต่อการก าหนดวันเลือกตั้งที่
ชัดเจนอีกครั้ง ส่วนที่มีผู้คาดการณ์ว่าจะก าหนดวันเลือกตั้ง ช่วงวันที่ 13 ธันวาคม หรือ 20 ธันวาคมนั้น ขณะนี้ยังไม่
ชัดเจนเรื่องวันที่ แต่การเลือกตั้ง อบจ.จะเกิดขึ้นช่วงเดือนธันวาคมนี้แน่นอน อย่างไรก็ตามในสัปดาห์หน้า กกต. จะนัด
หารือกับ กกต.ท้องถิ่น เพ่ือก าหนดแนวทางและการท างาน ทั้งนี้การเลือกตั้ง อบจ. มีจ านวนหน่วยเลือกตั้งประมาณ 9.7 
หมื่นหน่วย และมีกรรมการประจ าหน่วยละ 10 คน ดังนั้นต้องมีเจ้าหน้าที่ของกกต.ดูแลในหน่วยเลือกตั้งเกือบล้านคน 
แต่ตนยืนยันว่า กกต. มีความพร้อมต่อการก ากับดูแลการเลือกตั้งเพ่ือไม่ให้มีปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งเกิดขึ้น  
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวด้วยว่า ส าหรับงบประมาณจัดการเลือกตั้ง อบจ. นั้นต้องพิจารณาอีกครั้ง อย่างไรก็
ตามกกต. ได้ท างบประมาณเสนอไปจ านวนหนึ่ง แต่ได้รับการอนุมัติ จ านวน 200 ล้านบาท ดังนั้นจึงกังวลต่อ
งบประมาณที่ไม่เพียงพอ ในสถานการณ์เลือกตั้งที่ต้องระมัดระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วย อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่กังวลต่อมาคือ เมื่อการเลือกตั้งอบจ. แล้วเสร็จภายใต้งบประมาณที่จัดสรร หากจะจัดการเลือกตั้งในระดับอ่ืน

งบประมาณอาจไม่เพียงพอได้  
             “การชี้แจงต่อที่ประชุมของกกต. แม้เป็นวาระจร แต่มีรัฐมนตรีสอบถามในรายละเอียดนานพอสมควร ก่อน 
นายกฯ จะประกาศเป็นมติให้มีการเลือกตั้ง อบจ. ได้ในที่สุด ส่วนข้อกฎหมายที่ต้องเตรียมพร้อมจัดเลือกตั้งกกต.ดูแล
และพร้อมแล้ว ซึ่งสัปดาห์หน้าจะก าหนดวันเพ่ือเตรียมความเข้าใจและความพร้อมของกกต.ท้องถิ่นและต้องพิจารณา
แต่งตั้งกกต.ท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างเพราะมีหลายคนที่เกษียณอายุ” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901306 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901306
https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.bangkokbiznews.com&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=971601
https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.bangkokbiznews.com&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=971601
https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.bangkokbiznews.com&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=971601
https://widgets.mgid.com/?utm_source=www.bangkokbiznews.com&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=971601
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กกต.ส่อเคาะ 20 ธ.ค.63 เลือกตั้ง อบจ. 
07 Oct 2020 11:53 น.  
 
 
 
 
 
 
กกต.เตรียมเรียกประชุมผอ.กกต.จว.-ปลัดอบจ. รับเลือกตั้งอบจ. “จรุงวิทย์” รับมีความเป็นไปได้ก าหนด 20 ธ.ค.
เป็นวันเลือกตั้ง 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. กล่าวถึงไทม์ไลน์ในการเลือกตั้งท้องถิ่นหลังคณะรัฐมนตรีมีมติให้
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า เรื่องวันเลือกตั้งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกกต.จะเห็นว่าวันใดเหมาะสมระหว่างวันที่ 1 3 
ธ.ค. หรือ 20 ธ.ค. แต่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นวันที่ 20 ธ.ค.เนื่องจากวันที่ 13 ธ.ค.เป็นช่วงวันหยุดยาว ซึ่งอาจจะมี
ความชัดเจนขึ้นหลังประชุมกกต.ในวันที่ 12 ต.ค.นี้ 
 โดยการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกหลังใช้บังคับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่นี้ กกต.ก็จะเป็นผู้ ก าหนด
วันเลือกตั้ง รวมถึงวันรับสมัคร ของนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นวันเดียวกันทั้ง 76 จังหวัดเพ่ือ
สะดวกในการบริหารจัดการ และหลังจากที่กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งก็จะเริ่มนับหนึ่งในการด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งซึ่งจะจัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ส่วนนายกและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีตามกฎหมายก าหนด 
 เลขาธิการกกต.ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ในส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น กกต.ได้
ด าเนินการเสร็จแล้ว จากนี้ก าลังจะมีการเรียกประชุมผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งน่าจะเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาประชุมร่วมกันที่กรุงเทพในช่วง 1-2 สัปดาห์
นี้ก่อนที่กกต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้งเพราะเมื่อกกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้วผู้สมัครก็จะเริ่มท าการหาเสียง 
ผู้อ านวยการเลือกตั้งก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจัดการเลือกตั้ง ส่วนเรื่องการป้องกันทุจริตต่างๆ ส านักงาน กกต.ก็ได้
เตรียมจะเสนอแผนให้กกต.พิจารณาโดยจะครอบคลุมทั้งเรื่องการปราบปรามและป้องกันทุจริต 
 ในการประชุมครม.เมื่อวาน กกต.ในฐานผู้ควบคุมก็ได้ชี้แจงถึงแนวทางการการควบคุมการจัดเลือกตั้ง ซึ่ง
แม้เรื่องนีการจัดเลือกตั้งจะเป็นวาระจรแต่ใช้เวลาในการพิจาณาค่อนข้างนานเนื่องจากมีการซักถามของรัฐมนตรีหลาย
ท่านด้วยความเป็นห่วง ทางรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้มีการอธิบายเรื่องต่าง จนครม.ก็มีมติให้มีการเลือกตั้งองค์กรบริหาร
ส่วนจังหวัดเพราะว่าพร้อมที่สุด ส่วนการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จะตามมากกต.ก็จะมีการพูดคุยกับ
มหาดไทยว่าพร้อมไหม เหมือนกับที่กกต.ประชุมร่วมกับมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา 
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 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของงบประมาณที่กกต.ได้รับจัดสรรเพื่อใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นขณะนี้
มีปัญหาอยู่บ้างว่าจะเพียงพอไปถึงควบคุมเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นหรือไม่ เพราะที่ใช้กับเลือกตั้ง
อบจ.ขณะนี้ก็เหลืออยู่ไม่มากเนื่องจากต้องมีการเพิ่มในส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่ต้องมีใน
ทุกหน่วยเลือกตั้งประมาณ 97,000หน่วยเลือกตั้ง และยังต้องมีการอบรมกปน.หน่วยละ 10 คน รวมประมาณ 1 ล้านแต่
ถ้าไม่เพียงพอก็จะต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมจากรัฐบาล 
 
อ้างอิง  :   
https://www.thansettakij.com/content/politics/451887?utm_source=homepage&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/451887?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/451887?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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กกต.ปทุมธานี เผยพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ด้านผู้สมัครลั่นพร้อมชิงเก้าอ้ี 
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 - 14:45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม  มติ ครม. เคาะเลือกตั้งท้องถิ่นเดือนธันวาคม ด้าน กกต.จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า ดร.
สุชัญญา วิมุกตายน ผอ.สนง.กกต.จว.ปทุมธานี กล่าวว่า การเตรียมความพร้อม เลือกตั้งท้องถิ่น ในส่วนของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าจังหวัดปทุมธานี ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1.การแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดปทุมธานี ได้ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจังหวัดปทุมธานี มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งสิ้นจ านวน 36 คน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว 
 2.การแต่งตั้ง คณะกรรมการ การเลือกตั้ง ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ด าเนินการสรรหาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 3. การอบรมให้ความรู้ หัวหน้าพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยากรอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อย
แล้ว ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี มีความพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้ง ที่จะเกิดข้ึน ใน
เร็ววันนี้ 
จ.ปทุมธานี มียกฐานะ 
 1.อบต.เชียงรากใหญ่ เป็น เทศบาลต าบลเชียงรากใหญ่ 
 2.อบต.หนองสามวัง เป็น เทศบาลต าบลหนองสามวัง 
 3.เทศบาลต าบลบางกระดี เป็น เทศบาลเมืองบางกระดี 
ข้อมูลจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นจ าแนกตามประเภท ดังนี้ 
 อบจ. 36 คน 
 ทน. 4 เขต 24 คน 
 ทม. 3 เขต 18 คน 
 ทต. 2 เขต 12 คน 
 อบต.หมู่บ้านละ 1 คน 
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 ด้านนายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นานที่สุดในจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า อย่างไร
ก็ตามยังไม่มีอะไรแน่นอนว่าจะมีการเลือกตั้ง ต้องรอก่อน เราเป็นนายกฯ ก็ต้องท างานเต็มที่อยู่แล้ว 
 ด้าน พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีต ผบ.ช.น. ผู้สมัคร นายกฯอบจ.กล่าวว่า จะมีเลือกตั้งหรือไม่ยังไม่
ทราบเลย ต้องดู ครม. ก่อนว่าจะมีมติอย่างไร ผมเตรียมตัวมา  2 ปีแล้ว ถ้าผมได้รับเลือกตั้งจะท าให้ปทุมธานีเป็นเมืองที่
น่าอยู่  จ.ปทุมธานี เป็นเมืองแม่น้ าล าคลองอยู่แล้ว เป็นเมืองต้นน้ า แต่คลองส่งน้ าเน่าได้อย่างไร 
 จ.ปทุมธานีเป็นเมืองปริมณฑล มีปัญหามากมาย อาทิ ปัญหาการจราจร รถติด สิ่งแวดล้อมต่างๆ แย่ไป
หมด การส่งเสริมกีฬายังไม่มี ก็เป็นโชคดีของคนปทุมธานี ที่มีผู้ว่าฯ คนใหม่มา คนปทุมธานีจะพ้นค าสาบสักที 
ปทุมธานีเป็นเมืองอกแตกแม่น้ าไหลผ่ากลางได้ผู้ว่าฯ คนใหม่มาเป็นนิมิตหมายอันดี ปทุมธานีจะพ้นค าสาบก็วาระนี้ 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/region/news_2381673 
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กกต. แย้มไทม์ไลน์เลือกตั้งท้องถิ่น อบจ. 20 ธ.ค.เหตุติดหยุดยาว นัดถก 12 ต.ค. 
เผยแพร่: 6 ต.ค. 2563 18:15   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.รอ ครม.แจ้งเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นทางการ วางเปิดไทม์ไลน์เบื้องต้น ก าหนดเข้าคูหาเลือก อบจ. 13 ธ.ค. รับ
สมัคร 26-30 ต.ค.นี้ แต่อาจเลื่อนเป็น 20 ธ.ค. เหตุตรงช่วงรัฐบาลสั่งหยุดยาว นัดถก 12 ต.ค.นี้ 
 วันนี้ (6 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว โดยจะเป็น
การเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดรวม 380 คน จากนี้ทาง กกต.ก็จะรอหนังสือแจ้ง
อย่างเป็นทางการจากรัฐบาลก่อนที่จะประชุม กกต.และประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งการก าหนดวันเลือกตั้ง และ
วันรับสมัครนั้น กกต.จะไม่ได้เป็นผู้ประกาศก าหนดเหมือนเช่นการเลือกตั้ง ส.ส. เนื่องจากตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 12 ก าหนดให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเป็นผู้ประกาศก าหนด แต่ในกรณีนี้ถือ
เป็นการเลือกตั้งครั้งแรก หลังมีกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ ตามไทม์ไลน์การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ทางส านักงาน กกต.
ได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ได้มีการก าหนดว่า กกต.จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 17 ต.ค. จากนั้นมีมติในเชิง
บริหารเพ่ือให้การเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะมีขึ้นครั้งแรกหลังมีกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
ฉบับใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้วันอาทิตย์ที่ 13 
ธ.ค. เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งก็จะถือว่าเป็นวันที่ 58 ของกรอบระยะเวลา 60 วัน ที่สมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจาก
ต าแหน่ง เพราะเหตุอ่ืนตามมาตรา 11 วรรคหนึ่งของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นฯ และก าหนดให้มีการรับสมัครระหว่าง
วันที่ 26-30 ต.ค. 
 ทั้งนี้ มีรายงานว่า ไทม์ไลน์ดังกล่าวทางส านักงาน กกต.ได้มีการจัดท าขึ้นก่อนที่รัฐบาลจะประกาศวันหยุดพิเศษ
ในเดือน ธ.ค.ที่จะให้หยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-13 ธ.ค. เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้น หากมีการเสนอที่ประชุม กกต.
อาจต้องมีการพิจารณาว่าการจะให้วันที่ 13 ธ.ค.เป็นวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่
ส านักงานเสนอยังมีความเหมาะสมหรือไม่ จะปัญหาเรื่องการใช้สิทธิเลือกตั้งหรือการซื้อเสียงเลือกตั้งหรือไม่ โดยหากจะ 
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มีการเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งก็มีความเป็นไปได้ที่จะขยับไปให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. ซึ่งก็ต้องมีการขยับ
วันประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งของ กกต.ออกไปด้วย โดยต้องประกาศไม่เร็วกว่าวันที่ 22 ต.ค.เป็นต้นไปด้วย 
อย่างไรก็ตาม ในการประชุม กกต.วันนี้ที่ประชุมก็ได้รับทราบที่ ครม.มีมติให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบจ. และ
ได้ให้ส านักงานไปพิจารณาเรื่องวันเลือกตั้ง เพ่ือที่จะหารือเรื่องดังกล่าวอีกครั้งในการประชุมวันจันทร์ที่ 12 ต.ค. 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000102133 
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กกต. เปิดไทม์ไลน์ เลือก อบจ. 13 ธ.ค. รับสมัคร 26-30 ต.ค.นี้ 
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 - 17:37 น. 
 
 
 
 
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว โดยจะเป็น
การเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดรวม 380 คน  จากนี้ ทางกกต.ก็จะรอหนังสือ
แจ้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการก่อนที่จะประชุม กกต.และประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งการ
ก าหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครนั้น กกต.จะไม่ได้เป็นผู้ประกาศก าหนด เหมือนเช่นการเลือกตั้งส.ส. เนื่องจาก ตาม
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 12 ก าหนดให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ
เลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเป็นผู้ประกาศ
ก าหนด แต่ในกรณีนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังมีกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ 
 ทั้งนี้ ตามไทม์ไลน์การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ทางส านักงานกกต.ได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ได้มีการก าหนดว่า กกต.
จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 17 ตุลาคม จากนั้นมีมติในเชิงบริหารเพ่ือให้การเลือกตั้งนายกและสมาชิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะมีขึ้นครั้งแรกหลังมีกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้
ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งก็จะถือ
ว่าเป็นวันที่ 58 ของกรอบระยะเวลา 60 วันที่สมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนตามมาตรา 11 
วรรคหนึ่งของพ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นฯ และก าหนดให้มีการรับสมัครระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 
 มีรายงานว่าไทม์ไลน์ดังกล่าวทางส านักงานกกต.ฯได้มีการจัดท าขึ้นก่อนที่รัฐบาลจะประกาศวันหยุดพิเศษ
ในเดือนธ.ค.ที่จะให้หยุดยาว 4 วันตั้งแต่วันที่ 10-13 ธันวาคม เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้น หากมีการเสนอที่ประชุม
กกต.อาจต้องมีการพิจารณาว่าการจะให้วันที่ 13 ธันวาคม เป็นวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามที่ส านักงานเสนอยังมีความเหมาะสมหรือไม่ จะปัญหาเรื่องการใช้สิทธิเลือกตั้งหรือการซื้อเสียงเลือกตั้งหรือไม่ โดย
หากจะมีการเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งก็มีความเป็นไปได้ที่จะขยับไปให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม ซึ่งก็ต้อง
มีการขยับวันประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งของกกต.ออกไปด้วยโดยต้องประกาศไม่เร็วกว่าวันที่ 22 ตุลาคมเป็นต้นไปด้วย 
 อย่างไรก็ตาม การประชุมกกต.วันนี้ที่ประชุมก็ได้รับทราบที่ครม.มีมติให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิก
อบจ. และได้ให้ส านักงานไปพิจารณาเรื่องวันเลือกตั้ง เพ่ือที่จะหารือเรื่องดังกล่าวอีกครั้งในการประชุมวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2382234 
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เปิดไทม์ไลน์ 'เลือกตั้งท้องถิ่น'  เริ่มจาก อบจ.-กทม. ปิดท้าย 
อังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 17.31 น. 
 
 
 
 
 
 
 
กางไทม์ไลน์เลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละประเภท ห่าง 60 วัน กทม.รั้งท้าย  “บิ๊กตู”่ ลั่นทุกสนามจบป ี64 
 เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)   ในวาระที่ครม.เห็นชอบจัดการ
เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 จังหวัดทั่วประเทศ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยชี้แจงว่าทุก
อย่างเตรียมพร้อมหมดแล้ว  และชี้แจงเรื่องการให้ยกเลิกหรือคงไว้ของสภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.) กกต.ว่ายังตกลง
กันไม่ได้ และยังหาข้อยุติไม่ได้ อาจจะต้องเลือกตั้งสุดท้าย ฉะนั้นกทม.จะเลือกตั้งเป็นส่วนสุดท้าย ด้านพ.ต.อ.จรุงวิทย์ 
ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงว่า ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วทั้งประกาศการเลือกตั้งทั้ง 11 
ฉบับ การอบรมสมาชิก อบรมเจ้าหน้าที่ก็พร้อมหมดแล้ว 
 ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) อบจ.และเทศบาล พร้อมกันได้ว่า เพราะอาจจะเกิดความวุ่นวาย   ต้องค่อยๆเลือกทีละส่วน 
และแต่ละส่วนควรห่างกัน 60 วัน  และนายวิษณุ ยังได้แสดงความคิดเห็น หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และการท าประชามติ จะส่งผลกระทบให้การเลือกตั้งท้องถิ่นต้องเลื่อน
ออกไปด้วย รวมถึงจะท าให้รัฐบาลมีภาระงบประมาณเพ่ิมข้ึนด้วย 
 ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้น 5 ประเภท คือ คือ อบจ. อบต. เทศบาล องค์กร
ปกครองรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) และกทม. โดยการเลือกตั้งอบจ.จะเกิดขึ้นก่อนในวันที่ 13 ธ.ค. เนื่องจากมีความ
พร้อมในเรื่องของงบประมาณ ที่จะใช้จ านวน 3,200 ล้านบาท และการเลือกตั้งที่คาดว่า จะเกิดขึ้นเป็นล าดับถัดไปคือ 
เทศบาล และ อบต.คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 28 ก.พ.ปี 64 จากนั้นจะมีการจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองรูปแบบ
พิเศษ (เมืองพัทยา) และการเลือกตั้งกทม.คาดว่าจะเกิดข้ึนในวันที่ 25 ม.ย.ปี 64 
 อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้เสนอประเภท
ของการจัดการเลือกตั้งว่าจะเป็นประเภทใด โดยดูที่ความพร้อมและส่งให้ครม.พิจารณาเห็นชอบ  จากนั้นกกต.จะเป็นผู้
ก าหนดวันเลือกตั้งและส่งเข้าครม.อีกครั้ง โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่าการเลือกตั้งทั้ง 5 
ประเภทจะต้องเสร็จสิ้นในปี 64 ทั้งหมด 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/799543 

https://www.dailynews.co.th/politics/799543
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กกต. เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้ง อบจ. 13 ธ.ค. รับสมัคร 26-30 ต.ค. นี้ 
06 Oct 2020 17:26 น.  
 
 
 
 
 
 
กกต.เปิดไทม์ไลน์เบื้องต้น  ก าหนดเลือกตั้งอบจ. 13 ธ.ค. รับสมัคร 26-30 ต.ค.นี้ แต่อาจเลื่อนเป็น 20 ธ.ค. เหตุ
ตรงช่วงรัฐบาลสั่งหยุดยาว นัดถก 12 ต.ค.นี้ 
 วันนี้(6 ต.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว โดย
จะเป็นการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดรวม 380 คน 
 จากนี้ทางกกต.ก็จะรอหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการก่อนที่จะประชุมกกต.
และประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งการก าหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครนั้น กกต.จะไม่ได้เป็นผู้ประกาศก าหนด
เหมือนเช่นการเลือกตั้งส.ส. เนื่องจาก ตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 12 
ก าหนดให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดเป็นผู้ประกาศก าหนด แต่ในกรณีนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังมีกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับ
ใหม่ 
 ทั้งนี้ตามไทม์ไลน์การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ทางส านักงานกกต.ได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ได้มีการก าหนดว่า กกต.
จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 17 ต.ค.&nbsp; จากนั้นมีมติในเชิงบริหารเพ่ือให้การเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะมีขึ้นครั้งแรกหลังมีกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ให้ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้วันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค. เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งก็จะถือว่า
เป็นวันที่ 58 ของกรอบระยะเวลา 60 วันที่สมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนตามมาตรา 11 
วรรคหนึ่งของพ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นฯ และก าหนดให้มีการรับสมัครระหว่างวันที่ 26-30 ต.ค. 
 ทั้งนี้มีรายงานว่าไทม์ไลน์ดังกล่าวทางส านักงานกกต. ได้มีการจัดท าขึ้นก่อนที่รัฐบาลจะประกาศวั นหยุด
พิเศษในเดือนธ.ค.ที่จะให้หยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-13 ธ.ค. เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้นหากมีการเสนอที่ประชุม
กกต.อาจต้องมีการพิจารณาว่าการจะให้วันที่ 13 ธ.ค.เป็นวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่
ส านักงานเสนอยังมีความเหมาะสมหรือไม่ จะปัญหาเรื่องการใช้สิทธิเลือกตั้งหรือการซื้อเสียงเลือกตั้งหรือไม่ 
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 โดยหากจะมีการเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งก็มีความเป็นไปได้ที่จะขยับไปให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 
ธ.ค. ซึ่งก็ต้องมีการขยับวันประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งของกกต.ออกไปด้วยโดยต้องประกาศไม่เร็วกว่าวันที่ 22 
ต.ค.เป็นต้นไปด้วย 
 อย่างไรก็ตามใ นการประชุมกกต.วันนี้ที่ประชุมก็ได้รับทราบที่ครม.มีมติให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิก
อบจ. และได้ให้ส านักงานไปพิจารณาเรื่องวันเลือกตั้ง เพ่ือที่จะหารือเรื่องดังกล่าวอีกครั้งในการประชุมวันจันทร์ที่ 12 ต.ค. 
 
อ้างอิง  :   
https://www.thansettakij.com/content/politics/451820?utm_source=category&utm_medium=internal
_referral&utm_campaign=politics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/451820?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/451820?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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ด่วนที่สุด!!! เปิดไทม์ไลน์ ‘เลือกตั้งอบจ.’ กกต.เปิดวันรับสมัคร-หย่อนบัตร 
วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 17.52 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 6 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นแล้ว โดยเป็นการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด รวม 380 คน หลังจากนี้
ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะรอหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล ก่อนที่จะประชุม กกต. และ
ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง 
 ส าหรับการก าหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครนั้น กกต.จะไม่ได้เป็นผู้ประกาศก าหนดเหมือนเช่นการ
เลือกตั้ง ส.ส. เนื่องจากตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 12 ก าหนดให้เป็น
อ านาจของผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด เป็นผู้ประกาศก าหนด แต่ในกรณีนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังมีกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่  
 ทั้งนี้ ตามไทม์ไลน์การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ทางส านักงาน กกต.ได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ได้มีการก าหนดว่า กกต.
จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 จากนั้นมีมติในเชิงบริหารเพ่ือให้การเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะมีขึ้นครั้งแรกหลังมีกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ให้ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่ง
จะถือว่าเป็นวันที่ 58 ของกรอบระยะเวลา 60 วันที่สมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนตาม
มาตรา 11 วรรคหนึ่งของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นฯ และก าหนดให้มีการรับสมัครระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2563 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าไทม์ไลน์ดังกล่าว ทางส านักงานกกต.ฯได้มีการจัดท าขึ้นก่อนที่รัฐบาลจะประกาศวันหยุดพิเศษใน
เดือนธ.ค.ที่จะให้หยุดยาว 4 วันตั้งแต่วันที่ 10-13 ธันวาคม นี้ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้นหากมีการเสนอที่ประชุมกกต.
อาจต้องมีการพิจารณาว่าการจะให้วันที่ 13 ธันวาคม นี้ เป็นวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามที่ส านักงานฯเสนอยังมีความเหมาะ สมหรือไม่ จะปัญหาเรื่องการใช้สิทธิเลือกตั้งหรือการซื้อเสียงเลือกตั้งหรือไม่ 
โดยหากจะมีการเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งก็มีความเป็นไปได้ที่จะขยับไปให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม นี้ 
ซึ่งก็ต้องมีการขยับวันประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งของกกต.ออกไปด้วย โดยต้องประกาศไม่เร็วกว่าวันที่ 22 ตุลาคม 
เป็นต้นไป  
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 อย่างไรก็ตาม ในการประชุมกกต.วันนี้(6 ตุลาคม 2563)ที่ประชุมก็ได้รับทราบที่ครม.มีมติให้มีการเลือกตั้ง
นายกและสมาชิกอบจ. และได้ให้ส านักงานไปพิจารณาเรื่องวันเลือกตั้ง เพ่ือที่จะหารือเรื่องดังกล่าวอีกครั้งในการประชุม
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม นี้ 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/523270 
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7 ตุลาคม 2563 
เปิดไทม์ไลน์ 'เลือกตั้งท้องถิ่น' เริ่ม อบจ.ก่อน - กทม.ปิดท้าย ต้องจบ สิ้นปี 64 
 
 
 
 
 
 
เปิดไทม์ไลน์ "เลือกตั้งท้องถิ่น" เริ่ม อบจ.ก่อน แต่ละประเภทห่าง 60 วัน กทม.ปิดท้าย "นายกฯ" ลั่นทั้งหมดต้อง
เสร็จสิ้นในปี 64 
 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้จัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 จังหวัด
ทั่วประเทศเป็นอันดับแรก ส่วนผู้ว่าฯกทม. อาจจะต้องเป็นล าดับสุดท้าย เนื่องจากยังหาข้อยุติไม่ได้ว่า จะยกเลิก หรือ
คงไว้ สภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.) ท าให้ กทม. จะเลือกตั้งเป็นส่วนสุดท้าย โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วทั้งประกาศการเลือกตั้งทั้ง 11 ฉบับ 
การอบรมสมาชิก อบรมเจ้าหน้าที่ก็พร้อมหมดแล้ว 
 ขณะที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) อบจ. และเทศบาล พร้อมกันได้เพราะอาจจะเกิดความวุ่นวาย ต้องค่อยๆ เลือกทีละส่วน และ
แต่ละส่วนควรห่างกัน 60 วัน 
 ทั้งนี้ การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้น 5 ประเภท คือ คือ อบจ. อบต. เทศบาล องค์กรปกครองรูปแบบ
พิเศษ (เมืองพัทยา) และ กทม. 
 - อบจ. จะเกิดขึ้นในวันที่ 13 ธ.ค. 63 เนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของงบประมาณ ที่จะใช้จ านวน 
3,200 ล้านบาท 
 - เทศบาล และ อบต. คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 28 ก.พ. 64 
 - การเลือกตั้งองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) และการเลือกตั้ง กทม. คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
วันที่ 25 เม.ย. 64 
 อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้เสนอประเภท
ของการจัดการเลือกตั้งว่าจะเป็นประเภทใด โดยดูที่ความพร้อมและส่งให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบ จากนั้น กกต. จะเป็น
ผู้ก าหนดวันเลือกตั้งและส่งเข้า ครม.อีกครั้ง โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่าการเลือกตั้งทั้ง 5 
ประเภทจะต้องเสร็จสิ้นในปี 64 ทั้งหมด 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901268 
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เฮ เลือก 76 นายก อบจ.พร้อมกันทั่วปท. เล็งหย่อนบัตร 13 หรือ 20 ธ.ค. 
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 - 15:00 น. 
 
 
 
 
 
 
เฮ เลือก 76 นายก อบจ.พร้อมกันทั่วปท. เล็งหย่อนบัตร 13 หรือ 20 ธ.ค. 
 เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 ตุลาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจ าส าหนักนายกฯ 
แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)จัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ที่ครบวาระไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 โดยขั้นตอนจากนี้ครม.จะส่ง
หนังสือแจ้งไปถึงกกต.เพ่ือให้ด าเนินการจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน โดยความพร้อมของหน่วยงานเกี่ยวข้องในส่วน
ของกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งระบบข้อมูลราษฎรในการแบ่งเขตเลือกตั้งและได้ประกาศไปแล้ว นอกจากนั้นได้รวม
หมู่บ้านที่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร ไม่เกิน 25 คน รวมกับหมู่บ้านอ่ืน เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเลือกตั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) และเตรียมพร้อมงบประมาณปี 2564 ที่จะใช้เพ่ือเติม เพ่ือรองรับกับสถานการณ์แพร่ระบาด
โควิด-19 ขณะที่กกต.ได้แบ่งเขตเลือกตั้ง เพ่ือเตรียมการเลือกอบจ.โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ทั้ งกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและอ าเภอ ไว้เรียบร้อยแล้ว 
 รายงานข่าวแจ้งว่า มีต าแหน่งนายกอบจ. ที่สิ้นสุดวาระแล้ว และต้องเลือกตั้งพร้อมกันครั้งนี้ 76 แห่ง ใน 
76 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ กกต.ได้ก าหนดตุ๊กตาในกรอบการเลือกตั้ง 60 วันไว้คร่าวๆ 2 วัน คือ 1. วันอาทิตย์ที่ 13 
ธันวาคม และตัวเลือกที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม โดยกกต.จะนัดประชุมเพ่ือตัดสินใจเลือกวันใดวันหนึ่ง เบื้องต้น
ก าหนดไว้วันที่ 12 ตุลาคม นี้ 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2381749 
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ครม. เห็นชอบจัดเลือกตั้ง อบจ. โยน กกต. ก าหนดวัน 
สยามรัฐออนไลน์  6 ตุลาคม 2563 17:30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 6 ต.ค. เวลา 14.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม. เห็นชอบจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 
จังหวัดทั่วประเทศ โดยกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ร่วมประชุมและมีการเตรียมความ
พร้อมเรื่องการเลือกตั้งในทุกด้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ ครม. ท าหนังสือแจ้งไปยัง กกต. ฉะนั้น กกต. จะเป็นผู้ก าหนด
วันเลือกตั้งภายใน 60 วัน หลังจากท่ีได้รับหนังสือ 
 นายอนุชา กล่าวว่า นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบแก้ไขสถานที่ด าเนินการก่อสร้างศูนย์ราชการของ
กระทรวงมหาดไทย โดยเปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินการจากเดิมที่จะก่อสร้างที่แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
เป็นแขวงบางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ วงเงิน
งบประมาณ 5,574 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 จ านวน 900 กว่าล้านบาท 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/187563 
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มติ ครม.จัดเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ 
 6 ตุลาคม 2020 - 15:13 
 
 
 
 
 
 
ครม.มติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ พร้อมมิให้เลือกตั้ง อบจ.ก่อน ตาม
ระเบียบ 
 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ครม.มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้ง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจากประกาศค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง อบจ. กทม. มีอ านาจต่อเนื่อง หลังหมดวาระเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งที่ผ่านมา
กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งแล้ว 
โดยกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมข้อมูลทะเบียนราษฎร์ไว้ทั้งหมดแล้ว รวมไปถึงให้มีการแบ่งเขตการเลือกตั้งรวมหมู่บ้าน
ที่มจี านวนประชากรไม่เกิน 25 คนไว้รวมกัน รวมถึงมีการจัดเตรียมงบประมาณปี 2564 ไว้ส าหรับการเลือกตั้งแล้ว 
 ด้าน กกต.ได้มีการเตรียมระเบียบ และแบ่งเขตการเลือกตั้งครบทุกหน่วยและประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา รวมไปถึงอบรมผู้อ านวยการเลือกตั้งในระดับจังหวัดและอ าเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีการเห็นชอบให้มีการเลือกตั้ง อบจ.ก่อน ตามระเบียบ ที่ครม.จะต้องท าหนังสือ
แจ้งไปยัง กกต. เพื่อให้ก าหนดวันเลือกตั้งตามกรอบระยะเวลา 60 วัน ตามความเหมาะสม 
 นอกจากนี้ นายอนุชา ยังกล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ไปตรวจราชการที่แหลมฉบัง ซึ่งได้ดู
ความพร้อมตลอดจนแนวทางเชื่อมแหลมฉบังเข้ากับภูมิภาคอ่ืน ๆ เช่น โครงการแลนด์บริด ทะเลบก และเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางที่จะเปิดให้
นักลงทุนเข้ามาในประเทศ หรือให้นักลงทุนที่ได้ลงทุนไปแล้ว เดินทางเข้ามาดูความคืบหน้าของโครงการได้ ซึ่งวันพรุ่งนี้ 
(7 ต.ค.63) จะมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. ซึ่งเชื่อว่าจะมีความชัดเจนมากข้ึน รวมถึงประเด็นการเปิดรับนักท่องเที่ยว
และผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้ามาพ านักในประเทศ 
 นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการจัดงาน JOB EXPO ว่า ประสบความส าเร็จ และจะมีการจัดขึ้นอีกโดยครั้งต่อไป
อาจเพิ่มจาก 3 วัน เป็น 5 วัน ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ยังได้ก าชับเรื่องการก าจัดขยะบนเกาะใหญ่ โดยให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยดูแลเพ่ือหาแนวทางก าจัดขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากที่สุด 
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 โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินกู้ เพ่ือใช้ในโครงการ หนึ่งต าบล 
หนึ่งมหาวิทยาลัย ที่เป็นโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงอุดมศึกษาฯ โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยของ
รัฐทั่วประเทศเป็นหน่วยงานดูแลเศรษฐกิจระดับต าบล เข้าไปช่วยท างานร่วมกับภาครัฐ ภาคประประชาชน เพ่ือ
ยกระดับเศรษฐกิจระดับพื้นที่ พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชุมชนโดยในระยะแรก
จะด าเนินการใน 3,000 ต าบล 73 มหาวิทยาลัย ใช้งบประมาณ 10,629 ล้านบาท โดยจะมีการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ 
ประชาชนในพื้นท่ี รวมถึงนักศึกษา ตั้งเป้าการจ้างงานไม่น้อยกว่า 6 หมื่นคน 
 โดยเป้าหมายในปีแรก ตั้งเป้ายกระดับต าบลที่มีความพร้อมสูงไปสู่ระดับความยั่งยืน 750 แห่ง ส่วนที่สอง
ยกระดับต าบลที่มีความพร้อมปานกลางไปสู่ระดับพอเพียง 1,500 ต าบล และส่วนที่สาม ต าบลที่มีความพร้อมระดับต่ า 
หรือยากล าบากไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ อีก 750 ต าบล โดยก าหนดระยะเวลา 1 ปี พร้อมจ้างงานประชาชนในพ้ืนที่ๆ
ว่างงานและไม่ได้รับค่าจ้างจากหน่วยงานอ่ืนๆ ในอัตรา 9,000 บาทต่อเดือน บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปีที่มีความรู้
ความสามารถตรงต่อภารกิจ 15 ,000 ต่อเดือน ทั้งนี่ผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา อาชีวะศึกษา และมีความความรู้
ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจ อัตรา 5,000 ต่อเดือน 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_789396/ 
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'บิ๊กตู่' เผยเคาะ ลต.ท้องถิ่นประเดิมสนามแรก อบจ. 
อังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.16 น. 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฯ เผย ครม.มีมติเคาะเลือกตั้งท้องถิ่นภายในธ.ค. ประเดิมสนามแรก อบจ. 
 เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าว
ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า การประชุมครม.วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้น า
เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นมาพิจารณาร่วมกับครม. ซึ่ง เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วในเรื่องการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
แต่ที่ผ่านมามีเหตุผลและความจ าเป็นทั้งเรื่องสถานการณ์โควิด และเรื่องงบประมาณต่างๆที่ได้เตรียมการไว้ในระดับหนึ่ง 
โดยส่วนที่มีความพร้อมมากที่สุดวันนี้มติครม. ให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ก่อน ภายในระยะเวลา 
60 วัน คาดว่าภายเดือนในธ.ค. ส่วนการก าหนดช่วงเวลาต่างๆเป็นเรื่องของกกต. ก าหนดเอง ส่วนการเลือกตั้งรูปแบบ
อ่ืนปีหน้าก็จะทยอยด าเนินการต่อไป พร้อมการเตรียมงบประมาณปี 64 ไว้ด้วย 
 นายกฯ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้อยากให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ทุจริตและได้คนดีมา
ท างานท้องถิ่นทั้ง 5 ประเภท ซึ่งหลังจากนี้ไปก็จะดูรูปแบบที่เหลืออยู่ ว่าจะท าอย่างไรแต่ก็ต้องมีการเลือกตั้งอยู่แล้ว ย้ า
ว่าขอให้ได้คนดี ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ อย่าให้เกิดเหตุแบบเดิมขึ้นอีก เพราะหลายอย่างเป็น
ประสบการณ์อยู่แล้ว ดังนั้นต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน ทั้งรัฐบาล ครม. ประชาชนและผู้ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแล้วจะต้อง
ท าตัวอย่างไรให้สอดคล้องกับที่อ้างความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งหากเป็นประชาธิปไตยท่ีไร้ระบบโดยสิ้นเชิงคงไม่ใช่. 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/799454 
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ครม.เคาะเลือกตั้งท้องถิ่น อบจ.ประเดิมก่อน จัดได้ใน ธ.ค. ส่วนประเภทอ่ืนๆไว้ปีหน้า 
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 - 14:48 น. 
 
 
 
 
 
 
“บิ๊กตู่”เผย ครม.เคาะเลือกตั้งท้องถิ่น ประเดิม อบจ.พร้อมสุด คาดเลือกธันวาคมนี้ รอ กกต.เคาะวัน “เผย”ปีหน้า
ทยอยเลือกประเภทท่ีเหลือท้ังหมด บอกอยากเห็นความโปร่งใส ได้คนดี ซื่อสัตย์มาท างาน 
 เมื่อเวลา 13.15น.วันที่ 6 ต.ค.ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.
กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) ได้รายงานที่ประชุมครม.ถึงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ทั้งนี้มีเรื่องของความจ าเป็นในเรื่องของโควิด -19 และ
งบประมาณต่างๆที่เตรียมไว้ระดับหนึ่งแล้ว โดยมติครม.ให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ก่อนเป็น
อันดับแรก เพราะมีความพร้อมมากสุด ทั้งนี้ จะต้องมีการเลือกตั้งภายใน 60 วัน คาดว่าเลือกตั้งอบจ.ได้ในเดือนธ.ค.63 
โดยวันเลือกตั้งกกต.จะเป็นคนก าหนด และในปีหน้าจะทยอยเลือกตั้งประเภทอ่ืนๆต่อไป โดยต้องเตรียมการในเรื่องของ
งบประมาณต่างๆของปี 64 
 นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เราอยากให้การเลือกตั้งโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ทุจริต ได้คนดีมาท างานท้องถิ่นที่มี
อยู่ 5 ประเภท ทั้ง อบจ.องค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.)เทศบาล กทม.และเมืองพัทยา ซึ่งจะไปดูที่เหลืออยู่จะท า
อย่างไรให้เสร็จในปีหน้า ก็ขอให้ได้คนดี ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ อยากให้เกิดเหตุขึ้นอีก หลายอย่างเป็น
ประสบการณ์อยู่แล้ว ซึ่งจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน ทั้งรัฐบาล ครม.ประชาชนและผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง เมื่อเข้ามาแล้ว
จะต้องท าตัวอย่างไรให้สอดคล้องกับที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตย ซึ่งประชาธิปไตยไร้ระบบ โดยสิ้นเชิง ก็คงไม่ใช่
เหมือนกัน 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2381717 
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ครม. เคาะเลือกตั้ง อบจ. ภายใน 60 วัน 
 6 ตุลาคม 2020 - 14:26 
 
 
 
 
 
 
นายกฯ เผย ครม.เคาะเลือกตั้ง อบจ.ภายใน 60 วัน โยน กกต.ก าหนดวัน หวังได้ คนซื่อสัตย์ โปร่งใส ท างาน
ท้องถิ่น ชี้ ปชต. ต้องไม่ไร้ระบบ 
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า วันนี้ได้น า
คณะกรรมการการเลือกตั้งเข้ามาร่วมพิจารณาการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดนรัฐบาลมีการเตรียมการไว้ระดับหนึ่งแล้ว 
แต่ที่ผ่านมาติดเรื่องด้วยสถานการณ์โควิด และงบประมาณ ซึ่งขณะนี้ส่วนที่มีความพร้อมมากที่สุด ที่ ครม.มีมติให้
จัดการเลือกตั้ง อบจ.ภายใน 60 วัน หรือ ประมาณเดือนธันวาคม และให้ กกต.ไปก าหนดวัน ส่วนการเลือกอ่ืนๆ ก็จะ
ทยอยจัดในปี 2564 
 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าอยากให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการทุจริต ได้
คนดีมาท างานท้องถิ่นซึ่งมีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ อบจ. อบต. เทศบาล กทม. และ พัทยา ซึ่งยืนยันว่าจะจัดให้มีการ
เลือกตั้งทั้งหมด พร้อมย้ าว่า ขอให้การเลือกตั้งได้คนดีสุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ อย่าให้เกิดเหตุขึ้นอีกเพราะหลาย
อย่างมีประสบการณ์อยู่แล้ว ขอให้เรียนรู้ไปด้วยกันทั้งรัฐบาล คณะรัฐมนตรี ประชาชน รวมถึงผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งว่า
เข้ามาแล้วจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ให้สอดคล้องกับค าอ้างประชาธิปไตย เพราะหากประชาธิปไตยไร้ระบบโดยสิ้นเชิงคง
ไม่ใช่ 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_789349/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_789349/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   

ตดิตอ่ 17920-17924 
67 

 

 
นายกฯ แจง ครม.ประเดิมเลือกตั้งท้องถิ่น อบจ. คาด ธ.ค.ปีหน้าทยอยประเภทอ่ืนๆ 
เผยแพร่: 6 ต.ค. 2563 15:12   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
“ประยุทธ์” เผย ครม.เคาะเลือกตั้งท้องถิ่น ประเดิม อบจ.พร้อมสุด คาด ธ.ค.รอ กกต.เคาะวัน ปีหน้าทยอยเลือก
ประเภทท่ีเหลือ บอกอยากเห็นโปร่งใส ได้คนดี ซื่อสัตย์มาท างาน 
 วันนี้ (6 ต.ค.) เมื่อเวลา 13.10 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.
กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ได้รายงานที่ประชุม ครม.ถึงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ทั้งนี้มีเรื่องของความจ าเป็นในเรื่องของโควิด-19 และ
งบประมาณต่างๆ ที่เตรียมไว้ระดับหนึ่งแล้ว โดยมติ ครม.ให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก่อนเป็น
อันดับแรก เพราะมีความพร้อมมากสุด ทั้งนี้ จะต้องมีการเลือกตั้งภายใน 60 วัน คาดว่าเลือกตั้ง อบจ.ได้ในเดือน ธ.ค. 
63 โดยวันเลือกตั้ง กกต.จะเป็นคนก าหนด และในปีหน้าจะทยอยเลือกตั้งประเภทอ่ืนๆ ต่อไป โดยต้องเตรียมการใน
เรื่องของงบประมาณต่างๆ ของปี 64 
 นายกฯ กล่าวว่า เราก็อยากให้การเลือกตั้งโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ทุจริต ได้คนดีมาท างานท้องถิ่นที่มีอยู่ 5 
ประเภท ทั้ง อบจ.องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เทศบาล กทม.และเมืองพัทยา ซึ่งจะไปดูที่เหลืออยู่จะท าอย่างไรให้
เสร็จในปีหน้า ก็ขอให้ได้คนดี ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ อยากให้เกิดเหตุขึ้นอีก หลายอย่างเป็นประสบการณ์
อยู่แล้ว ซึ่งจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน ทั้งรัฐบาล ครม.ประชาชนและผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง เมื่อเข้ามาแล้วจะต้องท าตัวอย่าง
ไรให้สอดคล้องกับที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตย ซึ่งประชาธิปไตยไร้ระบบ โดยสิ้นเชิงก็คงไม่ใช่เหมือนกัน 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000102031 
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ครม. ไฟเขียวเลือกตั้งท้องถิ่น เริ่มที่ อบจ. ภายใน ธ.ค. 
ประชาไท /Submitted on Tue, 2020-10-06 15:35 
 
 
 
 
 
 
 
ครม. ไฟเขียวเลือกตั้งท้องถิ่น เริ่มที่ อบจ. ภายใน ธ.ค. 
 เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 63 ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าว
ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า การประชุมครม.วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้น า
เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นมาพิจารณาร่วมกับครม. ซึ่ง เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วในเรื่องการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
แต่ที่ผ่านมามีเหตุผลและความจ าเป็นทั้งเรื่องสถานการณ์โควิด และเรื่องงบประมาณต่างๆที่ได้เตรียมการไว้ในระดับหนึ่ง 
โดยส่วนที่มีความพร้อมมากที่สุด 
 "วันนี้มติ ครม. ให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ก่อน ภายในระยะเวลา 60 วัน คาดว่า 
ภายเดือนในธ.ค. ส่วนการก าหนดช่วงเวลาต่างๆเป็นเรื่องของกกต. ก าหนดเอง ส่วนการเลือกตั้งรูปแบบอ่ืนปีหน้าก็จะ
ทยอยด าเนินการต่อไป พร้อมการเตรียมงบประมาณปี 64 ไว้ด้วย" นายกฯกล่าว 
 ทั้งนี้อยากให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ทุจริตและได้คนดีมาท างานท้องถิ่นทั้ง 5 
ประเภท ซึ่งหลังจากนี้ไปก็จะดูรูปแบบที่เหลืออยู่ ว่าจะท าอย่างไรแต่ก็ต้องมีการเลือกตั้งอยู่แล้ว ย้ าว่าขอให้ได้คนดี 
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ อย่าให้เกิดเหตุแบบเดิมขึ้นอีก หลายอย่างเป็นประสบการณ์อยู่แล้ว ซึ่งจะต้อง
เรียนรู้ไปด้วยกัน ทั้งรัฐบาล ครม.ประชาชนและผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง เมื่อเข้ามาแล้วจะต้องท าตัวอย่างไรให้สอดคล้อง
กับท่ีบอกว่าเป็นประชาธิปไตย ซึ่งประชาธิปไตยไร้ระบบ โดยสิ้นเชิงก็คงไม่ใช่เหมือนกัน 
'เทพไท' แนะให้แบ่งจัดเป็น 5 รอบทุก 3 เดือน ห่วงพ้ืนที่เลือกตั้งทับซ้อน 
 ก่อนหน้านี้ เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวจากการที่ คสช. ได้ต่ออายุ
ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้สามารถด ารงต าแหน่งต่อไปได้ มาเป็นเวลา
หลายปี ท าให้เกิดผลกระทบต่อ3ส่วน เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 
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 1.ส่วนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม อยู่ในวาระยาวนาน จนเกิดการผูกขาดการใช้อ านาจ 
ของผู้บริหารกับประชาชน และจากการต่ออายุให้อยู่ในต าแหน่งต่ออย่างไม่มีก าหนด ท าให้ผู้บริหารไม่มีความ
กระตือรือร้นในการปฎิบัติหน้าที่บริการประชาชน 
 2.ส่วนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ของการบริหารองค์กรปกครองส่งท้องถิ่นนั้นๆ ก็เกิดสภาพรู้สึกเบื่อหน่าย
กับผู้บริหารท้องถิ่น เสียโอกาสในการเลือกตั้งผู้บริหารชุดใหม่ ยังต้องทนต่อสภาพการบริหารของคณะผู้บริหารชุดเดิมๆ
ต่อไป 
 3.ส่วนของท้าชิงหรือผู้เสนอตัวแข่งขันในต าแหน่งผู้บริหารคนใหม่ เกิดอาการอ่อนล้า เสียค่าใช้จ่ายกับการ
เปิดตัว การรณรงค์หาเสียง มาเป็นเวลาหลายปี แต่ยังไม่รู้ก าหนดวันเลือกตั้งที่แน่นอน 
 ถ้าหากรัฐบาลจะมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)ก าหนดวันเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเร็วๆ
นี้จริง ตนขอเสนอให้มีการก าหนดวันเลือกตั้งแต่ละระดับ หรือเป็นรอบๆ ทุกระยะเวลา3เดือน ต่อการเลือกตั้งหนึ่งรอบ 
 โดยแบ่งระดับประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น รอบแรกจัดการเลือกตั้งของ อบจ. 76จังหวัด, 
รอบที่2 จัดการเลือกตั้งระดับเทศบาลนครและเทศบาลเมือง จ านวน225แห่ง ,รอบที่3 จัดการเลือกตั้งระดับเทศบาล
ต าบล จ านวน2247แห่ง,รอบที่4 จัดการเลือกตั้งระดับ อบต.จ านวน 5300แห่ง,รอบที่5 จัดการเลือกตั้งของการปกครอง
รูปแบบพิเศษ คือ กทม.และเมืองพัทยา หรือจะก าหนดให้การเลือกตั้งองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษเป็นรอบแรก ก็
สามารถท าได้เช่นกัน 
 ถ้าหากการก าหนดวันเลือกตั้ง ของแต่ละระดับหรือแต่ละประเภท กระชั้นชิดเกินไป ก็จะท าให้เกิดความ
สับสนเรื่องป้ายโฆษณา รถแห่หาเสียงในหมู่ประชาชน เพราะมีบางพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทับซ้อนกัน 
 จึงขอเสนอให้รัฐบาลได้ก าหนดวันเวลาที่ชัดเจน ในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับการเลือกตั้ง ได้มีโอกาสเตรียมตัวเข้าสู่สนามการเลือกตั้งอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
อ้างอิง  :  https://prachatai.com/journal/2020/10/89835 
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ส่อ เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.ปลาย 64 "วิษณุ" ชี้ หากแก้ รธน.ต้องเลื่อนออกไป 
ไทยรัฐออนไลน์ 
6 ต.ค. 2563 17:25 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ส่อ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปลายปี 64 "วิษณุ เครืองาม" รองนายกฯ แสดงความเห็น กลางวงประชุม ครม. หากมี
การแก้ รธน.-ตั้ง ส.ส.ร.-ท าประชามติ ส่งผลกระทบต้องเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น และภาระงบฯ เพิ่ม 
 วันที่ 6 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ได้
เดินทางมาชี้แจงต่อ ครม. ถึงความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยน าเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 5 ประเภท 
ได้แก่ อบจ. อบต. เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร พร้อมระบุว่า กกต.มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งทุก
ประเภทแล้ว ขณะที่ ครม.เห็นชอบให้จัดการเลือกตั้ง อบจ.ก่อน เพราะมีความพร้อมในเรื่องของงบประมาณ ที่จะใช้
จ านวน 3,200 ล้านบาท และการเลือกตั้งที่คาดว่าจะเป็นล าดับถัดไป คือ เทศบาล และเมืองพัทยา ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่า 
จะให้ทั้งสองประเภทนี้จัดพร้อมกันหรือไม่ จากนั้นจะมีการจัดการเลือกตั้ง อบต. และปิดท้ายด้วยการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ที่ยังมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับการมีอยู่ของสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) เนื่องจากการเลือก
ต้ังแต่ละประเภทต้องทิ้งระยะห่างกัน 45-60 วัน ท าให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เร็วที่สุดอาจจะอยู่ช่วง
ปลายปี 2564 
 นอกจากนี้ ในที่ประชุม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความเห็นว่าหากมีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ หรือให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และการท าประชามติ จะส่งผลกระทบให้การ
เลือกตั้งท้องถิ่น ต้องเลื่อนออกไปด้วย รวมถึงจะท าให้รัฐบาลมีภาระงบประมาณเพ่ิมข้ึนด้วย 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1946520 
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เคาะ 3,200 ล้าน เลือกตั้งอบจ. ส่วนผู้ว่าฯ กทม.อีกยาว ด้าน 'วิษณุ' ชี้ถ้าแก้ รธน.กระทบแน่ 
6 ต.ค. 2563 17:46 น. 
 
 
 
 
 
 
ครม.เคาะงบ 3,200 ล้าน เลือกตั้ง อบจ. เดือน ธ.ค.นี้ ตามด้วยเทศบาล-เมืองพัทยา-อบต. ปิดท้ายเลือกผู้ว่า กทม.
ปลายปี 64 ด้าน 'วิษณุ' ชี้้ถ้าแก้รธน.กระทบแน่ 
 เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 6 ต.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.
กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ได้รายงานที่ประชุมครม.ถึงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่มีเรื่องของความจ าเป็น ในเรื่องของ โควิด-19 และ
งบประมาณต่างๆ ที่เตรียมไว้ระดับหนึ่งแล้ว โดยมติครม.ให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก่อนเป็น
อันดับแรก เพราะมีความพร้อมมากสุด 
 ทั้งนี้ จะต้องมีการเลือกตั้งภายใน 60 วัน คาดว่าเลือกตั้งอบจ.ได้ในเดือน ธ.ค.63 โดยวันเลือกตั้งกกต.จะ
เป็นคนก าหนด และในปีหน้าจะทยอยเลือกตั้งประเภทอ่ืนๆ ต่อไป โดยต้องเตรียมการในเรื่องของงบประมาณต่างๆ ของ
ปี 64 เราอยากให้การเลือกตั้งโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ทุจริต ได้คนดีมาท างานท้องถิ่นที่มีอยู่ 5 ประเภท ทั้ง อบจ.องค์การ
บริหารส่วนต าบล(อบต.)เทศบาล กทม.และเมืองพัทยา ซึ่งจะไปดูที่เหลืออยู่จะท าอย่างไรให้เสร็จในปีหน้า ก็ขอให้ได้คน
ดี ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่อยากให้เกิดเหตุขึ้นอีก 
 นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า หลายอย่างเป็นประสบการณ์อยู่แล้ว ซึ่งจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน ทั้งรัฐบาล 
ครม.ประชาชน และผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง เมื่อเข้ามาแล้วจะต้องท าตัวอย่างไรให้สอดคล้องกับที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตย 
ซึ่งประชาธิปไตยไร้ระบบ โดยสิ้นเชิงก็คงไม่ใช่เหมือนกัน 
 ต่อมาเมื่อเวลา 14.00 น. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ครบวาระไปเมื่อเดือนพ.ค. 2561 โดยขั้นตอนจากนี้ ครม.จะส่งหนังสือแจ้งไปถึงกกต.
เพ่ือให้ด าเนินการจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน 
 โดยความพร้อมของหน่วยงานเกี่ยวข้องในส่วนของกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งระบบข้อมูลราษฎรในการ
แบ่งเขตเลือกตั้งและได้ประกาศไปแล้ว นอกจากนั้นได้รวมหมู่บ้านที่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร ไม่เกิน 25 คน รวมกับ
หมู่บ้านอื่น 
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 เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเตรียมพร้อมงบประมาณปี 
2564 ที่จะใช้เพ่ือเติม เพ่ือรองรับกับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ขณะที่กกต.ได้แบ่งเขตเลือกตั้ง เพ่ือเตรียมการ
เลือกอบจ.โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและอ าเภอ ไว้
เรียบร้อยแล้ว 
 แหล่งข่าวเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และรมว.กลาโหม เป็นประธาน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เดินทางมาชี้แจงต่อ 
ครม.ถึงความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยน าเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ งท้องถิ่น 5 ประเภท ได้แก่ อบจ. อบต. 
เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร พร้อมระบุว่า กกต.มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งทุกประเภทแล้ว 
 ขณะที่ครม.ได้เห็นชอบให้จัดการเลือกตั้ง อบจ.ก่อน เนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของงบประมาณ ที่จะ
ใช้จ านวน 3,200 ล้านบาท และการเลือกตั้งที่คาดว่าจะเป็นล าดับถัดไป คือ เทศบาล และเมืองพัทยา ที่ยังไม่ได้ข้อ
สรุปว่าจะให้ทั้งสองประเภทนี้จัดพร้อมกันหรือไม่ จากนั้นจะมีการจัดการเลือกตั้ง อบต. และปิดท้ายด้วยการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ยังมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายที่เก่ียวกับการมีอยู่สมาชิกสภาเขต (ส.ข.) เนื่องจากการเลือก
ตั้งแต่ละประเภทต้องทิ้งระยะห่างกัน 45-60 วัน ท าให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คาดเร็วที่สุดอาจจะอยู่
ช่วงปลายปี 2564 
 นอกจากนี้ ในที่ประชุม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความเห็นว่า หากมีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ หรือให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และการท าประชามติ จะส่งผลกระทบให้การ
เลือกตั้งท้องถิ่นต้องเลื่อนออกไปด้วย รวมถึงจะท าให้รัฐบาลมีภาระเรื่องงบประมาณเพ่ิมข้ึนด้วย 
 
อ้างอิง  : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5060216 
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อธิบดีท้องถิ่น ยัน เลือกตั้งอบจ.พร้อมกัน 76 จังหวัด คนโดนม.44 ก็ลงสมัครได้ 
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 - 17:59 น. 
 
 
 
 
 
 
“อธิบดีสถ.” ชี้ ลต. อบจ. พร้อมกันทั่วปท. 76 แห่ง ลั่น เตรียมความพร้อมไว้แล้ว 
 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สัมภาษณ์ถึง การ
เลือกนายกฯ อบจ. ตามมติ ครม. ว่า ทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศจะเลือกพร้อมกัน ซึ่งคนที่โดนมาตรา 44 ก็สามารถ
กลับไปลงสมัครรับเลือกตั้งได้ อย่างไรก็ตาม กกต. ได้มาคุยถึงความพร้อม ทั้งเรื่องของการอบรม ระบบ และระเบียบ
ต่างๆ ในส่วนของกรมฯเรา ท าหน้าที่ให้การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดการเลือกตั้งซึ่งใช้งบของท้องถิ่น ซึ่งเราก็
มีความพร้อมแล้ว ขณะนี้รอเพียง กกต. ประกาศวันเลือกตั้งว่าจะเลือกวันไหนเท่านั้น 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2382191 
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อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชี้ เลือกตั้งนายก อบจ.ทั่วประเทศ คนโดน ม.44 ลงสมัครได้ 
สยามรัฐออนไลน์  7 ตุลาคม 2563 09:01 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึง การเลือก
นายก อบจ. ตามมติ ครม. ว่า ทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศจะเลือกพร้อมกัน ซึ่งคนที่โดนมาตรา 44 ก็สามารถกลับไปลง
สมัครรับเลือกตั้งได้ อย่างไรก็ตาม กกต. ได้มาคุยถึงความพร้อม ทั้งเรื่องของการอบรม ระบบ และระเบียบต่างๆ ในส่วน
ของกรมฯเรา ท าหน้าที่ให้การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดการเลือกตั้งซึ่งใช้งบของท้องถิ่น ซึ่งเราก็มีความพร้อม
แล้ว ขณะนี้รอเพียง กกต. ประกาศวันเลือกตั้งว่าจะเลือกวันไหนเท่านั้น 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/187667 
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กกต. รอ ครม. แจ้งเป็นทางการ ปักหมุดเลือก อบจ. 13ธ.ค. 
อังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 20.04 น. 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.รอครม.แจ้งเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นทางการ วางไทม์ไลน์เบื้องต้น เลือกอบจ. 13 ธ.ค. รับสมัคร 26-30 ต.ค.นี้ แต่
อาจเลื่อนเป็น 20 ธ.ค. เหตุตรงช่วงรัฐบาลสั่งหยุดยาว นัดถกอีกรอบ 12 ต.ค.นี้ 
 เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วโดย
จะเป็นการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด รวม 380 คน จากนี้ทางส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็จะรอหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลก่อนที่จะประชุมกกต.และประกาศ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งการก าหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครนั้น กกต.จะไม่ได้เป็นผู้ประกาศก าหนดเหมือนเช่น
การเลือกตั้งส.ส. เนื่องจากตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 12 ก าหนดให้
เป็นอ านาจของผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดเป็นผู้ประกาศก าหนด แต่ในกรณีนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังมีกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ 
ตามไทม์ไลน์การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ทางส านักงานกกต.ได้เตรียมไว้ ก่อนหน้านี้ได้มีการก าหนดว่า กกต.จะประกาศ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 17 ต.ค. จากนั้นมีมติในเชิงบริหารเพ่ือให้การเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่จะมีขึ้นครั้งแรกหลังมีกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ผู้อ านวยการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้วันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค. เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งก็จะถือว่าเป็นวันที่ 58 ของกรอบ
ระยะเวลา 60 วันที่สมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนตามมาตรา 11 วรรคหนึ่งของพ.ร.บ.การ
เลือกตั้งท้องถิ่นฯ และก าหนดให้มีการรับสมัครระหว่างวันที่ 26-30 ต.ค.   
 ทั้งนี้ มีรายงานว่าไทม์ไลน์ดังกล่าวทางส านักงานกกต.ฯ ได้มีการจัดท าขึ้นก่อนที่รัฐบาลจะประกาศวันหยุด
พิเศษในเดือน ธ.ค.ที่จะให้หยุดยาว 4 วันตั้งแต่วันที่ 10-13 ธ.ค. เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้น หากมีการเสนอที่ประชุม
กกต.อาจต้องมีการพิจารณาว่าการจะให้วันที่ 13 ธ.ค. เป็นวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามที่ส านักงานเสนอยังมีความเหมาะสมหรือไม่ จะปัญหาเรื่องการใช้สิทธิเลือกตั้งหรือการซื้อเสียงเลือกตั้งหรือไม่ 
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โดยหากจะมีการเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งก็มีความเป็นไปได้ที่จะขยับไปให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. ซึ่งก็ต้อง
มีการขยับวันประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งของกกต.ออกไปด้วยโดยต้องประกาศไม่เร็วกว่าวันที่ 22 ต.ค.เป็นต้นไป
ด้วย อย่างไรก็ตาม ในการประชุมกกต.วันนี้ที่ประชุมก็ได้รับทราบที่ครม.มีมติให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบจ. 
และได้ให้ส านักงานไปพิจารณาเรื่องวันเลือกตั้ง เพ่ือที่จะหารือเรื่องดังกล่าวอีกครั้งในการประชุมวันจันทร์ที่ 12 ต.ค 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/799560 
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เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้งท้องถิ่นเริ่ม อบจ.ก่อน แต่ละประเภทห่าง 60 วัน กทม.รั้งท้าย 
6 ตุลาคม 2563 - 21:13 น. 
 
 
 
 
 
เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้งท้องถิ่นเริ่ม อบจ.ก่อน แต่ละประเภทห่าง 60 วัน กทม.รั้งท้าย  "บิ๊กตู่" ลั่นทุกสนามจบปี 64 
 เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวาระที่ครม.เห็นชอบจัดการ
เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 จังหวัดทั่วประเทศ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยชี้แจงว่าทุก
อย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วและชี้แจงเรื่องการให้ยกเลิกหรือคงไว้ของสภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.) กกต.ว่ายังตกลง
กันไม่ได้ และยังหาขอ้ยุติไม่ได้ อาจจะต้องเลือกตั้งสุดท้าย ฉะนั้นกทม.จะเลือกตั้งเป็นส่วนสุดท้าย 
 ด้านพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ชี้แจงว่า ทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว
ทั้งประกาศการเลือกตั้งทั้ง 11 ฉบับ การอบรมสมาชิก อบรมเจ้าหน้าที่ก็พร้อมหมดแล้ว 
 ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.)อบจ.และเทศบาล พร้อมกันได้ว่า เพราะอาจจะเกิดความวุ่นวาย ต้องค่อยๆเลือกทีละส่วน 
และแต่ละส่วนควรห่างกัน 60 วันและนายวิษณุ ยังได้แสดงความคิดเห็น หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และการท าประชามติ จะส่งผลกระทบให้การเลือกตั้งท้องถิ่นต้องเลื่อน
ออกไปด้วย รวมถึงจะท าให้รัฐบาลมีภาระงบประมาณเพ่ิมข้ึนด้วย 
 ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้น 5 ประเภท คือ คือ อบจ. อบต. เทศบาล องค์กร
ปกครองรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) และกทม. 
 โดยการเลือกตั้ง อบจ.จะเกิดขึ้นก่อนในวันที่ 13 ธ.ค. เนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของงบประมาณ ที่จะ
ใช้จ านวน 3,200 ล้านบาท และการเลือกตั้งที่คาดว่า จะเกิดขึ้นเป็นล าดับถัดไปคือ เทศบาล และ อบต.คาดว่าจะเกิดข้ึน
ในช่วงวันที่ 28 ก.พ.ปี 64 จากนั้นจะมีการจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) และการเลือกตั้ง
กทม.คาดว่าจะเกิดข้ึนในวันที่ 25 ม.ย.ปี 64 
 อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้เสนอประเภท
ของการจัดการเลือกตั้งว่าจะเป็นประเภทใด โดยดูที่ความพร้อมและส่งให้ครม.พิจารณาเห็นชอบ 
จากนั้นกกต.จะเป็นผู้ก าหนดวันเลือกตั้งและส่งเข้าครม.อีกครั้ง โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า
การเลือกตั้งทั้ง 5 ประเภทจะต้องเสร็จสิ้นในปี 64 ทั้งหมด  
อ้างอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/politic/445383 

https://www.komchadluek.net/news/politic/445383
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ครม. เคาะลต.อบจ. ก่อน ส่วน ผู้ว่าฯกทม. ส่อเลือกตั้งปลายปี 64 
สยามรัฐออนไลน์  6 ตุลาคม 2563 21:14 น.   
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ
คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เดินทางมาชี้แจงกับครม.ถึงความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยน าเอกสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งท้องถิ่น 5 ประเภท ได้แก่ อบจ. อบต. เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร พร้อมระบุว่า กกต.มี
ความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งทุกประเภทแล้ว ขณะที่ครม. เห็นชอบให้จัดการเลือกตั้ง อบจ.ก่อน เพราะมีความ
พร้อมในเรื่องของงบประมาณ ที่จะใช้จ านวน 3,200 ล้านบาท และการเลือกตั้งที่คาดว่า จะเป็นล าดับถัดไปคือ เทศบาล 
และเมืองพัทยา โดยยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะให้ทั้งสองประเภทนี้จัดพร้อมกันหรือไม่ 
 จากนั้นจะมีการจัดการเลือกตั้ง อบต. และปิดท้ายด้วยการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ยังมี
ปัญหาเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการมีอยู่สมาชิกสภาเขต (ส.ข.) เนื่องจากการเลือกตั้งแต่ละประเภทต้ องทิ้งระยะห่าง
กัน 45-60 วัน ท าให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เร็วที่สุดอาจจะอยู่ช่วงปลายปี 2564 นอกจากนี้ ในที่
ประชุมนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความเห็นว่า หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และการท าประชามติ จะส่งผลกระทบให้การเลือกตั้งท้องถิ่นต้องเลื่อนออกไปด้วย 
รวมถึงจะท าให้รัฐบาลมีภาระงบประมาณเพ่ิมข้ึนด้วย 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/187613 
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เลือกตั้ง 'ผู้ว่าฯกทม.' อาจต้องรอปลายปี 64 
 
 
 
 
 
 
เปิดเบื้องหลัง "ครม." เคาะประเดิม เลือกตั้ง "อบจ." ก่อน เหตุ มีความพร้อม ใช้เงิน 3.2 พันล้าน "เทศบาล-เมือง
พัทยา" คิวถัดไป ส่วน "ผู้ว่าฯกทม." อาจต้องรอปลายปี 64 "วิษณุ" ให้ความเห็นกลางที่ประชุม หาก "แก้รธน." 
โดยเลือก "ส.ส.ร." สนามท้องถิ่นอาจเลื่อน 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และรมว.กลาโหม เป็นประธาน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เดินทางมาชี้แจงต่อ 
ครม.ถึงความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยน าเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 5 ประเภท ได้แก่ อบจ. อบต. 
เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร พร้อมระบุว่า กกต.มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งทุกประเภทแล้ว 
ขณะที่ได้ ครม.ได้เห็นชอบให้จัดการเลือกตั้ง อบจ.ก่อน เพราะมีความพร้อมในเรื่องของงบประมาณ ที่จะใช้จ านวน 
3,200 ล้านบาท และการเลือกตั้งที่คาดว่า จะเป็นล าดับถัดไปคือ เทศบาล และเมืองพัทยา ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะให้ทั้ง
สองประเภทนี้จัดพร้อมกันหรือไม่ 
 จากนั้นจะมีการจัดการเลือกตั้ง อบต. และปิดท้ายด้วยการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ยังมี
ปัญหาเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการมีอยู่สมาชิกสภาเขต (ส.ข.) เนื่องจากการเลือกตั้งแต่ละประเภทต้องทิ้งระยะห่าง
กัน 45-60 วัน ท าให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร็วที่สุดอาจจะอยู่ช่วงปลายปี 2564 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901185 
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"คณะก้าวหน้า" ยัน พร้อมลุยเลือกตั้งท้องถิ่น เปิดตัวผู้สมัคร 9 ต.ค.นี้ 
ไทยรัฐออนไลน์  6 ต.ค. 2563 15:45 น. 
 
 
 
 
 
 
คณะก้าวหน้า เด้งรับทันควัน "ช่อ"พรรณิการ์ ประกาศพร้อมลุยเลือกตั้งท้องถิ่น โชว์ตัวผู้สมัคร เกือบ 40 จังหวัด 9 
ต.ค.นี้ โว ขอเขย่าการเมืองท้องถิ่น เหมือนกับท่ี พรรคอนาคตใหม่ เคยท ามาแล้ว  
 วันที่ 6 ต.ค. นางสาวพรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ต้อกรณีที่
ครม. มีมติให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ส่งผลให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี ภายในสิ้นปีนี้ โดยนางสาว
พรรณิการ์ ยืนยันว่า ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา คณะก้าวหน้าได้คัดเลือกผู้สมัคร อบจ. ได้เกือบ 40 จังหวัด ในทุกภาคของ
ประเทศ และเริ่มการออกแบบนโยบายเพ่ือตอบโจทย์แต่ละท้องถิ่นไปแล้ว โดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะ
ก้าวหน้า พร้อมทีมงาน ได้เดินทางไปในหลายจังหวัดเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนกับประชาชน ออกแบบนโยบายที่ดีที่สุดเพ่ือ
ปลดปล่อยศักยภาพแต่ละจังหวัด 
 “การเตรียมทีม เตรียมนโยบายเพื่อลงเลือกตั้งอบจ. เราท างานคืบหน้าไปมาก พร้อมเกือบ 100% แล้ว รอ
เพียงแต่การประกาศวันเลือกตั้งที่ชัดเจนจากรัฐบาล เมื่อมีมติครม. ออกมาในวันนี้ คณะก้าวหน้าก็จะจัดแถลงข่าวเพ่ือ
แนะน าผู้สมัครของเราจากทั่วประเทศ พร้อมกับที่ธนาธรจะแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการปลดปล่อยศักยภาพประเทศไทยผ่าน
การเมืองท้องถิ่น ทีมผู้สมัครของเราทุกคนจะเปิดตัวพร้อมกัน ในงานที่จะจัดขึ้นวันที่ 9 ตุลาคมนี้ถือเป็นการเปิดแคมเปญ
เลือกตั้งท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าอย่างเป็นทางการ”น.ส.พรรณิการ์ กล่าว...  
 นางสาวพรรณิการ์ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ที่ผ่านมาคนไทยจ านวนมาก ไม่สนใจการเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะคิด
ว่า ไม่มีผลกับชีวิต ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่วันนี้ คณะก้าวหน้า จะเขย่าการเมืองท้องถิ่น เหมือนที่
พรรคอนาคตใหม่เคยเขย่าการเมืองระดับชาติมาแล้ว ในการเลือกตั้งมีนาคม 2562 คณะก้าวหน้าจะท าให้เห็นว่า 
การเมืองท้องถิ่นที่ใสสะอาด ปราศจากการใช้เงินซื้อเสียง ใช้อิทธิพล เปิดโอกาสให้คนที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ เข้ามา
บริหารท้องถิ่น เป็นไปได้ และจะเป็นการปลดปล่อยศักยภาพของไทยครั้งใหญ่ 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1946339 
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‘ก้าวหน้า’ ลั่นกลองรบ สู้ศึกสนามท้องถิ่น ‘ธนาธร’ นัดเปิดตัวผู้สมัคร อบจ. 9 ต.ค.นี้ 
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 - 15:35 น. 
 
 
 
 
 
 
‘คณะก้าวหน้า’ ลั่นกลอง สู้ศึกสนามท้องถิ่น ด้าน ‘ธนาธร’ เตรียมแถลงเปิดตัวผู้สมัคร อบจ. 9 ต.ค.นี้ 
 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี 
(ครม.) มีมติให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ว่าในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา คณะ
ก้าวหน้าได้คัดเลือกผู้สมัคร อบจ.ได้เกือบ 40 จังหวัด ในทุกภาคของประเทศ และเริ่มการออกแบบนโยบายเพ่ือตอบ
โจทย์แต่ละท้องถิ่นไปแล้ว โดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมทีมงาน ได้เดินทางไปในหลาย
จังหวัดเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนกับประชาชน ออกแบบนโยบายที่ดีที่สุดเพื่อปลดปล่อยศักยภาพแต่ละจังหวัด 
 “การเตรียมทีม เตรียมนโยบายเพ่ือลงเลือกตั้ง อบจ. เราท างานคืบหน้าไปมาก พร้อมเกือบ 100 
เปอร์เซ็นต์แล้ว รอเพียงแต่การประกาศวันเลือกตั้งที่ชัดเจนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อมีมติ ครม.
ออกมาในวันนี้ คณะก้าวหน้าก็จะจัดแถลงข่าวเพ่ือแนะน าผู้สมัครของเราจากท่ัวประเทศ พร้อมกับท่ีนายธนาธรจะแสดง
วิสัยทัศน์เรื่องการปลดปล่อยศักยภาพประเทศไทยผ่านการเมืองท้องถิ่น ทีมผู้สมัครของเราทุกคนจะเปิดตัวพร้อมกันใน
งานที่จะจัดขึ้นวันที่ 9 ตุลาคมนี้ ถือเป็นการเปิดแคมเปญเลือกตั้งท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าอย่างเป็นทางการ” น.ส.
พรรณิการ์กล่าว 
 น.ส.พรรณิการ์กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาคนไทยจ านวนมากไม่สนใจการเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะคิดว่าไม่มีผลกับ
ชีวิต ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่วันนี้คณะก้าวหน้าจะเขย่าการเมืองท้องถิ่นเหมือนที่พรรคอนาคตใหม่
เคยเขย่าการเมืองระดับชาติมาแล้วในการเลือกตั้งมีนาคม 2562 คณะก้าวหน้าจะท าให้เห็นว่าการเมืองท้องถิ่นที่ใส
สะอาด ปราศจากการใช้เงินซื้อเสียง ใช้อิทธิพล เปิดโอกาสให้คนที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ เข้ามาบริหารท้องถิ่น เป็นไปได้ 
และจะเป็นการปลดปล่อยศักยภาพของไทยครั้งใหญ่ 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2381844 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.naewna.com/politic/523299 
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“ก้าวหน้า” อย่างไว! เปิดตัวผู้สมัคร อบจ. 9 ต.ค.นี้ แย้มคัดได้เกือบ 40 จว. 
เผยแพร่: 6 ต.ค. 2563 21:51   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
“พรรณิการ์” เผย ก้าวหน้าคัดผู้สมัคร อบจ.แล้วเกือบ 40 จังหวัด เตรียมนโยบายลงเลือกตั้งคืบหน้าเกือบ 100% 
นัดแถลงเปิดตัว 9 ธ.ค.ให้ “ธนาธร” โชว์วิสัยทัศน์ หวังเขย่าการเมืองท้องถิ่นเหมือนอนาคตใหม่ 
 วันนี้ (6 ต.ค.) น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
มีมติให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา คณะก้าวหน้าได้คัดเลือกผู้สมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) ได้เกือบ 40 จังหวัด ในทุกภาคของประเทศ และเริ่มการออกแบบนโยบายเพ่ือตอบโจทย์แต่ละท้องถิ่นไปแล้ว 
โดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมทีมงาน ได้เดินทางไปในหลายจังหวัด เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยน
กับประชาชน ออกแบบนโยบายที่ดีที่สุดเพื่อปลดปล่อยศักยภาพแต่ละจังหวัด 
 กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า กล่าวต่อว่า การเตรียมทีม เตรียมนโยบายเพ่ือลงเลือกตั้ง อบจ. เราท างาน
คืบหน้าไปมาก พร้อมเกือบ 100% แล้ว รอเพียงแต่การประกาศวันเลือกตั้งที่ชัดเจนจากรัฐบาล เมื่อมีมติ ครม. ออกมา
ในวันนี้ (6 ต.ค.) คณะก้าวหน้าก็จะจัดแถลงข่าวเพ่ือแนะน าผู้สมัครของเราจากทั่วประเทศ พร้อมกับที่ นายธนาธร จะ
แสดงวิสัยทัศน์เรื่องการปลดปล่อยศักยภาพประเทศไทยผ่านการเมืองท้องถิ่น ทีมผู้สมัครของเราทุกคนจะเปิดตัวพร้อม
กัน ในงานที่จะจัดขึ้นวันที่ 9 ตุลาคมนี้ ถือเป็นการเปิดแคมเปญเลือกตั้งท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าอย่างเป็นทางการ 
 น.ส.พรรณิการ์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา คนไทยจ านวนมากไม่สนใจการเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะคิดว่าไม่มีผล
กับชีวิต ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่วันนี้ คณะก้าวหน้าจะเขย่าการเมืองท้องถิ่น เหมือนที่พรรคอนาคต
ใหม่เคยเขย่าการเมืองระดับชาติมาแล้วในการเลือกตั้งมีนาคม 2562 คณะก้าวหน้าจะท าให้เห็นว่าการเมืองท้องถิ่นที่ใส
สะอาด ปราศจากการใช้เงินซื้อเสียง ใช้อิทธิพล เปิดโอกาสให้คนที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ เข้ามาบริหารท้องถิ่น เป็นไปได้ 
และจะเป็นการปลดปล่อยศักยภาพของไทยครั้งใหญ่ 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000102192 
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เพื่อไทย เตรียมสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น เผยยังให้ 'หญิงหน่อย' คุมเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. 
6 ต.ค. 2563  22:07 น. 
 
 
 
 
 
 
เพื่อไทย เตรียมประชุมแบ่งงาน กก.บห.ชุดใหม่ นัดแรก 12 ต.ค.นี้ ลั่นพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น ส่วนเก้าอ้ีผู้ว่าฯ 
กทม. ยังให้ 'หญิงหน่อย' คุม 
 เมื่อวันที่ 6 ต.ค. นายประเสริฐ จันทรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ ถึงการเรียก
ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เพ่ือแบ่งงานว่า อย่างช้าที่สุดคือวันที่ 12 ต.ค.นี้ โดยการแบ่งงานที่วางไว้
คร่าวๆ คือ การแบ่งงานตามข้อบังคับพรรค เช่น งานนโยบาย งานวิชาการ งานสื่อสารการเมือง และงานบริหารพัฒนา
กิจการภายในพรรค ส่วนการดึงคนนอกเข้ามาร่วมท างานกับพรรคนั้น มีส่วนงานขยายแนวร่วมกับการสร้างเครือข่าย ซึ่ง
เรามองไว้ว่าจะเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนในการช่วยคิด ช่วยท าในงานด้านต่างๆ 
 เมื่อถามว่าจะตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุด เพ่ือรองรับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาท างาน
หรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่สรุป ต้องประชุมคณะกรรมการบริหารให้ตกผลึกก่อน 
 เมื่อถามถึงความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น หลัง ครม. ประกาศให้เลือกตั้ง อบจ.ก่อน นายประเสริฐ 
กล่าวว่า หลังจากท าโครงสร้างแล้วเสร็จ เรื่องแรกที่จะต้องคุยกันคือเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น  การสรรหาผู้สมัคร ซึ่งมี
บุคคลจ านวนมากประสงค์ลงสมัครในนามพรรค อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีการพิจารณาเรื่องนี้ไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่คงต้อง
เอามาพิจารณาอีกเรื่อยๆ 
 เมื่อถามว่าในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.จะมอบภารกิจนี้ให้คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครในส่วนของ กทม.ด าเนินการหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ขณะนี้คุณหญิงสุดารัตน์ยังดูแล
ตรงนี้อยู่ คงจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามนั้นก่อน 
 เมื่อถามย้ าว่าพรรคพท. มีโอกาสส่งผู้สมัครสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ใช่หรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า 
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ต้องมีการพูดคุยให้ชัดเจนอีกครั้ง เรื่องตัวบุคคลเราจะต้อง
พิจารณากันเป็นพิเศษ 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_5061098 
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วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563 
เพื่อไทย เตรียมสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น เผยยังให้ ‘หญิงหน่อย’ คุมเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. 

 
 
เพื่อไทย เตรียมประชุมแบ่งงาน กก.บห.ชุดใหม่ นัดแรก 12 ต.ค.นี้ ลั่นพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น ส่วนเก้าอ้ีผู้ว่าฯ 
กทม. ยังให้ ‘หญิงหน่อย’ คุม 
 เมื่อวันที่ 6 ต.ค. นายประเสริฐ จันทรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเรียก
ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เพ่ือแบ่งงานว่า อย่างช้าที่สุดคือวันที่ 12 ต.ค.นี้ โดยการแบ่งงานที่วางไว้
คร่าวๆ คือ การแบ่งงานตามข้อบังคับพรรค เช่น งานนโยบาย งานวิชาการ งานสื่อสารการเมือง และงานบริหารพัฒนา
กิจการภายในพรรค ส่วนการดึงคนนอกเข้ามาร่วมท างานกับพรรคนั้น มีส่วนงานขยายแนวร่วมกับการสร้างเครือข่าย ซึ่ง
เรามองไว้ว่าจะเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนในการช่วยคิด ช่วยท าในงานด้านต่างๆ 
 เมื่อถามว่าจะตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุด เพ่ือรองรับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาท างาน
หรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่สรุป ต้องประชุมคณะกรรมการบริหารให้ตกผลึกก่อน 
 เมื่อถามถึงความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น หลัง ครม. ประกาศให้เลือกตั้ง อบจ.ก่อน นายประเสริฐ 
กล่าวว่า หลังจากท าโครงสร้างแล้วเสร็จ เรื่องแรกที่จะต้องคุยกันคือเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น การสรรหาผู้สมัคร ซึ่งมี
บุคคลจ านวนมากประสงค์ลงสมัครในนามพรรค อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีการพิจารณาเรื่องนี้ไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่คงต้อง
เอามาพิจารณาอีกเรื่อยๆ 
 เมื่อถามว่าในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.จะมอบภารกิจนี้ให้คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครในส่วนของ กทม.ด าเนินการหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ขณะนี้คุณหญิงสุดารัตน์ยังดูแล
ตรงนี้อยู่ คงจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามนั้นก่อน 
 เมื่อถามย้ าว่าพรรคพท. มีโอกาสส่งผู้สมัครสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ใช่หรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า 
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ต้องมีการพูดคุยให้ชัดเจนอีกครั้ง เรื่องตัวบุคคลเราจะต้อง
พิจารณากันเป็นพิเศษ 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_354616 
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"วิวัฒน์" เชื่อ ลต.ท้องถิ่น เป็นผลดีชาวบ้าน กระจายอ านาจคืนสู่ ปชช. 
ไทยรัฐออนไลน์  6 ต.ค. 2563 23:26 น. 
 
 
 
 
 
 
"วิวัฒน์" เชื่อเลือกตั้งท้องถิ่น เกิดการแข่งขันด้านโนยบาย เป็นผลดีให้ชาวบ้านได้เลือกคนเข้าใจพื้นที่ กระจาย
อ านาจคืนสู่ประชาชน ชี้หากท้องถิ่นเข้มแข็งจะเป็นรากฐานที่ดีให้ประเทศ 
 เมื่อวันที่ 6 ต.ค.63 นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา อดีต ส.ส.ราชบุรี กล่าวถึงกรณีท่ีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้
มีการเลือกตั้งท้องถิ่นภายในเดือน ธ.ค.นี้ ว่า เป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดการเลือกตั้งท้องถิ่นภายในปีนี้ เพราะการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นไม่ได้เกิดขึ้นมาเกือบ 10 ปีแล้ว การอยู่ในต าแหน่งที่ยาวนานเกินไปโดยไม่ได้เกิดการแข่งขันด้านนโยบาย อาจจะ
เกิดข้อเสียในการพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ ดังนั้นหากเกิดการเลือกตั้งขึ้น จะเกิดการต่อสู้กันด้วยนโยบาย มีการเสนอไอเดีย
ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะคิดนโยบายใหม่ๆให้กับท้องถิ่น วันนี้โลกเราเปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว แต่ละพ้ืนที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งผู้บริหารและนโยบายต่างๆ ดังนั้นการเลือกตั้งจะท าให้ประชาชนในพ้ืนที่
นั้นๆ ได้ผู้บริหารและนโยบายที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และจะเป็นการพัฒนาเป็นรากฐานของประเทศได้อีกด้วย 
เพราะหากท้องถิ่นเข้มแข็งทั้งเศรษฐกิจและสังคม จะช่วยให้ประเทศเราเข้มแข็งไปด้วย นอกจากนี้รัฐบา ลเองได้
บริหารงานประเทศเข้าสู่ปีที่ 2 แล้ว ดังนั้นต้องกระจายอ านาจคืนให้ท้องถิ่น ให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เลือกบุคคลที่เขา
อยากได้มาช่วยพัฒนาและบริหารพื้นที่ของพวกเขาเอง ซึ่งจะท าให้ประชาชนตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อท้องถิ่นด้วย 
 "วันนี้ทุกฝ่ายพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว ทั้งกระทรวงมหาดไทยและ กกต.ได้ประชุมร่วมกันไป
แล้ว รวมถึงได้เสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม. รอเพียง กกต.ก าหนดวันที่แน่นอน นี่คือการรอคอยของขาวบ้าน การเลือกตั้ง
จะท าให้ประชาชนได้ก าหนดอนาคตท้องถิ่นของตนเอง เพราะแต่ละที่มีรูปแบบการเป็นอยู่ที่แตกต่า งกันไป คนในพ้ืนที่
เท่านั้นที่จะรู้ว่าต้องวางนโยบายเช่นไรให้ท้องถิ่นเข้มแข็งและแก้ปัญหาที่มีอยู่ และผมเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมี
นโยบายดีๆจากผู้สมัคร ที่รัฐบาลเองจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหา รงาน ที่เป็นประโยชน์ได้อีกด้วย" 
นายวิวัฒน์ กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1946751 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1946751
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 
7 ต.ค. 2563 06:02 น. 
 
 
 
 
 
 
รัฐบาลพายเรือในอ่างแก้ รธน. 
 เมื่อเวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา มีการประชุม คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นข้อ
กฎหมายนัดแรก ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมก่อนรับ
หลักการ ตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีนายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน ต่อมานายนิกร จ านง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา โฆษกอนุ กมธ. กล่าวว่า 
ที่ประชุมพิจารณาข้อกฎหมาย 2 ประเด็น คือ การแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 และการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) มายกร่างฉบับใหม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และหารือว่าการท าประชามติต้องท าเมื่อใด ท ากี่ครั้ง โดยน า
ความเห็นจากการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาเมื่อวันที่ 23-24 ก.ย. มาพิจารณาด้วย ก่อนสรุปความเห็นส่งที่ประชุมกมธ.
ชุดใหญ่พิจารณา 
 
ไร้เงาฝ่ายค้านสังฆกรรมวงปาหี่ 
 ต่อมาช่วงบ่าย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โฆษก กมธ.
พิจารณาร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฯ แถลงว่า กมธ.ได้เชิญตัวแเทนฝ่ายค้านเข้าหารือ แต่ไม่มา ท าให้ กมธ.ท างาน
ยาก การไม่เคารพหลักการ ส าคัญของประชาธิปไตยฝ่ายค้านต้องทบทวนบทบาทตัวเองด้วย เสียดายกับท่าทีท่ีปฏิเสธค า
เชิญ เพราะการมาชี้แจงจะเป็นโอกาสได้ท าความเข้าใจกับ ส.ว. มองว่าฝ่ายค้านอาจไม่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ส าเร็จ เพ่ือต้องการโยนบาปให้พวกเรา ส.ส.รัฐบาล และ ส.ว. 
 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ โฆษก กมธ. กล่าวว่า การที่ฝ่ายค้านไม่มา
ตามค าเชิญ ท าให้ตอนนี้เหลือเพียงแค่เชิญพรรคร่วมรัฐบาลในฐานะผู้เสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส.ว. และ
นักวิชาการเข้าชี้แจงเท่านั้น ส่วนข้อเสนอในเรื่องการท าประชามติ ที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุปว่าจะต้องท าการประชามติ
ก่อนรัฐสภาพิจารณา หรือท าประชามติหลังจากผ่านรัฐสภาทั้งสามวาระแล้ว 
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พท.เย้ยไม่ท าตามใบสั่งรัฐบาล 
 ด้านนายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ โฆษก กมธ. 
อย่ากล่าวเอาดีใส่ตัวและพวกพ้อง เพราะพรรคฝ่ายค้านไม่เคยพูดคุยตกลงในวิป 3 ฝ่ายให้ตั้ง กมธ.ชุดนี้ขึ้นมา แต่ค่ าวันที่ 
24 ก.ย.กลับมีใบสั่งให้ตั้งซึ่งฝ่ายค้านเห็นว่าไม่มีความจ าเป็น ที่ส าคัญญัตตินี้ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไร เห็นได้ชัดว่าพอตั้ง
ไปประชุมไม่กี่ครั้งก็บอกใกล้ได้ข้อสรุปแล้ว ก็ชัดเจนว่ามีความจ าเป็นหรือเปล่า อย่ามาพูดว่าฝ่ายค้านไม่เคารพเสียงข้าง
มาก เป็นฝ่ายเสียงข้างมากต่างหากที่ต้องการยืดเวลาออกไป ถึงอย่างไรฝ่ายค้านต้องรออยู่แล้ว ที่ส าคัญเมื่อกลับเข้ามา
ในสภาอีกครั้ง เราจะได้พิสูจน์กันว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันหาทางออกให้ประเทศนี้หรือไม่ ถ้าจะมีใบสั่งขอให้มีใบสั่งแบบ
สร้างความเป็นประชาธิปไตยก็แล้วกัน 
แอบหวัง “บิ๊กตู”่ จะไม่ท าให้ผดิหวัง 
 นายภาควัต ศรีสุรพล ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า การตั้ง กมธ.ขึ้นมาศึกษาก่อนรับหลักการ 
เป็นเพียงทางออกทางเดียวที่ฝ่ายรัฐบาลน ามาใช้เพ่ือซื้อเวลา รอสัญญาณจากผู้มีอ านาจว่าจะตัดสินใจอย่างไร เชื่อว่า
รัฐบาลคงประเมินสถานการณ์ และวัดกระแสประชาชนว่าจะสามารถยื้อเวลาการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นานแค่ไหน ทั้งที่
รัฐบาลต้องแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาประเทศมากกว่านี้ ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาล
บังคับใช้กฎหมายโดยไม่สนใจความรู้สึกของประชาชน ที่ผ่านมาประชาชนผิดหวังกับรัฐบาลชุดนี้หลายต่อหลายครั้ง ครั้ง
นี้ยังแอบมีความหวังว่า พล.อ.ประยุทธ์จะไม่ท าให้ประชาชนผิดหวังอีก และเชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือทางออกที่ดี
ที่สุดให้กับประเทศไทย 
“จ้อน” เปิดศึกบี้ “นิพนธ์” ไขก๊อก 
 อีกเรื่องนายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย สมัยเป็นนายก อบจ.
สงขลา กรณีไม่อนุมัติเงินจัดซื้อรถซ่อมบ ารุงทางอเนกประสงค์ 2 คันกว่า 50 ล้านบาท ว่า ในฐานะที่นายนิพนธ์เป็นรอง
หัวหน้าพรรค ควรลาออกจากต าแหน่ง รมช.มหาดไทย และต าแหน่งทางการเมืองในพรรค แม้จะมีข้อโต้แย้งค าวินิจฉัย
ของ ป.ป.ช. เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางการเมืองของพรรค ตามบุคลากรของพรรคในอดีต ที่ลาออกเพ่ือรักษา
มาตรฐานทางการเมืองและปฐมอุดมการณ์ จนพรรคได้รับการยกย่องในสปิริตทางการเมือง เช่น นายวิทยา แก้วภราดัย 
อดีต รมว.สาธารณสุข นายวิฑูรย์ นามบุตร อดีต รมว.พม. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าฯ กทม. 
ยึดมาตรฐาน-อุดมการณ์พรรค 
 นายอลงกรณ์กล่าวว่า การรักษาหลักการของพรรคไม่อาจมีข้อยกเว้น โดยเฉพาะคดีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ วันนี้พรรคประชาธิปัตย์อาจไม่ใช่พรรคใหญ่เหมือนในอดีต แต่เราสามารถท าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนใน
อดีต คือการธ ารงรักษามาตรฐานทางการเมือง และอุดมการณ์ให้เป็นแบบอย่างความเป็นสถาบันทางการเมืองที่ดี วัน
หนึ่งศรัทธาประชาชนจะกลับมาด้วยการท าความดีของพรรคเชื่อว่าความศรัทธาเหนือกว่าเงินตรา และอ านาจ 
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มีความสนิทสนมเป็นเพ่ือนท างานร่วมกับนายนิพนธ์มาเกือบ 30 ปี แต่ความเป็นเพ่ือนย่อมไม่อาจเหนือหลักการของ
พรรค เมื่อ ป.ป.ช.ชี้ว่ากระท าผิดก็ต้องแสดงสปิริตลาออกตามมาตรฐานพรรค และไม่เหมาะสมที่จะใช้พรรคเป็นพ้ืนที่
ต่อสู้คดีจนท าให้พรรคเสียหลักที่ยึดไว้ พร้อมจะช่วยเหลือคดีนายนิพนธ์ในฐานะเพ่ือนคนหนึ่ง มั่นใจว่าการเสียสละของ
นายนิพนธ์จะเป็นผลดีต่ออนาคตทางการเมืองในวันข้างหน้า 
“สัมพันธ์” น าคน ปชป.หนุนสู้ต่อ 
 ขณะที่นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล อดีต ส.ส.สุโขทัย พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตนและเพ่ือนอดีต ส.ส.
ภาคเหนือ และตัวแทนภาค กทม. ร่วมให้ก าลังใจนายนิพนธ์ บุญญามณี หลังนายอลงกรณ์เรียกร้องให้ลาออกจากทุก
ต าแหน่งทางการเมือง พร้อมสนับสนุนการท าหน้าที่ของนายนิพนธ์ต่อไป เพราะมีผลงานเป็นรูปธรรมจับต้องได้ แม้วันนี้
จะมีการชี้มูลจาก ป.ป.ช. แต่ไม่ใช่เรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นการป้องกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อภาค รัฐ 
เท่ากับปกป้องเงินภาษีประชาชน ที่นายอลงกรณ์ออกมาเรียกร้องเช่นนี้ อยากถามว่าอะไรคือสปิริต “หรือนายอลงกรณ์
อาจเข้าใจอะไรคลาดเคลื่อนในอุดมการณ์ของพรรค เพราะวันหนึ่งเมื่อมีการยึดอ านาจคุณได้ลาออกจากพรรคไปเข้าร่วม
เป็น สปท.ในสภาลากตั้ง วันนี้คุณหวนกลับมาพรรคท าไม และมีวาระซ่อนเร้นอะไรหรือไม่ ควรตั้งใจท างานแก้ไขปัญหา
ให้ประชาชน ควรท ามากกว่าพูดสร้างภาพไปวันๆ” 
“จรุงวิทย”์ แจง ครม.จัด ลต.ท้องถิ่น 
 ที่ท าเนียบรัฐบาล พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์
ภายหลังเข้าชี้แจงต่อที่ประชุม ครม. เรื่องการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ภาพรวม กกต.มีประกาศ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องออกไปแล้ว จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดแล้ว หากจัดเลือกตั้ง 
อบจ.ต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประมาณ 1 แสนคน เพ่ือรองรับ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขหลังจาก 
ครม.มีมติแล้ว กกต.ต้องประกาศวันเลือกตั้งภายใน 45-60 วัน หลังจากนั้นผู้บริหารท้องถิ่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส่วน
งบประมาณจะใช้ของท้องถิ่นนั้นๆ และเป็นไปได้ว่าที่อาจต้องใช้งบฯเพ่ิม เพราะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และเพ่ิมหน่วย
เลือกตั้ง ขณะที่ข้อปฏิบัติการหาเสียงของผู้สมัครต้องค านึงถึงมาตรการด้านสาธารณสุข 
ครม.ไฟเขียวเลือก อบจ.76 จังหวัด 
 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 จังหวัด โดยให้ กกต .เป็นผู้ก าหนดวันเลือกตั้ง หลังจากที่ได้รับแจ้ง
จาก ครม.ภายใน 60 วัน ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมในเรื่องข้อมูลจ านวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขต
เลือกตั้ง อาทิ หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ที่มีไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
งบประมาณ โดยเฉพาะเตรียมงบฯเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์โควิด ส่วนส านักงาน กกต. 
ได้ออกระเบียบและประกาศ กกต.แล้ว แบ่งเขตเลือกตั้ง อบจ.ครบทุกแห่ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สรรหา
บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 10,749 คน เมื่อเดือน ก.ย. ส าหรับการอบรม
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจะด าเนินการเมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง 
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นายกฯแย้มปีหน้าครบทุกระดับ 
 ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม แถลงว่า ครม.มีมติให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น โดย
เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก่อนเป็นอันดับแรก เพราะพร้อมมากสุด คาดว่าจะเลือกตั้งได้ภายในเดือน 
ธ.ค.นี้ ส่วนวันเลือกตั้ง กกต.จะเป็นผู้ก าหนด และปีหน้าจะทยอยเลือกตั้งประเภทอ่ืนต่อไป อยากเห็นการเลือกตั้งที่
โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ทุจริต ได้คนดี ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้มาท างาน ส่วนที่เหลือองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
เทศบาล กทม. และเมืองพัทยา จะไปดูว่าจะท าอย่างไรให้เสร็จในปีหน้า เมื่อตนเข้ามาแล้วจะต้องท าตัวให้สอดคล้องกับ
ที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตย 
 
พปชร.ยังไม่วางตัวคนลงท้องถิ่น 
 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึง
การสรรหาบุคคลเป็นตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ขณะนี้ยังไม่ได้วางตัวบุคคล คงต้องรอสัปดาห์หน้าซึ่ง พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรค พปชร. นัดประชุมกรรมการบริหารพรรคอย่างเป็นทางการ ยืนยัน
ยังไม่มีการก าหนดตัวบุคคล เช่นเดียวกับการสรรหาผู้สมัครลงชิงต าแหน่งผู้ว่าฯ กทม. เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของ
คนกรุงเทพฯ สถานการณ์ก็ยังไม่ได้สรุปเช่นกัน เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่มีบางคนจะลงสมัครในนามพรรค พปชร. 
แต่บางคนลงสมัครในนามอิสระ แต่ให้พรรคสนับสนุน ร.อ.ธรรมนัสตอบว่า แนวทางเบื้องต้นบางพ้ืนที่จะลงสมัครในนาม
พรรค บางพ้ืนที่ลงในนามตัวเอง และกลุ่มของตัวเอง แต่ข้อสรุปต้องรอประชุม กก.บห. 
 
“แฮงค์” รับยังไม่พร้อมสู้ศึก กทม. 
 นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการพรรค พปชร. ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าว
พรรค พปชร.ไม่พร้อมในศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ครม.จึงมีมติเห็นชอบให้จัดเลือกตั้ง อบจ.เป็นประเภทแรกก่อนว่า “ยัง
ครับ ขณะนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้า รอประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคก่อน” 
 
“บี” ชี้ใช้โพลพรรคจัดคนลงผู้ว่าฯ 
 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวว่า ในส่วน
ของผู้ว่าฯ กทม.อาจดูเรื่องคะแนนนิยมหรือโพลที่เราจัดท าทุกเดือนมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
พรรค ตัวบุคคลที่พรรคจะส่งลงสมัครยังไม่มีใครทราบ เมื่อถามว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. ยังคงเป็น
ตัวเลือกแรกของพรรคอยู่หรือไม่ นายพุทธิพงษ์ตอบว่า ตอนนี้ท่านยังบวชอยู่ อย่าเพ่ิงเอ่ยถึงท่านเลย ส่วนการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นอ่ืน พรรคจะประชุม กก.บห.พรรคในสัปดาห์หน้า คงพูดคุยถึงภาพรวมและความพร้อม โดยจะดูแนวทางว่าจะให้
การสนับสนุนบุคคลที่จะลงในนามอิสระ หรือในนามพรรค 
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“เทพไท” ชงแผนเลือกทุกไตรมาส 
 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ขอเสนอให้มีการก าหนดวันเลือก
ตั้งแต่ละระดับ หรือเป็นรอบๆ ทุกระยะเวลา 3 เดือนต่อการเลือกตั้งหนึ่งรอบ โดยแบ่งประเภท เช่น รอบแรกจัดการ
เลือกตั้ง อบจ. 76 จังหวัด รอบที่ 2 เลือกตั้งระดับเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง 225 แห่ง รอบที่ 3 เลือกระดับ
เทศบาลต าบล 2,247 แห่ง รอบที่ 4 เลือกระดับ อบต.จ านวน 5,300 แห่ง และรอบที่ 5 เลือกในส่วนของ กทม. และ
เมืองพัทยา หรือจะก าหนดให้การเลือกตั้งองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษเป็นรอบแรกก็สามารถท าได้เช่นกัน 
 
ก้าวหน้ารอเปิดตัวผู้สมัคร อบจ. 
 น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า กล่าวว่า 2 เดือนที่ผ่านมาคณะก้าวหน้าได้คัดเลือก
ผู้สมัคร อบจ.ได้เกือบ 40 จังหวัดทุกภาค นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมทีมงานเดินทางไปใน
หลายจังหวัดเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนกับประชาชน เตรียมทีมเตรียมนโยบายพร้อมเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ วันที่ 9 ต.ค. 
คณะก้าวหน้าจะแถลงเปิดตัวผู้สมัครทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ และนายธนาธรจะแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการปลดปล่อย
ศักยภาพประเทศไทยผ่านการเมืองท้องถิ่น วันนี้คณะก้าวหน้าจะเขย่าการเมืองท้องถิ่น เหมือนที่พรรคอนาคตใหม่เคย
เขย่าการเมืองระดับชาติมาแล้ว จะท าให้เห็นว่าการเมืองท้องถิ่นที่ใสสะอาด ปราศจากการซื้อเสียงใช้อิทธิพล เปิดโอกาส
ให้คนที่มีวิสัยทัศน์มีความรู้เข้ามาบริหารเป็นไปได้ เพ่ือปลดปล่อยศักยภาพของประเทศครั้งใหญ่ 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1946595 
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เคาะเลือกตั้ง อบจ.คิวแรก ดีเดย์ธันวาคม’63  กกต. ยันพร้อมให้เข้าคูหาแน่ 
วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครม.ไฟเขียวเลือกตั้งอบจ.ปลายเดือนธันวาคม รอ กกต.ก าหนดวันภายใน 60 วัน เลขาฯ กกต.ลั่นพร้อมจัดเลือกตั้ง
ทุกประเภท เตรียมแผนงาน-บุคลากร ไว้แล้ว ส่วนงบอาจต้องใช้เพิ่มจากเหตุผลโควิดระบาด ประมาณการเบื้องต้น 
3.2 พันล้าน คิวต่อไปเป็น “เทศบาล-เมืองพัทยา” ส าหรับผู้ว่าฯกทม.รั้งท้าย ไปจัดได้ปลายปี’64 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์หลัง
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)น าเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นมาพิจารณาร่วมกับครม. 
ซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วในการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ที่ผ่านมามีเหตุผลและความจ าเป็นทั้งเรื่องสถานการณ์โควิด-
19 และเรื่องงบประมาณที่เตรียมการไว้ระดับหนึ่ง ส่วนที่มีความพร้อมมากที่สุดวันนี้มติครม. ให้มีการเลือกตั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก่อน ภายในระยะเวลา 60 วัน คาดว่าเริ่มภายในเดือนธันวาคม. ส่วนการก าหนดช่วงเวลา
เป็นเรื่องของกกต.ก าหนดเอง ส่วนการเลือกตั้งรูปแบบอ่ืน ปีหน้าจะทยอยด าเนินการต่อไป พร้อมเตรียมงบประมาณปี 
2564 ไว้ด้วย 
นายกฯกล่าวต่อว่า อยากให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ทุจริตและได้คนดีมาท างานท้องถิ่นทั้ง 5 
ประเภท หลังจากนี้ไปจะดูรูปแบบที่เหลืออยู่ว่าจะท าอย่างไร แต่ก็ต้องเลือกตั้งอยู่แล้ว ย้ าว่าขอให้ได้คนดี ซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ อย่าให้เกิดเหตุแบบเดิมข้ึนอีก เพราะหลายอย่างเป็นประสบการณ์อยู่แล้ว ดังนั้น ต้องเรียนรู้ไป
ด้วยกัน ทั้งรัฐบาล ครม. ประชาชนและผู้ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแล้วต้องท าตัวอย่างไรให้สอดคล้องกับที่อ้างความเป็น
ประชาธิปไตย ซึ่งหากเป็นประชาธิปไตยท่ีไร้ระบบโดยสิ้นเชิงคงไม่ใช่ 
ด้านนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ครม.เห็นชอบให้เลือกตั้งอบจ.ก่อน ซึ่งจากนี้กกต.จะไปก าหนดวัน
เลือกตั้งภายใน 60 วัน ส่วนการเลือกตั้งระดับอ่ืนต้องรอให้ครม.เห็นชอบไปตามล าดับ ทั้งนี้ พรรคต้องดูความพร้อม
ข้อมูลแต่ละด้านประกอบกันก่อน ในส่วนผู้ว่าฯกทม.อาจดูเรื่องคะแนนนิยม หรือผลส ารวจความเห็นประชาชน (โพล) ที่
เราจัดท าทุกเดือนมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคด้วย ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นอ่ืน 
พรรคพปชร.จะประชุมกรรมการบริหารพรรคสัปดาห์หน้า เพ่ือหารือภาพรวม ความพร้อม โดยจะดูแนวทางว่า พรรคจะ
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สนับสนุนบุคคลที่จะลงในนามอิสระ หรือบุคคลที่เป็นสมาชิกพรรค อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่รู้ว่าจะเลือกตั้งเมื่อใด แต่
เราต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อน 
เช่นเดียวกับนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร. )
กล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุพรรค พปชร. ยังไม่พร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงอยากให้ครม. มีมติเห็นชอบ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นประเภทแรกก่อนว่า ตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้า ต้องรอประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.)ก่อน 
ส่วนพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)กล่าวหลังเข้าชี้แจงในที่ประชุม ครม.ถึงความ
พร้อมเตรียมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ภาพรวมของกกต.พร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท ได้ออกประกาศและ
ระเบียบ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ส่วนจะจัดเลือกตั้งระดับ อบจ.เป็นประเภทแรกนั้น เบื้องต้น กกต.
แบ่งเขตไว้แล้ว จัดอบรมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอ าเภอเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากให้จัดการเลือกตั้ง อบจ.เป็นประเภท
แรก ต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประมาณ 1 ล้านคน เพ่ือรองรับส าหรับหน่วยเลือกตั้งที่จะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากต้องปฏิบัติตาม
ให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข ซึ่งกกต.กับกรมควบคุมโรคหารือรายละเอียดอยู่ตลอด 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ยังกล่าวถึงงบประมาณเลือกตั้งว่า จะใช้งบประมาณท้องถิ่นนั้นๆด าเนินการการเลือกตั้ง โดย
กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ให้รายละเอียด เพราะแต่ละท้องถิ่นใช้ไม่เท่ากัน และเป็นไปได้ที่อาจต้องใช้งบประมาณเพ่ิม 
เนื่องจากปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพ่ิมหน่วยเลือกตั้ง ขณะที่ข้อปฏิบัติในการหาเสียงของผู้สมัครนั้น ต้องค านึงถึง
มาตรการสาธารณสุข โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคม ผู้สมัครและผู้จัดต้องค านึงถึง
สถานที่และจ านวนคนที่เหมาะสม รวมถึงสอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุข 
เลขาฯกกต.ยังยอมรับว่า กกต.สามารถจัดเลือกตั้งท้องถิ่นได้ภายในปีนี้ อย่างที่นายกฯระบุ ส่วนจะเป็นวันไหนขึ้นอยู่กับ
ที่ประชุม กกต.พิจารณา ทั้งนี้ ตามขั้นตอนปกติหลัง ครม.ก าหนดว่าจะให้เลือกตั้งประเทศใดแล้ว กกต .ต้องไปประกาศ
วันเลือกตั้ง ภายในระยะเวลา 45 ถึง 60 วัน เพราะเมื่อประกาศแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นในระดับนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้สื่อข่าวถามถึงความเป็นไปไดในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเกิดข้ึนหลังเลือกตั้ง อบจ. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ก
ล่าวว่า ต้องรอ ครม.พิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมครม.เลขาฯกกต.น าเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 5 ประเภท ได้แก่ อบจ. อบต. 
เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานครมาชี้แจงต่อที่ประชุม ครม.โดยยืนยันว่ากกต.มีความพร้อมจัดการเลือกตั้งทุก
ประเภทแล้ว ซึ่งครม.เห็นชอบให้จัดการเลือกตั้ง อบจ.ก่อน เพราะมีความพร้อมเรื่องงบประมาณ ที่จะใช้จ านวน 3 ,200 
ล้านบาท และการเลือกตั้งที่คาดว่าจะเป็นล าดับถัดไปคือ เทศบาล และเมืองพัทยา ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะให้ทั้งสอง
ประเภทนี้จัดพร้อมกันหรือไม่ จากนั้นจะจัดการเลือกตั้ง อบต. และปิดท้ายด้วยการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ที่ยังมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการมีอยู่ของสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) เนื่องจากการเลือกตั้งแต่ละประเภทต้องทิ้ง
ระยะห่างกัน 45-60 วัน ท าให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เร็วที่สุดอาจจะอยู่ช่วงปลายปี 2564 นอกจากนี้ 
ในที่ประชุมนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นว่า หากแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือให้เลือกตั้งสมาชิกสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และท าประชามติ จะส่งผลกระทบให้การเลือกตั้งท้องถิ่นต้องเลื่อนออกไปด้วย รวมถึงจะท าให้
รัฐบาลมีภาระงบประมาณเพ่ิมข้ึนด้วย 
อ้างอิง  : https://www.naewna.com/politic/523331 

https://www.naewna.com/politic/523331
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ท้องถิ่นคึก! เลือกตั้ง “อบจ.” ธ.ค.นี้ – “กทม.” บ๊วยสุดปีหน้า 
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 - 08:49 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ท้องถิ่นคึก! เลือกตั้ง “อบจ.” ธ.ค.นี้ – “กทม.” บ๊วยสุดปีหน้า 
 การเมืองท้องถิ่นเงียบเหงาจากว่างเว้นเลือกตั้งร่วม 6 ปี ก าลังกลับมาคึกคักอีกครั้ง ประเดิมเข้าคูหากา
บัตรนายกและสมาชิกองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ในปลายปีนี้ พรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองได้รับ
สัญญาณเตรียมความพร้อมสู้ศึกมาระยะหนึ่งแล้ว 
 โดยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รายงานที่ประชุม ครม.ถึงการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น เริ่มจากการเลือก อบจ.) ก่อนเป็นอันดับแรก ภายในในเดือนธันวาคมนี้ โดยวันเลือกตั้ง กกต.จะเป็นคน
ก าหนด และในปีหน้าจะทยอยเลือกตั้งประเภทอ่ืนๆ ต่อไป 
 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กล่าวว่า อบจ.ทั้ง 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศจะเลือกพร้อมกัน คนที่โดนมาตรา 44 ก็สามารถกลับไปลงสมัครรับเลือกตั้งได้ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบจ.ที่จะมีขึ้น ตามตารางเวลามีความเป็นไปได้จะเกิด
ในสองวัน คือ วันที่ 13 ธันวาคม หรือวันที่ 20 ธันวาคม โดยส านักงาน กกต.จะพิจารณาเป็นวันใดในการประชุมวันที่ 12 
ตุลาคมนี้ และภายหลังการเลือกตั้ง อบจ. ต่อไปจะเป็นการเลือกตั้งองค์การบริหารวส่วนต าบล(อบต.) และเทศบาล 
เทศบาล ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เมืองพัทยาช่วงเดือนเมษายน จากนั้นเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าฯกรุงเทพมหานครล าดับ
สุดท้าย เพราะยังมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการมีอยู่ของสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) โดยการเลือกตั้งแต่ละประเภท
ต้องทิ้งระยะห่างกัน 45-60 วัน ท าให้การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. เร็วที่สุดอาจจะอยู่ช่วงปลายปี 2564 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2382714 
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7 ต.ค. 2563 07:44 น. 
ปลดล็อกท้องถิ่น! น าร่องเลือก อบจ.“พปชร.”แบไต๋ ยังไม่วางตัว“ก้าวหน้า”ลั่นกลองรบ 
 

 
 
 ภายหลังการเลือกตั้งท้องถิ่น 7,850 แห่งทั่วประเทศ ถูกฤทธิ์ ม.44 "แช่แข็ง" ไม่ให้ "เลือกตั้ง" ยาวนานกว่า 
6 ปี ที่สุดรัฐบาลก็ส่งซิก "ปล่อยคิว" ให้มีการเลือกตั้งช่วงปลายปีนี้ โดยประเดิมเปิดฟลอร์ด้วยการเลือก อบจ.76 จังหวัด 
ธ.ค.นี้ ตามด้วยคิวเลือกตั้งเทศบาล 2,469 แห่ง และ อบต.อีก 5,313 แห่ง ตามด้วยเมืองพัทยา และปิดท้าย "ศึกใหญ่" 
สนามเมืองกรุง เลือก "ผู้ว่าฯ กทม." 
กกต.รับลูก ลั่นพร้อมจัดเลือกตั้ง อบจ. หลัง รบ.ไฟเขียวปลดล็อก 
 เมื่อ "บิ๊กตู่" ไฟเขียวปลดล็อกเลือกตั้ง อบจ.76 จังหวัดก่อนสิ้นปีนี้ คราวนี้ก็เป็นหน้าที่แม่งานอย่าง กกต.ใน
การเตรียมความพร้อม โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงความพร้อมว่า กกต.มีประกาศ ระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องออกไปแล้ว มีจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด หากจัดเลือกตั้ง อบจ.ต้อง
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประมาณ 1 แสนคนเพ่ือรองรับ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข หลังจาก ครม.มีมติ
แล้ว กกต.ต้องประกาศวันเลือกตั้งภายใน 45-60 วัน หลังจากนั้นผู้บริหารท้องถิ่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส่วนงบประมาณ
ที่ใช้นั้นจะเป็นของท้องถิ่นนั้นๆ ด าเนินการ เป็นไปได้อาจใช้งบฯเพ่ิม เพราะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพ่ิมหน่วย
เลือกตั้ง ขาดเหลือรัฐบาลจะอัดฉีดงบให้เพียงพอ ขณะที่ข้อปฏิบัติการหาเสียงของผู้สมัครนั้นต้องค านึงถึงมาตรการด้าน
สาธารณสุขเป็นหลัก 
 "กกต.เป็นผู้ก ำหนดวันเลือกตั้ง หลังจำกที่ได้รับแจ้งจำก ครม.ภำยใน 60 วัน ทั้งนี้กระทรวงมหำดไทย
เตรียมควำมพร้อมเรื่องข้อมูลจ ำนวนรำษฎร ที่ใช้ในกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง อำทิ หมู่บ้ำนเป็นเขตเลือกตั้งองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล อบต. ที่มีไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้ำนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน งบประมำณ โดยเฉพำะเตรียมงบฯเพ่ิมเติมเพ่ือ
รองรับกำรจัดกำรเลือกตั้ง ภำยใต้สถำนกำรณ์โควิดฯ ส่วนส ำนักงำน กกต.ได้ออกระเบียบและประกำศ กกต.แล้ว แบ่ง
เขตเลือกตั้ง อบจ.ครบทุกแห่ง ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว สรรหำบุคลำกรและผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องระดับ
จังหวัดและระดับอ ำเภอ 10,749 คน เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่ำนมำ ส ำหรับกำรอบรมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง จะ
ด ำเนินกำรเมื่อมีกำรประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง" โฆษกรัฐบาล แถลงย้ า 
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"บิ๊กตู่" แจงเหตุน าร่องเลือก อบจ. แย้มปีหน้า "ปลดล็อก" ครบทุกระดับ 
 ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม กล่าวถึงเหตุในการไฟเขียวเลือกตั้ง อบจ.เป็น
คิวแรกกว่า การเลือกตั้ง อบจ.เป็นอันดับแรก เพราะมีความพร้อมมากสุด คาดว่าจะเลือกตั้งได้ภายในเดือน ธ.ค.นี้ ส่วน
วันเลือกตั้ง กกต.จะเป็นผู้ก าหนด และปีหน้าจะทยอยเลือกตั้งประเภทอ่ืนต่อไป อยากเห็นการเลือกตั้งที่โปร่งใส เป็น
ธรรม ไม่ทุจริต ได้คนดี ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้มาท างาน ส่วนที่เหลือองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เทศบาล กทม. 
และเมืองพัทยา จะไปดูว่าจะท าอย่างไรให้เสร็จในปีหน้า เมื่อตนเข้ามาแล้วจะต้องท าตัวให้สอดคล้องกับที่บอกว่า
เป็น "ประชาธิปไตย" 
พปชร.ยังไม่ "วางตัว" คนลงท้องถิ่น รอเคาะ 
 จับสัญญาณขณะนี้ "พลังประชารัฐ" ยังวางคน "ไม่ลงตัว" โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ใน
ฐานะหัวหน้าพรรคฯ "พ่ีใหญ่ทีม 3 ป." บอกปัดถึงการสรรหาบุคคลลงสมัครว่า "ยังไม่ได้พูดคุยกับ กก.บห.พรรค 
โดยเฉพาะแคนดิเดตผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม." 
 ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ รองหัวหน้าพรรคฯ ให้สัมภาษณ์ย้ าว่า "ขณะนี้ยัง
ไม่ได้วางตัวบุคคล ต้องรอประชุมพรรคสัปดาห์หน้า ยืนยันยังไม่มีการก าหนดตัวบุคคล เช่นเดียวกับการสรรหาผู้สมัครลง
ชิงต าแหน่งผู้ว่าฯ กทม. เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของคนกรุงเทพฯ สถานการณ์ยังไม่ได้สรุปเช่นกัน  ส่วนค าถามที่ว่า 
เป็นไปได้หรือไม่ที่มีบางคนจะลงสมัครในนามพรรค แต่บางคนลงสมัครในนามอิสระ แต่ให้พรรคสนับสนุนนั้น  ร.อ.
ธรรมนัส กล่าวว่า "แนวทางเบื้องต้นบางพ้ืนที่จะลงสมัครในนามพรรค บางพ้ืนที่ลงในนามตัวเอง และกลุ่มของตัวเอง แต่
ข้อสรุปต้องรอท่ีประชุม กก.บห.เคาะ" 
"ก้าวหน้า" ลั่นกลองรบ ยึดสนามท้องถิ่น ล็อกหัวเมืองใหญ่ 
 ข้ามมาที่ "คู่แข่ง" โดยตรงทางการตลาดของรัฐบาลอย่าง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า 
ที่ออกตัวเร็วกว่าป้อมค่ายอ่ืน โดยฝาก  "พลังประชารัฐ" หลายขุม ทั้งการเดินโชว์ตัวตามต่างจังหวัด ประกาศ
ยุทธศาสตร์ "ยึดสนามท้องถิ่น" ล็อกพ้ืนที่หัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ท าแต้มโกย "รังวัด" ตั้งแต่ไก่โห่ 
"ก้าวหน้า" พร้อมเปิดตัวผู้สมัคร อบจ. (ลอตแรก) ทั่วประเทศ 9 ต.ค.นี้ 
 ขณะที่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า กล่าวว่า 2 เดือนที่ผ่านมา คณะก้าวหน้าได้
คัดเลือกผู้สมัคร อบจ.ได้เกือบ 40 จังหวัด ในทุกภาค นายธนาธรพร้อมทีมงานเดินทางไปในหลายจังหวัดเพ่ือพูดคุย
แลกเปลี่ยนกับประชาชน เตรียมทีม เตรียมนโยบาย พร้อมเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ วันที่ 9 ต.ค.นี้ คณะก้าวหน้าจะแถลง
เปิดตัวผู้สมัครทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ และนายธนาธรจะแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการปลดปล่อยศักยภาพประเทศไทย
ผ่านการเมืองท้องถิ่น 
 "วันนี้คณะก้ำวหน้ำจะเขย่ำกำรเมืองท้องถิ่น เหมือนที่พรรคอนำคตใหม่เคยเขย่ำกำรเมืองระดับชำติมำแล้ว 
จะท ำให้เห็นว่ำกำรเมืองท้องถิ่นที่ใสสะอำด ปรำศจำกกำรซื้อเสียงใช้อิทธิพล เปิดโอกำสให้คนที่มีวิสัยทัศน์ มีควำมรู้เข้ำ
มำบริหำรเป็นไปได้ เพ่ือปลดปล่อยศักยภำพของประเทศครั้งใหญ่" 
 จับตาศึกน าร่องเลือก อบจ.ครั้งนี้ จะเป็นการ "ชี้วัด" คะแนนนิยมของแต่ละฝ่าย ทั้ง 2 ขั้วการเมือง ดังนั้น
ทุกค่ายจึงต้องจัดหนักจัดเต็ม ไม่แพ้การเลือกตั้งใหญ่ครั้งท่ีผ่านมา!!! 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/1946821 

https://www.thairath.co.th/news/local/1946821
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“สมชัย” ชี้ มติ ครม. เคาะเลือกตั้งท้องถิ่น แค่ปาหี่การเมือง ก่อนชุมนุมใหญ่ 
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 - 08:02 น. 
 
 
 
 
 
 
“สมชัย” โพสต์มติ ครม.เคาะเลือกตั้งท้องถิ่น แค่ปาหี่การเมือง ก่อนชุมนุมใหญ่ 
 วันที่ 7 ตุลาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ก็แค่อีกปาหี่ แต่ล้วนมีจุดมุ่ งหมาย มติ ครม. 
เมื่อ 6 ตุลาคม 2563 ให้มีการเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ 76 แห่ง และจะแจ้ง กกต.ให้ก าหนดวันเลือกตั้งอีกทีนั้น ดูเป็น
ปาหี่ ที่เราต้องอ่านให้ออก 
 พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น ประกาศในราชกิจจาฯ ตั้งแต่ 16 เมษายน 2562 หากรัฐบาลมีความจริงใจกับการที่
ประชาชนไม่มีโอกาสได้เลือกผู้บริหารท้องถิ่นของเขามานาน 6-10 ปี รัฐบาลควรรีบเร่งในการด าเนินการ ไม่ใช่ปล่อยให้
เนิ่นช้าเช่นนี้ 
 การมีมติ ครม. ยังไม่ใช่การก าหนดวันเลือกตั้ง เพราะมาตรา 142 ในบทเฉพาะกาลระบุว่า ครม.ต้องแจ้ง
ให้ กกต.ทราบ โดย กกต.ต้องประกาศวันเลือกตั้ง ส่วนในมาตรา 11 ระบุว่า ต้องเลือกภายใน 60 วัน เนื่องจากเป็นการ
พ้นต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนที่ไม่ใช่ครบวาระการครบหกสิบวัน เพราะ "เหตุอ่ืน" จึงขึ้นอยู่กับการตีความอีกครั้งของ กกต.
ว่าจะเริ่มนับหกสิบวันจากวันใด 
 1) นับวันที่ ครม. มีมติ แปลว่าต้องเลือกตั้งภายใน 5 ธันวาคม 2563 
 2) นับจากวันที่ มติ ครม. ส่งถึง กกต. วันเลือกตั้งก็ยืดออกไปได้ หาก ครม.ส่งช้า 
 3) นับจากวันที่ กกต. มีมติ วันเลือกตั้งยิ่งยืดออกไปอีก เพราะเพ่ิมข้ันตอน 
 ปาหี่ ของ ครม.คราวนี้ จึงไม่ได้เป็นสัญญาณอะไรชัดเจน ดีไม่ดี กกต.ไม่กล้าตีความเอง ต้องส่งศาล
รัฐธรรมนูญอีกว่า กฎหมายมันแปลว่าอะไร (บ้านเมืองนี้ ถ้าจะอยู่กันยาก เพราะพวกเขียนกฏหมายที่ต้องมาตีความ) 
 ที่ต้องรีบเข้า ครม.วันที่ 6 ตุลาคม เพราะไฟลนก้น คนเขาจะไล่กันทั้งบ้านทั้งเมือง เลยรีบประกาศให้รู้ว่า
จะเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว อย่ามัวมาชุมนุมกันเลย พรรคฝ่ายค้านและพรรครอท่าทั้งหลายจะได้มุ่งไปที่การเลือกตั้งท้องถิ่น 
ไม่กล้าทุ่มเทกับการชุมนุม เพราะกลัวจะเสียฐานคะแนนหากพลาดขึ้นมา 
ปาหี่ โรงนี้ อ่านไม่ยากครับ 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2382677 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2382677
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7 ตุลาคม 2563 09:44 น.    
'สมชัย'ชี้รัฐบาลปาหี่ ส่งสัญญาณเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะไฟลนก้น ตัดก าลังม็อบ 
 

 
 
 
 
 
 
นาย สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว สมชัย ศรีสุทธิยากร ระบุว่า ก็แค่อีกป๋าหี่ 
แต่ล้วนมีจุดมุ่งหมาย 
 มติ ครม. เมื่อ 6 ตุลาคม 2563 ให้มีการเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ 76 แห่ง และจะแจ้ง กกต.ให้ก าหนดวัน
เลือกตั้งอีกทีนั้น ดูเป็นปาหี่ ที่เราต้องอ่านให้ออก  
 พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น ประกาศในราชกิจจาฯ ตั้งแต่ 16 เมษายน 2562 แล้ว หากรัฐบาลมีความจริงใจกับ
การที่ประชาชนไม่มีโอกาสได้เลือกผู้บริหารท้องถิ่นของเขามานาน 6-10 ปี รัฐบาลควรรีบเร่งในการด าเนินการ ไม่ใช่
ปล่อยให้เนิ่นช้าเช่นนี้ 
 การมีมติ ครม. ยังไม่ใช่การก าหนดวันเลือกตั้ง เพราะมาตรา 142 ในบทเฉพาะกาลระบุว่า ครม.ต้องแจ้ง
ให้ กกต.ทราบ โดย กกต.ต้องประกาศวันเลือกตั้ง ส่วนในมาตรา 11 ระบุว่า ต้องเลือกภายใน 60 วัน เนื่องจากเป็นการ
พ้นต าแหน่งเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่ครบวาระ 
การครบหกสิบวัน เพราะ "เหตุอ่ืน" จึงขึ้นอยู่กับการตีความอีกครั้งของ กกต.ว่าจะเริ่มนับหกสิบวันจากวันใด 
 1) นับวันที่ ครม. มีมติ แปลว่าต้องเลือกตั้งภายใน 5 ธันวาคม 2563 
 2) นับจากวันที่ มติ ครม. ส่งถึง กกต. วันเลือกตั้งก็ยืดออกไปได้ หาก ครม.ส่งช้า 
 3) นับจากวันที่ กกต. มีมติ วันเลือกตั้งยิ่งยืดออกไปอีก เพราะเพ่ิมข้ันตอน 
 ปาหี่ ของ ครม.คราวนี้ จึงไม่ได้เป็นสัญญาณอะไรชัดเจน ดีไม่ดี กกต.ไม่กล้าตีความเอง ต้องส่งศาล
รัฐธรรมนูญอีกว่า กฎหมายมันแปลว่าอะไร (บ้านเมืองนี้ ถ้าจะอยู่กันยาก เพราะไอ้พวกเขียนกฏหมายที่ต้องมาตีความ) 
ที่ต้องรีบเข้า ครม.วันที่ 6 ตุลาคม เพราะไฟลนก้น คนเขาจะไล่กันทั้งบ้านทั้งเมือง เลยรีบประกาศให้รู้ว่าจะเลือกตั้ง
ท้องถิ่นแล้วน้า อย่ามัวมาชุมนุมกันเลย พรรคฝ่ายค้านและพรรครอท่าทั้งหลายจะได้มุ่งไปที่การเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่กล้า
ทุ่มเทกับการชุมนุม เพราะกลัวจะเสียฐานคะแนนหากพลาดขึ้นมา ปาหี่ โรงนี้ อ่านไม่ยากครับ 
ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจากเฟซบุ๊ก สมชัย ศรีสุทธิยากร 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/187681 
 

https://siamrath.co.th/n/187681
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201007/4d1334d12735c953f4b52d5f0bd6961848fb9ff05ae7cff34c8f6387358d472e.jpg?itok=fuB5Qn_j
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07 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:07 น.    
ขงเบ้งอาย!สมชัยซัดปาหี่เลือกตั้ง อบจ.หวังบ่ันทอนก าลังม็อบ 
 

 
 
 7 ต.ค.2563 -  นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊กใน
หัวข้อ “ก็แค่อีกป๋าหี่ แต่ล้วนมีจุดมุ่งหมาย” ระบุว่า มติ ครม. เมื่อ 6 ตุลาคม 2563 ให้มีการเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ 
76 แห่ง และจะแจ้ง กกต.ให้ก าหนดวันเลือกตั้งอีกทีนั้น ดูเป็นปาหี่ ที่เราต้องอ่านให้ออก 
 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ประกาศในราชกิจจาฯ ตั้งแต่ 16 เมษายน 2562 แล้ว หากรัฐบาลมีความจริงใจกับ
การที่ประชาชนไม่มีโอกาสได้เลือกผู้บริหารท้องถิ่นของเขามานาน 6-10 ปี รัฐบาลควรรีบเร่งในการด าเนินการ ไม่ใช่
ปล่อยให้เนิ่นช้าเช่นนี้ 
 การมีมติ ครม. ยังไม่ใช่การก าหนดวันเลือกตั้ง เพราะมาตรา 142 ในบทเฉพาะกาลระบุว่า ครม.ต้องแจ้ง
ให้ กกต.ทราบ โดย กกต.ต้องประกาศวันเลือกตั้ง ส่วนในมาตรา 11 ระบุว่า ต้องเลือกภายใน 60 วัน เนื่องจากเป็นการ
พ้นต าแหน่งเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่ครบวาระ 
การครบหกสิบวัน เพราะ "เหตุอ่ืน" จึงขึ้ นอยู่กับการตีความอีกครั้งของ กกต.ว่าจะเริ่มนับหกสิบวันจากวันใด 
 1) นับวันที่ ครม. มีมติ แปลว่าต้องเลือกตั้งภายใน 5 ธันวาคม 2563 
 2) นับจากวันที่ มติ ครม. ส่งถึง กกต. วันเลือกตั้งก็ยืดออกไปได้ หาก ครม.ส่งช้า 
 3) นับจากวันที่ กกต. มีมติ วันเลือกตั้งยิ่งยืดออกไปอีก เพราะเพ่ิมข้ันตอน 
 ปาหี่ ของ ครม.คราวนี้ จึงไม่ได้เป็นสัญญาณอะไรชัดเจน ดีไม่ดี กกต.ไม่กล้าตีความเอง ต้องส่งศาล
รัฐธรรมนูญอีกว่า กฎหมายมันแปลว่าอะไร (บ้านเมืองนี้ ถ้าจะอยู่กันยาก เพราะไอ้พวกเขียนกฎหมายที่ต้องมาตีความ) 
ที่ต้องรีบเข้า ครม.วันที่ 6 ตุลาคม เพราะไฟลนก้น คนเขาจะไล่กันทั้งบ้านทั้งเมือง เลยรีบประกาศให้รู้ว่าจะเลือกตั้ง
ท้องถิ่นแล้วน้า อย่ามัวมาชุมนุมกันเลย พรรคฝ่ายค้านและพรรครอท่าทั้งหลายจะได้มุ่งไปที่การเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่กล้า
ทุ่มเทกับการชุมนุม เพราะกลัวจะเสียฐานคะแนนหากพลาดขึ้นมา ปาหี่ โรงนี้ อ่านไม่ยากครับ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/7972 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/7972
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7 ตุลาคม 2563 
เคาะจัดเลือกตั้ง อบจ. ตัดเกม 'ฝ่ายค้าน' ช่วยม็อบ 

 
 
"สมชัย" ดักคอจัดเลือกตั้ง อบจ.ส่อปาหี่ จับตา กกต.เคทะเลือกตั้งวันใด หว่ันยื้อเวลาส่งศาล รธน.ตีความ 
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟซบุ๊คถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มี
มติให้จัดเลือกตั้ งนายกองค์การบริหารส่วนตังหวัด (อบจ .) ว่า ก็แค่ อีกป๋าหี่  แต่ล้วนมีจุดมุ่ งหมาย  มติ ครม .
เมื่อ 6 ตุลาคม 2563 ให้มีการเลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศ 76 แห่ง และจะแจ้ง กกต.ให้ก าหนดวันเลือกตั้งอีกทีนั้น ดูเป็น
ปาหี่ ที่เราต้องอ่านให้ออก 
 พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น ประกาศในราชกิจจาฯ ตั้งแต่ 16 เมษายน 2562 แล้ว หากรัฐบาลมีความจริงใจกับ
การที่ประชาชนไม่มีโอกาสได้เลือกผู้บริหารท้องถิ่นของเขามานาน  6-10 ปี รัฐบาลควรรีบเร่งในการด าเนินการ ไม่ใช่
ปล่อยให้เนิ่นช้าเช่นนี้ 
 การมีมติ ครม.ยังไม่ใช่การก าหนดวันเลือกตั้ง เพราะมาตรา 142 ในบทเฉพาะกาลระบุว่า ครม.ต้องแจ้ง
ให้ กกต.ทราบ โดย กกต.ต้องประกาศวันเลือกตั้ง ส่วนในมาตรา 11 ระบุว่า ต้องเลือกภายใน 60 วัน เนื่องจากเป็นการ
พ้นต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนที่ไม่ใช่ครบวาระการครบหกสิบวัน เพราะ "เหตุอ่ืน" จึงขึ้นอยู่กับการตีความอีกครั้งของ กกต.
ว่าจะเริ่มนับหกสิบวันจากวันใด    
 1)  นับวันที่ ครม.มีมติ แปลว่าต้องเลือกตั้งภายใน 5 ธันวาคม 2563 
 2)  นับจากวันที่ มต ิครม.ส่งถึง กกต. วันเลือกตั้งก็ยืดออกไปได้ หาก ครม.ส่งช้า 
 3)  นับจากวันที่ กกต. มีมต ิวันเลือกตัง้ยิ่งยืดออกไปอีก เพราะเพ่ิมข้ันตอน 
 ปาหี่ ของ ครม.คราวนี้ จึงไม่ได้เป็นสัญญาณอะไรชัดเจน ดีไม่ดี กกต.ไม่กล้าตีความเอง ต้องส่งศาล
รัฐธรรมนูญอีกว่า กฎหมายมันแปลว่าอะไร (บ้านเมืองนี้ ถ้าจะอยู่กันยาก เพราะไอ้พวกเขียนกฏหมายที่ต้องมาตีความ) 
ที่ต้องรีบเข้า ครม.วันที่ 6 ตุลาคม เพราะไฟลนก้น คนเขาจะไล่กันทั้งบ้านทั้งเมือง เลยรีบประกาศให้รู้ว่าจะเลือกตั้ง
ท้องถิ่นแล้วน้า อย่ามัวมาชุมนุมกันเลย พรรคฝ่ายค้านและพรรครอท่าทั้งหลายจะได้มุ่งไปที่การเลือกตั้งท้องถิ่น  ไม่
กล้าทุ่มเทกับการชุมนุม เพราะกลัวจะเสียฐานคะแนนหากพลาดขึ้นมา 
ปาหี่ โรงนี้ อ่านไม่ยากครับ 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901265 

https://www.facebook.com/185853798130698/posts/3235479476501433/?extid=0&d=n
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901265


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   

ตดิตอ่ 17920-17924 
100 

 

 
 
วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563 
“สมชัย” ชี้ มติ ครม.เคาะเลือกตั้งท้องถิ่น แค่ปาหี่การเมือง ก่อนชุมนุมใหญ่ 

 
 
“สมชัย” โพสต์มติ ครม.เคาะเลือกตั้งท้องถิ่น แค่ปาหี่การเมือง ก่อนชุมนุมใหญ่ 
 วันที่ 7 ตุลาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ก็แค่อีกปาหี่ แต่ล้วนมีจุดมุ่งหมาย มติ ครม. 
เมื่อ 6 ตุลาคม 2563 ให้มีการเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ 76 แห่ง และจะแจ้ง กกต.ให้ก าหนดวันเลือกตั้งอีกทีนั้น ดูเป็น
ปาหี่ ที่เราต้องอ่านให้ออก 
 พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น ประกาศในราชกิจจาฯ ตั้งแต่ 16 เมษายน 2562 หากรัฐบาลมีความจริงใจกับการที่
ประชาชนไม่มีโอกาสได้เลือกผู้บริหารท้องถิ่นของเขามานาน 6-10 ปี รัฐบาลควรรีบเร่งในการด าเนินการ ไม่ใช่ปล่อยให้
เนิ่นช้าเช่นนี้ 
 การมีมติ ครม. ยังไม่ใช่การก าหนดวันเลือกตั้ง เพราะมาตรา 142 ในบทเฉพาะกาลระบุว่า ครม.ต้องแจ้ง
ให้ กกต.ทราบ โดย กกต.ต้องประกาศวันเลือกตั้ง ส่วนในมาตรา 11 ระบุว่า ต้องเลือกภายใน 60 วัน เนื่องจากเป็นการ
พ้นต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนที่ไม่ใช่ครบวาระการครบหกสิบวัน เพราะ “เหตุอ่ืน” จึงขึ้นอยู่กับการตีความอีกครั้งของ กกต.
ว่าจะเริ่มนับหกสิบวันจากวันใด 
 1) นับวันที่ ครม. มีมติ แปลว่าต้องเลือกตั้งภายใน 5 ธันวาคม 2563 
 2) นับจากวันที่ มติ ครม. ส่งถึง กกต. วันเลือกตั้งก็ยืดออกไปได้ หาก ครม.ส่งช้า 
 3) นับจากวันที่ กกต. มีมติ วันเลือกตั้งยิ่งยืดออกไปอีก เพราะเพ่ิมข้ันตอน 
 ปาหี่ ของ ครม.คราวนี้ จึงไม่ได้เป็นสัญญาณอะไรชัดเจน ดีไม่ดี กกต.ไม่กล้าตีความเอง ต้องส่งศาล
รัฐธรรมนูญอีกว่า กฎหมายมันแปลว่าอะไร (บ้านเมืองนี้ ถ้าจะอยู่กันยาก เพราะพวกเขียนกฏหมายที่ต้องมาตีความ) 
ต้องรีบเข้า ครม.วันที่ 6 ตุลาคม เพราะไฟลนก้น คนเขาจะไล่กันทั้งบ้านทั้งเมือง เลยรีบประกาศให้รู้ว่าจะเลือกตั้ง
ท้องถิ่นแล้ว อย่ามัวมาชุมนุมกันเลย พรรคฝ่ายค้านและพรรครอท่าทั้งหลายจะได้มุ่งไปที่การเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่กล้า
ทุ่มเทกับการชุมนุม เพราะกลัวจะเสียฐานคะแนนหากพลาดขึ้นมา 
ปาหี่ โรงนี้ อ่านไม่ยากครับ 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_354647 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_354647
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.jpeg
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วันที่ 7 ตุลาคม 2563 - 08:24 น. 
เลขาฯเพื่อไทยนัดถ กกก.บห.ชุดใหม่ ลั่นพร้อมสู้ศึกท้องถิ่น ส่วน กทม.ยังให้ ‘หญิงหน่อย’คุม 
 

 
 

“เลขา พท.” เผย เรียกประชุมแบ่งงาน กก.บห. พรรคชุดใหม่ นัดแรก 12 ต.ค.นี้ ลั่น พร้อมสู้ศึก ลต.ท้องถิ่น ส่วน
ศึกผู้ว่ากทม. ยังให้ “หญิงหน่อย” ท าภารกิจ 
 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายประเสริฐ จันทรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเรียก
ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เพ่ือแบ่งงาน ว่า อย่างช้าที่สุดคือวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคมนี้ โดยการแบ่งงานที่
วางไว้คร่าวๆคือ การแบ่งงานตามข้อบังคับพรรค เช่น งานนโยบาย งานวิชาการ งานสื่อสารการเมือง  และงานบริหาร
พัฒนากิจการภายในพรรค 
 เมื่อถามถึงการดึงคนนอกเข้ามาร่วมท างานกับพรรค นายประเสริฐ กล่าวว่า ในส่วนนี้มีส่วนงานของการ
ขายแนวร่วม กับการสร้างเครือข่าย ซึ่งเรามองไว้ว่า จะเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าิส่วนในการช่วยคิด ช่วยท า ใน
งานด้านต่างๆ 
 เมื่อถามว่า จะตั้งคณะท างาน หรือคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดเพ่ือรองรับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาท างาน
หรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่สรุป ต้องประชุมคณะกรรมการบริหารให้ตกผลึกก่อน 
 เมื่อถามถึงความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น หลัง ครม. ประกาศให้เลือกตั้ง อบจ.ก่อน นายประ เสริฐ 
กล่าวว่า หลังจากท าโครงสร้างแล้วเสร็จ เรื่องแรกที่จะต้องคุยกันคือเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น การสรรหาผู้สมัคร ซึ่งมี
บุคคลจ านวนมากประสงค์ลงสมัครในนามพรรค อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา มีการพิจารณาเรื่องนี้ไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่คง
ต้องเอามาพิจารณาอีกเรื่อยๆ 
 เมื่อถามว่า ในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จะมอบภารกิจนี้ให้คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครในส่วนของ กทม. ด าเนินการเลยหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ณ ขณะนี้ คุณหญิงยังดูแล
ตรงนี้อยู่ ซึ่งก็คงจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามนั้นก่อน 
 เมื่อถามย้ าว่า แปลว่าพรรคพท. มีโอกาสส่งผู้สมัครสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ใช่หรือไม่. นายประเสริฐ 
กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ต้องมีการพูดคุยให้ชัดเจนอีกครั้ง เพราะเรื่องตัวบุคคล
เราจะต้องพิจารณากันเป็นพิเศษ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2382685 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2382685
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/17%E0%B8%B0%E0%B8%B5%E0%B8%AA.jpg
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 7 ต.ค. 2563 09:17    
'ปารีณา'ชี้เลือกตั้ง อบจ.วัดกระแส'บิ๊กตู'่ไม่ได้ ยันไม่ส่งผลกระทบเก้าอ้ี ส.ส.ในสภา 
 น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ โพสต์เฟซบุ๊ก "ปารีณา ไกรคุปต์" ระบุว่า #นายก อบจ.
เลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้ 
#ท้องถิ่นเป็นเรื่องของประชาชน 
#เลือกตั้ง อบจ.วัดกระแสพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ 
 ในเมื่อเลือกนายก อบจ.แล้ว ไม่ส่งผลกระทบกับเก้าอ้ี ส.ส.ในสภา อย่าได้ริไปเหมารวม ดึงพลเอกประยุทธ์
มาเก่ียวข้องกับท้องถิ่น 
 ขณะนี้มีผู้ประสงค์จะลงสมัครนายก อบจ.และ ส.จ.เป็นจ านวนมากในแต่ละจังหวัด ตัวของ ส.ส.หลาย
จังหวัด ยังตกลงกันไม่ได้เลย ตัวอย่างเช่น จังหวัดราชบุรี  ส.ส.พลังประชารัฐบางคนไปจับมือกับประชาธิปปัตย์ เพ่ือ
สนับสนุนผู้สมัครนายกท่านหนึ่ง และ ส.ส.อีกท่านหนึ่ง คือ ปารีณาเองก็ไปจับมือกับท่านนภินทร และท่านสรอรรถรอง
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนผู้สมัครอีกท่านหนึง เนื่องจากเรานิยมผู้นั้นมากกว่า และถ้าคิดจะให้จับมือกันก็ต้องไป
ศึกษาท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดอีกเยอะ ว่าเค้ามีเรื่องอะไรท าให้จับมือกันไม่ได้เด็ดขาด 
 อย่าลืมว่า นายก อบจ.เลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้ เพราะฉะนั้นประชาชนเอง หรือ ส.ส. เอง จะเลือกผู้สมัคร
ที่เค้าชื่นชอบ ได้โปรดอย่าดึงพลเอกประยุทธ์มาเก่ียวเลย 
 การเลือกตั้ง อบจ.ไม่สามารถวัดกระแสพลเอกประยุทธ์ได้ อย่าสับสนประเด็น ยกตัวอย่างเช่น ต าบลบ้าน
ของปารีณา ก านัน และนายก อบต.ไม่สนับสนุนปารีณาให้เป็น ส.ส. แต่ประชาชนชอบและสนับสนุน เพราะปารีณา
ช่วยเหลือดูแลทุกคน มาตั้งแต่สมัยคุณพ่อจนปัจจุบัน ผลการเลือกตั้งคะแนนเสียงปารีณา ชนะขาดลอยในต าบลบาง
โตนดทุกสมัย 
ดังนั้นการเลือกตั้งแต่ละเวที ไม่สามารถเอามาเหมารวมเวทีอ่ืนได้ ประชาชนจะพิจารณาที่ตัวผู้สมัครเอง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000102279 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000102279
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วันที่ 07 ต.ค. 2563 เวลา 10:21 น. 
"อนุสรณ์" เตือนรัฐบาลอย่าจับเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นตัวประกันยื้อแก้ รธน. 
 

 
 
รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เตือนรัฐบาล อย่าจับเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นตัวประกัน ยื้อแก้รัฐธรรมนูญ 
 เมื่อวันที่ 7 ตค. 63 นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณี นายวิษณุ เครือ
งาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุ หากมีการเลือกตั้งสสร.อาจท าให้เลือกตั้งท้องถิ่นล่าช้าออกไป ว่า ประชาชนตั้งค าถามถึง
เจตนารมณ์ของรัฐบาลว่า มีความจริงใจต่อการจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ ก่อนหน้านี้อ้างงบเลือกตั้งท้องถิ่นถูก
ดึงไปใช้กับโควิดจนหมด อ้างกกต.ไม่พร้อม วันนี้อ้างเพ่ิม หากมีการเลือกตั้งสสร. อาจท าให้การเลือกตั้งท้องถิ่นล่าช้า
ออกไป ซึ่งไม่มีส่วนเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันเลย รัฐบาลอย่าจับเอาการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นตัวประกัน เพ่ือยื้อชีวิตการไม่
อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งอปท.แทนชุดที่ค้างอยู่เดิม และบางส่วนมาจากการแต่งตั้งด้วยเครื่องมือพิเศษของ
รัฐบาลจากการรัฐประหาร มีแต่ท าให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยยากล าบากขึ้นเป็นล าดับ ขัดขวางการกระจายอ านาจ 
การคงไว้ซึ่งคนที่รัฐบาลแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป นอกจากจะผลักประชาชนออกจาก
กระบวนการมีส่วนร่วม ยังอาศัยสถานการณ์ชุลมุนส่งคนของรัฐบาลเข้าไปเป็นมือเป็นไม้แอบสนับสนุนรัฐบาล อาจเป็น
ส่วนหนึ่งของการสืบทอดอ านาจของรัฐบาลหรือไม่ 
 “ไม่มีอะไรที่รัฐบาลต้องกลัว ควรส่งเสริมให้ประชาชนได้เลือกตัวแทน มาเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยตัวเอง เร่งสร้างประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยเร็ว” นายอนุสรณ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/634887 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/634887
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7 ตุลาคม 2563 11:01 น.    
"อนุสรณ์"สวน"วิษณุ" อย่าอ้างตั้งส.ส.ร.เป็นตัวประกันขวางเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 7 ต.ค.นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณี นายวิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี ระบุ หากมีการเลือกตั้งสสร.อาจท าให้เลือกตั้งท้องถิ่นล่าช้าออกไป ว่า ประชาชนตั้งค าถามถึง
เจตนารมณ์ของรัฐบาลว่า มีความจริงใจต่อการจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ ก่อนหน้านี้อ้างงบเลือกตั้งท้องถิ่นถูก
ดึงไปใช้กับโควิดจนหมด อ้างกกต.ไม่พร้อม วันนี้อ้างเพ่ิม หากมีการเลือกตั้งสสร. อาจท าให้การเลือกตั้งท้องถิ่นล่าช้า
ออกไป ซึ่งไม่มีส่วนเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันเลย รัฐบาลอย่าจับเอาการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นตัวประกัน เพ่ือยื้อชีวิตการไม่
อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งอปท.แทนชุดที่ค้างอยู่เดิม และบางส่วนมาจากการแต่งตั้งด้วยเครื่องมือพิเศษของ
รัฐบาลจากการรัฐประหาร มีแต่ท าให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยยากล าบากขึ้นเป็นล าดับ ขัดขวางการกระจายอ านาจ 
การคงไว้ซึ่งคนที่รัฐบาลแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป นอกจากจะผลักประชาชนออกจาก
กระบวนการมีส่วนร่วม ยังอาศัยสถานการณ์ชุลมุนส่งคนของรัฐบาลเข้าไปเป็นมือเป็นไม้แอบสนับสนุนรัฐบาล อาจเป็น
ส่วนหนึ่งของการสืบทอดอ านาจของรัฐบาลหรือไม่ 
 “ไม่มีอะไรที่รัฐบาลต้องกลัว ควรส่งเสริมให้ประชาชนได้เลือกตัวแทน มาเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยตัวเอง เร่งสร้างประชาธิปไตยท่ีประชาชนมีส่วนร่วมโดยเร็ว” นายอนุสรณ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/187697 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/187697
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201007/e9fd9b178ec3528088390b58e7b063ae5323abf9664240371c78b12e098834f5.jpg?itok=-JHK2ZtY
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ประธานวุฒิสภา ชี้ สังคมพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ หากประชาชนร่วมมือ 
 

 
 
 7 ต.ค. 63 - ประธานวุฒิสภา ระบุ สังคมพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้หากประชาชนมีจิตใจประชาธิปไตย มีคุณลักษณะของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยเข้าใจ
หลักพ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองอย่างถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผล  
 ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัยประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดสัมมนาเรื่อง "การสร้างพลเมือง
ตามวิถีประชาธิปไตยในบริบทไทย"ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
วุฒิสภาร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็น
ทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้อง
ระลึกและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองที่มี
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดและมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ให้คนไทยมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย หน้าที่ในการป้องกันประเทศรับราชการทหาร เสียภาษี 
เข้ารับการศึกษาอบรม การเคารพ ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนและไม่กระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความ
แตกแยก เกลียดชังในสังคม ทั้งนี้ความเป็นพลเมืองมีความส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยสิ่งหนึ่งที่จะท าให้สังคมไทย
สงบสุข และเกิดสันติสุข ทุกคนต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยยึดหลักประชาธิปไตยในการด ารงชีวิต 
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 ประธานวุฒิสภา กล่าวย้ าว่า ประชาชนต้องเรียนรู้พ้ืนฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยคือ 
การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพสิทธิ เสรีภาพและกฎกติกาของสังคมที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อตนเองผู้อื่น
และสังคม และการเมืองการปกครองของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะประสบ  
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ความส าเร็จได้จ าเป็นต้องสร้างพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยคือ การรับผิดชอบต่อตนเองและพ่ึงตนเองได้ เคารพ
สิทธิของผู้อ่ืน เคารพความแตกต่างเคารพความเสมอภาค เคารพกฎหมาย และ รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนร่วม ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ถือเป็นกลไกส าคัญท่ีจะน าพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงอย่างแท้จริงซึ่งหากประชาชนมีจิตใจ
ที่เป็นประชาธิปไตย มีคุณลักษณะของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยเข้าใจหลักพ้ืนฐานของความเป็นพลเมือง อย่าง
ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลจะท าให้สังคมไทยพัฒนาเป็นสังคมพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริง 
 ทั้งนี้หวังว่าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมาธิการ
ในการรวบรวมเป็นข้อมูลน าไปศึกษาวิเคราะห์พัฒนาองค์ความรู้ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสามารถน ามาปรับใช้กับระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับคนไทย
ต่อไป 
  
อ้างอิง :  
http://www.tpchannel.org/radio/newsdetail.php?news_id=3591&fbclid=IwAR27vqCiz6PXx2nY4G-
1g16IzJ_wGTGD70lwhjivIsZrGsW5OU6_RFAm0hQ 
  

http://www.tpchannel.org/radio/newsdetail.php?news_id=3591&fbclid=IwAR27vqCiz6PXx2nY4G-1g16IzJ_wGTGD70lwhjivIsZrGsW5OU6_RFAm0hQ
http://www.tpchannel.org/radio/newsdetail.php?news_id=3591&fbclid=IwAR27vqCiz6PXx2nY4G-1g16IzJ_wGTGD70lwhjivIsZrGsW5OU6_RFAm0hQ
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07 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:02 น.   
แหม!ไม่น่าถาม'บิ๊กป้อม'บอกถึงความม่ันใจเลือกตั้งท้องถิ่น 

 
 
 7 ต.ค.2563 -  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  (พป
ชร.) กล่าวถึงความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นถึงกรณี พปชร.จะส่งลงชิงเก้าอ้ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
ทุกจังหวัดหรือไม่ว่า ยังไม่ทราบ  
 เมื่อถามว่าทางพรรคจะเลือกใช้วิธีสนับสนุนกลุ่มบุคคลโดยไม่ต้องลงในนามพรรคหรือไม่ พล.อ.ประวิตร 
กล่าวว่า  "ไม่รู้  มาเป็นเราสิ จะได้รู้"   
 เมื่อถามว่ามีกระแสข่าว ส.ส.พปชร.ในจังหวัดต่างๆ แย่งชิงกันส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่น พล.อ.ประวิตร 
กล่าวว่า ไม่มีแย่ง เดี๋ยวเอาเข้าคณะกรรมการบริหาร พปชร.ให้ตกลงกัน อย่าไปห่วงเรื่องนี้  
 เมื่อถามว่ากระแสข่าวพรรคก้าวไกลมาแรง พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า มาแรงก็มาแรง ส่วนที่พรรคก้าวไกลจะ
เปิดตัวแคมเปญเลือกตั้งท้องถิ่นในเร็วๆนี้ "ก็ว่าไป" 
 เมื่อถามว่าในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร.มั่นใจต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า  " 
แหม ไม่น่าถาม ส่วนจะได้กี่เก้าอ้ีตนจะไม่ทราบได้อย่างไร 
 เมื่อถามว่าก่อนการเลือกตั้งต้องคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่เพ่ือป้องกันการแย่งคะแนนกันเอง  
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ก็ไม่ทราบ คงแล้วแต่พรรคต้องไปคุยกัน  และเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น และท้องถิ่นต้องคุย
กันเอง 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79744 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/79744
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วันที่ 7 ตุลาคม 2563 - 13:03 น. 
 ‘บิ๊กป้อม’ บ่นโอ๊ย ไม่รู้เรื่องเลือกตั้ง อบจ. เมินกระแสก้าวหน้ามาแรง บอกแรงก็แรงไป 

 
 

“บิ๊กป้อม” โอ๊ย ไม่รู้เรื่องเลือกตั้ง อบจ.รอหารือ ไม่หว่ันก้าวหน้ามาแรง ‘มาแรงก็มาแรงก็ว่ากันไป’ 
 เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่ท าเนียมรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์อีกครั้งถึง การส่งผู้สมัครในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) จะต้องหารือกับพรรคร่วมเพ่ือไม่ให้ตัดคะแนนกันเอง ว่า ยังไม่รู้ต้องแล้วแต่พรรคหารือกันก่อน ซึ่งการเลือกตั้ง
ท้องถิน่ก็ต้องให้ท้องถิ่นคุยกัน ส่วนพรรคพปชร.ส่งครบทุกจังหวัดหรือไม่ต้องหารือกันก่อน 
 เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ส.ส. ในพรรคพปชร.แย่งกันสนับสนุนผู้สมัครของตนเองลงท้องถิ่นหรือไม่ พล.อ.
ประวิตร กล่าวว่า ไม่มีแย่ง เดี๋ยวจะคุยในคณะกรรมการบริหารพรรค เพ่ือตกลงกันให้ชัดเจน อย่ าเป็นห่วง จะเป็นห่วง
เขาท าไม 
 เมื่อถามว่าแต่ในขนาดนี้คณะก้าวหน้าเริ่มมาแรงแล้ว พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า มาแรงก็มาแรง ว่ากันไป 
 ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าพรรคพปชร.มั่นใจกับการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าว ไม่น่าถาม ถาม
ท าไม  
เมื่อถามอีกว่าตั้งความหวังเลือก อบจ.ไว้กี่เก้าอ้ี พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “โอ๊ยจะไปรู้ได้ยังไง” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2383189 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2383189
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/86%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B9%88%E0%B8%94.jpg
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7 ตุลาคม 2563 
'พปชร.'รับบางพื้นที่ตัวผู้สมัคร'นายกฯ อบจ.'มีปัญหาทับซ้อนรอ'กก.บห.'ตัดสิน 
 
 
  
 
 
 
 
"บิ๊กป้อม" เมิน "ก้าวหน้า" มาแรงพร้อมลุยสนาม "เลือกตั้งท้องถิ่น" ด้าน "พุทธิพงษ์" รับ บางพื้นที่ตัวผู้สมัคร 
"นายกฯอบจ." ทับซ้อน "ส.ส." แต่ละคน ต่างหนุนคนในสายตัวเอง โยน "กก.บห.พปชร." เคาะ ก่อนจัดทีมไปช่วย 
 ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประขารัฐ(พป
ชร.) กล่าวถึงการเตรียมพร้อมส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ยังไม่ได้คุยกับพรรคร่วมรัฐบาล เพราะต้องหารือกันภายใน
พรรคพปชร.ก่อน ส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าเตรียมผู้สมัครท้องถิ่นไว้แล้ว และดูแนวโน้มว่าจะมาแรง
นั้น พล.อประวิตร กล่าวว่า มาแรงก็มาแรง ก็ว่ากันไป 
 พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ในส่วนของพผชร.มั่นใจในการเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่แล้ว ทั้งนี้พล.อ.ประวิตร ปฏิเสธ
ที่จะตอบถึงความคาดหวังว่าจะได้กี่เก้าอ้ีจากการเลือกตั้งท้องถิ่น  และยังไม่ทราบว่าจะส่งผู้สมัครนายกอบจ .ครบทุก
จังหวัดหรือไม่ 
 ขณะที่นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) เปิดเผยถึงความพร้อมในการ
เลือกตั้งอบจ.ว่า พรรคมีความพร้อมอยู่แล้ว โดยสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมหรือไม่ ขอให้ทางหัวหน้าพรรคก าหนด 
 เมื่อถามว่าจะทันกับพรรคก้าวไกลหรือไม่ เพราะจะมีการเปิดแคมเปญเลือกตั้งอบจ .โดยจะมีการเปิด
นโยบายและเปิดตัวผู้สมัครในวันศุกร์ที่ 9 ต.ค.นี้แล้ว นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ไม่มีปัญหา ทันแน่นอน โดยผู้สมัครของ
พรรคนั้น ทางพรรคคงต้องดูในเรื่องของหลักการ หลักคิดก่อนเนื่องจากการเลือกนายกฯ อบจ.หรืออบจ.จะมีวิธีการ
เลือกที่ไม่เหมือนกัน  
 นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในหลายพ้ืนที่อาจจะมีการทับซ้อนกันของคนที่จะลงสมัคร โดยเป็นเครือข่ายของ
ส.ส . และจังหวัดหนึ่งมีส .ส.หลายคน ดังนั้น ก็ต้องมาดูภาพรวม เราตัดสินใจไม่ได้ว่าจังหวัดไหน  เขตไหนเป็น
อย่างไร เพราะฉะนั้นต้องให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหาร(กก.บห.) พรรคดูให้รอบคอบ และจากนั้นก็คงจะมีความ
ชัดเจนในเรื่องของการจัดทีมไปช่วยผู้สมัครในพ้ืนที่ต่างๆ ขอให้รอดูว่าจะเป็นรูปแบบไหน เพราะบางพ้ืนที่มีเงื่อนไขที่ไม่
สามารถใช้กฎเกณฑ์เดียวกันได้ในทุกพ้ืนที่ เนื่องจากหลายจังหวัดมีส.ส. หลายคน บางคนก็สนับสนุนนายกฯอบจ.คนละ
คนกัน ถือเป็นสิทธิ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูภาพรวมทั้งหมดก่อน 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901326 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/901326
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วิษณุแนะเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ควรซ้ าซ้อนกับแก้ไข รธน. 

 
 
ท าเนียบฯ 7 ต.ค.- “วิษณุ” ชี้กระบวนการแก้ไข รธน. อาจกระทบเลือกตั้งท้องถิ่นบางประเภท ต้องขยับไปปลายปี 
แนะไม่ให้เวลาคาบเกี่ยวกันเพื่อบริหารจัดการง่ายข้ึน ยันไร้ปัญหางบประมาณ 
 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงไทม์ไลน์การเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า จะต้องพิจารณา ไม่ให้ทับ
ซ้อน หรือใกล้เคียง กับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งการท าประชามติ และการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
เนื่องจากผู้ที่ด าเนินการ ก็คือ กกต. และผู้เกี่ยวข้องชุดเดียวกันมาบริหารจัดการ ซึ่งตามกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่
ละประเภทจะมีระยะห่างกัน 60 วัน ดังนั้นหากคาบเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ยอมรับอาจท าให้การเลือกตั้ง
ประเภทใดประเภทหนึ่งต้องขยับไปเป็นช่วงปลายปี เมื่อถามย้ าว่าจะท าให้การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ต้องเกิดขึ้น หลังสุด
หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.จะเกิดขึ้นเมื่อใด จึงเป็นไปได้อาจเกิดขึ้น
หลังสุด หรือ จัดเลือกตั้งล าดับ 2 ต่อจาก อบจ. 
 นายวิษณุ กล่าวว่า แม้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเดินหน้าไปพร้อมกับการเลือกตั้งท้องถิ่น จะไม่มีผลกระทบ 
เพียงแต่ต้องระวังว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อาจต้องมีการท าประชามติ เพราะนั้นคือการเลือกตั้งชนิดหนึ่ง และบางอย่าง
ต้องหลีกทางให้กัน พร้อมให้ความมั่นใจจะไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ เมื่อมีการเว้นระยะ ก็จะท าให้การบริหารจัดการ
ง่ายขึ้น.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-556290 
  

https://tna.mcot.net/politics-556290
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วันที่ 7 ตุลาคม 2563 - 11:36 น. 
‘วิษณุ’ปัดล็อกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ล าดับสุดท้ายปลายป6ี4 รับ แต่ละประเภทเว้นห่าง 2 เดือน 

 
‘วิษณุ’ ปัดล็อกเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ล าดับสุดท้ายปลายปี 64 เผย กกต.ขอร้องเว้นช่วงลต.ท้องถิ่นแต่ละประเภทห่าง 
60 วัน รับแก้ รธน. อาจมีผลกระทบ เหตุท าประชามติ-ตั้งส.ส.ร. ชี้ใช้งบเยอะ แต่บริหารได้ 
 เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์
กรณีที่มีกระแสข่าวว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมานครจะถูกจัดขึ้นเป็นล าดับสุดท้าย ของการเลือกตั้งท้องถิ่น 
โดยจะจัดในปลายปี 2564 ว่า ไม่จริง ไม่มีการพูดเช่นนั้น เป็นการคาดการณ์เท่านั้นเองจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ได้ 
ไม่เคยมีใครพูดว่าจะเอาการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ไว้หลังสุด หากคิดว่าเอาไปไว้หลังสุด แล้วไม่เป็นเช่นนั้น เดี๋ยวก็อาจจะ
เตรียมตัวกันไม่ทัน ก็ให้รอเป็นระยะ เพราะเราจะแจ้งล่วงหน้าไม่จู่โจมแน่ ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็ขอ
มาว่าหากจะเลือกตั้งประเภทอะไรก็ตาม ก็ให้เว้นช่วงเวลาประมาณ 60 วัน เป็นอย่างน้อย แล้วค่อยเลือกประเภทใหม่ 
ซึ่งก็ต้องระมัดระวังอย่าไปใกล้เคียงกับช่วงเวลาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เช่น การลงประชามติ หรือการตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ถ้าหากว่าจะมี อย่าให้ใกล้เคียงกันเพราะใช้ กกต.ชุดเดียวกันในการบริหาร 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะกระทบการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่
กระทบ แต่ว่าต้องระวังว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีการท าประชามติ ก็คือการเลือกตั้งชนิดหนึ่ง เพราะต้องมีการสมัครเข้า
คูหากาบัตรจึงต้อง อย่าใกล้กับการเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะฉะนั้นจะบริหารไม่ถูก 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า จะต้องมีการจัดเลือกตั้งหลายครั้ง งบประมาณจะมีปัญหาหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า 
งบประมาณมีปัญหา แต่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาบ่น และการเว้นระยะจัดการเลือกตั้งแต่ละประเภท ก็ท าใ ห้เราบริหาร
จัดการได้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2382999 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2382999
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/10/64%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%B2.jpg
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07 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:45 น.  
'วิษณุ'ดิ้นแจงปัดล็อกเลือกตั้งพ่อเมือง กทม.เป็นล็อตสุดท้าย   

 
 
 7 ต.ค.2563 -  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่าการเลือกตั้งผู้ว่า
กรุงเทพมหานครจะถูกจัดขึ้นเป็นล าดับสุดท้ายในการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยจะจัดในปลายปี 2564 ว่า ไม่จริง ไม่มีการพูด
เช่นนั้น เป็นการคาดการณ์เท่านั้นเองจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ได้ ไม่เคยมีใครพูดว่าจะเอาการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ไว้
หลังสุด  หากคิดว่าเอาไปไว้หลังสุด แล้วไม่เป็นเช่นนั้นเดี๋ยวก็อาจเตรียมตัวกันไม่ทัน ก็ให้รอเป็นระยะเดี๋ยว เราจะแจ้ง
ล่วงหน้าไม่จู่โจมแน่  
 “คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็ขอมาว่าหากจะเลือกตั้งประเภทอะไรก็ตามก็ ให้เว้นช่วงเวลา
ประมาณ 60 วันเป็นอย่างน้อยแล้วค่อยเลือกประเภทใหม่ ซึ่งก็ต้องระมัดระวังอย่าไปใกล้เคียงกับช่วงเวลาการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เช่น การลงประชามติหรือการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ถ้าหากว่าจะมี อย่าให้ใกล้เคียงกัน เพราะใช้ 
กกต.ชุดเดียวกันในการบริหาร”  
 ผู้สื่อข่าวถามว่า  กระบวนการแก้ไขรัฐธรรนูญจะกระทบการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่าไม่
กระทบ แต่ว่าต้องระวังว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีการท าประชามติ  ก็คือการเลือกตั้งชนิดหนึ่ง ซึ่งต้องมีการสมัครเข้า
คูหากาบัตร จึงต้องอย่าใกล้กับการเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะฉะนั้นจะบริหารไม่ถูก 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องมีการจัดเลือกตั้งหลายครั้งงบประมาณจะมีปัญหาหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า 
งบประมาณมีปัญหา แต่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมามาบ่น สามารถบริหารจัดการได้ และการเว้นระยะจัดการเลือกตั้งแต่ละ
ประเภท ก็ท าให้เราบริหารจัดการได้ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79734 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/79734
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วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 11.54 น. 
'วิษณุ'ปัดล็อกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เผย กกต.ขอเว้น ลต.แต่ละประเภทห่างกัน 60วัน 
 

 
 
 เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้
สัมภาษณ์กรณีที่มีกระแสข่าวว่า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะถูกจัดขึ้นเป็นล าดับสุดท้าย ของการ
เลือกตั้งท้องถิ่น โดยจะจัดในปลายปี 2564 ว่า  ไม่จริง ไม่มีการพูดเช่นนั้น เป็นการคาดการณ์เท่านั้นเองจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ได้ ไม่เคยมีใครพูดว่าจะเอาการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ไว้หลังสุด หากคิดว่าเอาไปไว้หลังสุด แล้วไม่
เป็นเช่นนั้น เดี๋ยวก็อาจจะเตรียมตัวกันไม่ทัน ก็ให้รอเป็นระยะ เพราะเราจะแจ้งล่วงหน้าไม่จู่โจมแน่  
 “ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็ขอมาว่าหากจะเลือกตั้งประเภทอะไรก็ตาม ก็ให้เว้น
ช่วงเวลาประมาณ 60 วันเป็นอย่างน้อย แล้วค่อยเลือกประเภทใหม่ ซึ่งก็ต้องระมัดระวังอย่าไปใกล้เคียงกับ
ช่วงเวลาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เช่น การลงประชามติ หรือการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ถ้าหากว่าจะมี อย่า
ให้ใกล้เคียงกันเพราะใช้กกต. ชุดเดียวกันในการบริหาร” 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะกระทบการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่
กระทบ แต่ว่าต้องระวังว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีการท าประชามติ ก็คือการเลือกตั้งชนิดหนึ่ง เพราะต้องมีการสมัครเข้า
คูหากาบัตรจึงต้อง อย่าใกล้กับการเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่เช่นนั้นจะบริหารไม่ถูก 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า จะต้องมีการจัดเลือกตั้งหลายครั้ง งบประมาณจะมีปัญหาหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า 
งบประมาณมีปัญหา แต่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาบ่น เราบริการจัดการได้  ซึ่งการเว้นระยะจัดการเลือกตั้งแต่ละประเภท ก็
ท าให้เราบริหารจัดการได้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/523396 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/523396
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7 ตุลาคม 2563 12:37 น.  
"วิษณุ" ลั่น ไม่จริง! หลังมีกระแสข่าวเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ล าดับสุดท้ายปลายปี 64 

 
 
"วิษณุ" ปัดล็อกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ล าดับสุ้ดท้ายปลายปี 64 เผย กกต.ขอร้องเว้นช่วงลต.ท้องถิ่นแต่ละประเภท
ห่าง 60 วัน รับแก้รธน. อาจมีผลกระทบ เหตุท าประชามติ-ตั้งส.ส.ร. ชี้ใช้งบเยอะ แต่บริหารได้ 
 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีกระแส
ข่าวว่า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมานคร จะถูกจัดขึ้นเป็นล าดับสุดท้าย ของการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยจะจัดใน
ปลายปี 2564 ว่า ไม่จริง ไม่มีการพูดเช่นนั้น เป็นการคาดการณ์เท่านั้นเองจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ได้ ไม่เคยมีใคร
พูดว่าจะเอาการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ไว้หลังสุด หากคิดว่าเอาไปไว้หลังสุด แล้วไม่เป็นเช่นนั้น เดี๋ยวก็อาจจะเตรียมตัวกัน
ไม่ทัน ก็ให้รอเป็นระยะ เพราะเราจะแจ้งล่วงหน้าไม่จู่โจมแน่ ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็ขอมาว่าหากจะ
เลือกตั้งประเภทอะไรก็ตาม ก็ให้เว้นช่วงเวลาประมาณ 60 วันเป็นอย่างน้อย แล้วค่อยเลือกประเภทใหม่ ซึ่งก็ต้อง
ระมัดระวังอย่าไปใกล้เคียงกับช่วงเวลาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เช่น การลงประชามติ หรือการตั้งสภาร่างรัฐธร รมนูญ 
(ส.ส.ร.) ถ้าหากว่าจะมี อย่าให้ใกล้เคียงกันเพราะใช้กกต.ชุดเดียวกันในการบริหาร 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะกระทบการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่
กระทบ แต่ว่าต้องระวังว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีการท าประชามติ ก็คือการเลือกตั้งชนิดหนึ่ง เพราะต้องมีการสมัครเข้า
คูหากาบัตรจึงต้อง อย่าใกล้กับการเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะฉะนั้นจะบริหารไม่ถูก 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า จะต้องมีการจัดเลือกตั้งหลายครั้ง งบประมาณจะมีปัญหาหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า 
งบประมาณมีปัญหา แต่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาบ่น และการเว้นระยะจัดการเลือกตั้งแต่ละประเภท ก็ท าให้เราบริหาร
จัดการได้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/187733 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_789855/ 
 
 

https://siamrath.co.th/n/187733
https://www.innnews.co.th/politics/news_789855/
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201007/a48a991463099abe3b3a0927dfc8965d5b051bbdc01a2882b135d0b6f420b7d3.jpeg?itok=d7FAJw6a
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วันที่ 7 ตุลาคม 2563 - 11:02 น. 
 ‘พุทธิพงษ์’ เผยไม่หว่ัน แม้ก้าวไกลเตรียมประกาศแคมเปญเลือกตั้ง อบจ. 9 ต.ค.นี้ 
 

 
 
‘พุทธิพงษ์’ เผยไม่หว่ัน แม้ก้าวไกลเตรียมประกาศแคมเปญเลือกตั้งอบจ. 9 ต.ค.นี้ 
 เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 7 ตุลาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมว่า พรรคมีความพร้อมอยู่
แล้ว ซึ่งการประชุมจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือไม่ ขอรอดูทางหัวหน้าพรรคก าหนดอีกที 
 เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จะทันกับพรรคก้าวไกลหรือไม่ เพราะจะมีการเปิดแคมเปญเลือกตั้ง อบจ.โดยจะมีการ
เปิดนโยบายและเปิดตัวผู้สมัครในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคมนี้แล้ว นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า ไม่มีปัญหา ทันแน่นอนส าหรับ
ผู้ ส มั ค ร ขอ งพร รคนั้ น  ท า งพร รคค งต้ อ ง ดู ใ น เ รื่ อ ง ขอ งหลั ก ก า ร  หลั ก คิ ด ก่ อน  เ นื่ อ ง จ าก กา ร เ ลื อ ก  
นายก อบจ.หรือ อบจ.จะมีวิธีการเลือกที่ไม่เหมือนกัน 
 “พรรคจะส่งหรือไม่ส่งถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะหลายพ้ืนที่อาจจะมีการทับซ้อนกันได้ของคนที่จะลง บาง
ทีเป็นเครือข่ายของ ส.ส.และจังหวัดหนึ่งมี ส.ส.หลายคน ดังนั้นก็ต้องมาดูภาพรวม เราตัดสินใจไม่ได้ว่าจังหวัดไหน เขต
ไหนเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นต้องให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคดูให้รอบคอบอีกที และจากนั้นก็คงจะมี
ความชัดเจนในเรื่องของการจัดทีมไปช่วยผู้สมัครในพ้ืนที่ต่างๆ ขอให้รอดูว่าจะเป็นรูปแบบไหน เพราะบางพ้ืนที่ก็มี
เงื่อนไขที่ไม่สามารถใช้กฎเกณฑ์เดียวกันได้ในทุกพ้ืนที่ เนื่องจากหลายจังหวัดมี ส.ส. หลายคน ซึ่งบางคนก็สนับสนุน
นายก อบจ.คนละคนกัน ซึ่งก็ถือเป็นสิทธิ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูภาพรวมทั้งหมดก่อน” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2382957 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2382957
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วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 11.02 น. 
 ‘พุทธิพงษ์’โว! เลือกตั้ง อบจ.‘พปชร.’ไร้ปัญหาเมิน‘ก้าวไกล’ทุ่มแคมเปญหนัก 
 

 
 
 “พุทธิพงษ์” ม่ันใจเลือกตั้งอบจ.ของพปชร.ไม่มีปัญหา ไม่หว่ันแม้ “ก้าวไกล” ก้าวน าเตรียมประกาศแคมเปญ
เลือกตั้งอบจ.9 ต.ค.นี้แล้ว ย้ ารอหน.-กก.บห.ดูให้รอบคอบ เคลียร์ผู้สมัครทับซ้อนกันก่อน 
 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.ท าเนียบรัฐบาล นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมว่า พรรคมีความพร้อมอยู่แล้ว ซึ่งการประชุมจะ
เป็นสัปดาห์หน้าหรือไม่ ขอรอดูทางหัวหน้าพรรคก าหนดอีกที 
  เมื่อถามว่า จะทันกับพรรคก้าวไกลหรือไม่ เพราะจะมีการเปิดแคมเปญเลือกตั้งอบจ.โดยจะมีการเปิด
นโยบายและเปิดตัวผู้สมัครในวันศุกร์ที่ 9 ต.ค.นี้แล้ว นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ไม่มีปัญหา ทันแน่นอน  ซึ่งส าหรับผู้สมัคร
ของพรรคนั้น ทางพรรคคงต้องดูในเรื่องของหลักการ หลักคิดก่อน เนื่องจากการเลือกนายกฯ อบจ.หรืออบจ.จะมีวิธีการ
เลือกที่ไม่เหมือนกัน  
  “พรรคจะส่งหรือไม่ส่งถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะหลายพ้ืนที่อาจจะมีการทับซ้อนกันได้ของคนที่จะลง บาง
ทีเป็นเครือข่ายของส.ส.และจังหวัดหนึ่งมีส.ส.หลายคน ดังนั้นก็ต้องมาดูภาพรวม เราตัดสินใจไม่ได้ว่าจังหวัดไหน เขต
ไหนเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นต้องให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคดูให้รอบคอบอีกที และจากนั้นก็คงจะมี
ความชัดเจนในเรื่องของการจัดทีมไปช่วยผู้สมัครในพ้ืนที่ต่างๆ ขอให้รอดูว่าจะเป็นรูปแบบไหน เพราะบางพ้ืนที่ก็มี
เงื่อนไขที่ไม่สามารถใช้กฎเกณฑ์เดียวกันได้ในทุกพ้ืนที่  เนื่องจากหลายจังหวัดมีส.ส. หลายคน ซึ่งบางคนก็สนับสนุน
นายกฯอบจ.คนละคนกัน ซึ่งก็ถือเป็นสิทธิ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูภาพรวมทั้งหมดก่อน” รองหน.พปชร. กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/523381 
 
 

https://www.naewna.com/politic/523381
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7 ตุลาคม 2563 11:25 am 
พปชร. ไม่มีปัญหาส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 
ท าเนียบฯ 7 ต.ค.- “พุฒิพงศ์” ยืนยันไม่มีปัญหาส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ขอรอแนวทางจากที่ประชุม
กรรมการบริหาร พปชร. ก่อน 
 นายพุฒิพงศ์ ปุณณกันต์ รองหัวหน้าพรรคพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงความพร้อมการส่ง
ผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าวล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ว่า ในส่วนของพรรคไม่
มีปัญหาหลังพรรคก้าวไกลเตรียมเปิดตัวผู้สมัคร วันที่ 9 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นเรื่องของพรรคและไม่ก้าวก่ายกัน ในส่วนของ
พรรค ต้องดูหลักการ หลักคิด ของกรรมการบริหารพรรคก่อน คาดว่าจะมีการประชุมพรรคในสัปดาห์หน้า ยอมรับพื้นที่
อาจจะมีทับซ้อนกันบ้าง เนื่องจากมีเงื่อนไขหลายอย่าง และมีปัจจัยการสนับสนุนผู้สมัครคนละคนกัน ซึ่งเป็นสิทธิเป็น
ของประชาชน ย้ าว่าต้องดูภาพรวมและทันพรรคก้าวไกลแน่นอน .—ำนักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-556307 
 
  

https://tna.mcot.net/politics-556307
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7 ตุลาคม 2563 11:27 น.   
 “รองหัวหน้า พปชร.” ม่ันใจเลือกตั้ง อบจ.ไม่มีปัญหา ไม่หว่ันแม้ “ก้าวไกล” ก้าวน าเตรียมประกาศแคมเปญ
เลือกตั้ง อบจ.9 ต.ค.นี้ 
 
 
 
 
 
 
 
“รองหัวหน้าพปชร.” ม่ันใจเลือกตั้งอบจ.ไม่มีปัญหา ไม่หว่ันแม้ “ก้าวไกล” ก้าวน าเตรียมประกาศแคมเปญเลือกตั้ง
อบจ.9 ต.ค.นี้แล้ว ย้ ารอหน.-กก.บห.ดูให้รอบคอบ เคลียร์ผู้สมัครทับซ้อนกันก่อน 
 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ต.ค. ท าเนียบรัฐบาล นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม(ดีอีเอส) ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของพรรคพลังประชารัฐใน
การเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเฉพาะการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ที่จะมีข้ึนในเดือนธันวาคมว่า พรรคมีความ
พร้อมอยู่แล้ว ซึ่งการประชุมจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือไม่ ขอรอดูทางหัวหน้าพรรคก าหนดอีกที 
 เมื่อถามว่าจะทันกับพรรคก้าวไกลหรือไม่ เพราะจะมีการเปิดแคมเปญเลือกตั้งอบจ.โดยจะมีการเปิด
นโยบายและเปิดตัวผู้สมัครในวันศุกร์ที่ 9 ต.ค.นี้แล้ว นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ไม่มีปัญหา ทันแน่นอน ซึ่งส าหรับผู้สมัคร
ของพรรคนั้น ทางพรรคคงต้องดูในเรื่องของหลักการ หลักคิดก่อน เนื่องจากการเลือกนายกฯ อบจ.หรืออบจ.จะมีวิธีการ
เลือกที่ไม่เหมือนกัน  
 “พรรคจะส่งหรือไม่ส่งถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะหลายพ้ืนที่อาจจะมีการทับซ้อนกันได้ของคนที่จะลง บาง
ทีเป็นเครือข่ายของส.ส.และจังหวัดหนึ่งมีส.ส.หลายคน ดังนั้นก็ต้องมาดูภาพรวม เราตัดสินใจไม่ได้ว่าจังหวัดไหน เขต
ไหนเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นต้องให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคดูให้รอบคอบอีกที และจากนั้นก็คงจะมี
ความชัดเจนในเรื่องของการจัดทีมไปช่วยผู้สมัครในพ้ืนที่ต่างๆ ขอให้รอดูว่าจะเป็นรูปแบบไหน เพราะบางพ้ืนที่ก็มี
เงื่อนไขที่ไม่สามารถใช้กฎเกณฑ์เดียวกันได้ในทุกพ้ืนที่  เนื่องจากหลายจังหวัดมีส.ส. หลายคน ซึ่งบางคนก็สนับสนุน
นายกฯอบจ.คนละคนกัน ซึ่งก็ถือเป็นสิทธิ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูภาพรวมทั้งหมดก่อน” 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/187705 
 
 

https://siamrath.co.th/n/187705
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201007/7504275278e6ee9a6b10783b3118c219abbb9d15b4560e2268e1e109caa9dbef.jpg?itok=yRxy2ns1
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7 ตุลาคม 2020 - 11:42 
 “พุทธิพงษ์”ยัน พปชร.พร้อมส่ง ลต.ท้องถิ่น 
"พุทธิพงษ์" ยัน พลังประชารัฐ พร้อมส่งเลือกตั้งท้องถิ่น เมิน ก้าวไกล เปิดตัว 9 ต.ค.นี้ 
 

 
 
 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และในฐานะรองหัวหน้า
พรรคพรรคพลังประชารัฐ ยืนยัน ความพร้อมการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่น อบจ. และอบต.ว่า ในส่วนของพรรค พป
ชร. ไม่มีปัญหาหลังพรรคก้าวไกล เตรียมเปิดตัวผู้สมัคร 9 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นเรื่องของพรรค ไม่ก้าวก่ายกันโดยในส่วนของ 
พปชร. ต้องดูหลักการ หลักคิดของกรรมการบริหารพรรค 
 โดยนายพุทธิพงษ์ ยอมรับอาจจะมีทับซ้อนกันบ้าง เนื่องจากมีเงื่อนไขหลายอย่างและมีปัจจัยการสนับสนุน
ผู้สมัครคนละคนกัน ซึ่งเป็นสิทธิเป็นของประชาชนย้ าว่าต้องดูภาพรวมและทันพรรคก้าวไกลอย่างแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_789878/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_789878/
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6 ตุลาคม 2563 - 17:13 น. 
ศึก อบจ.'4 พรรค' ไม่ถอย 

 
 
ลั่นกลองรบ 4 พรรคใหญ่ไม่ถอย เปิดศึกชิงเก้าอ้ีนายก อบจ. จับตาคณะก้าวหน้าตัวแปร 
มีความชัดเจน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีมติให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยให้เลือก  “นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด” (นายก อบจ.) ก่อน ภายใน 60 วัน นั่นหมายถึง วันเลือกตั้งนายก อบจ.ทั่วประเทศ จะอยู่
ภายในเดือน ธ.ค.2563 
 ปัจจุบัน ประเทศไทย มี อบจ. จังหวัดละ 1 แห่ง รวมเป็น 76 แห่ง 76 จังหวัด ไม่นับกรุงเทพมหานคร 
ส่วนจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ของแต่ละจังหวัด จะค านวณจากสัดส่วนจ านวนประชากร 
เมื่อแยกรายจังหวัดจะพบว่า จังหวัดที่มี ส.อบจ.มากที่สุดของประเทศ คือ จังหวัดนครราชสีมา มี ส.อบจ.ถึง 48 คน 
ส าหรับจังหวัดที่มี ส.อบจ. 42 คน มี 7 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ อุดรธานี และ
อุบลราชธานี 
 จังหวัดที่มี ส.อบจ. 36 คน มี 12 จังหวัด, ส.อบจ.30 คน มี 33 จังหวัด และ ส.อบจ. 24 คน อีก 23 
จังหวัด 
สมรภูมิ “นายก อบจ.” 76 จังหวัด ก็ไม่ต่างสงครามเลือกตั้งทั่วไป เพราะพรรคการเมืองหรือนักการเมืองระดับชาติ จะ
เขา้ไปหนุนว่าที่นายก อบจ. และกลุ่ม ส.อบจ. เพื่อคุมการบริหารจัดการท้องถิ่น  
พปชร.ยึดเหนือ 
 ส ารวจตรวจแถว “นายก อบจ.” สายพรรคพลังประชารัฐ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภาค
กลาง และภาคตะวันออก สุนทร รัตนากร นายก อบจ.ก าแพงเพชร พี่ชายวราเทพ รัตนากร ,อัครเดช ทองใจสด นายก 
อบจ.เพชรบูรณ์  ลูกชายเอ่ียม ทองใจสด ส.ส.เพชรบูรณ์, อนุสรณ์ นาคาศัย นายก อบจ.ชัยนาท น้องชายอนุชา นา
คาศัย รมต.ส านักนายกรัฐมนตรี, กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา บิดาชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ส.ส.
ฉะเชิงเทรา ฯลฯ  
พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ มีนโยบำยส่งผู้สมัครนำยก อบจ. ทั้งในนำมพรรค และตัวบุคคล 
แต่พรรคหน 
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พท.ยึดอีสาน 
 นายก อบจ.สายพรรคเพ่ือไทย ส่วนใหญ่จะอยู่ในสมรภูมิอีสาน อาทิ วิเชียร ขาวข า นายก อบจ.อุดรธานี , 
มั ง ก ร  ยนต์ ต ร ะกู ล  น าย ก  อบจ . ร้ อ ย เ อ็ ด  ,ย งยุ ท ธ   หล่ อต ร ะกู ล   นายก  อบจ . ก าฬ สิ น ธุ์  เ ป็ น ต้ น 
     ส าหรับนายก อบจ.สายภาคเหนือตอนบน พรรคเพ่ือไทย ก็มีปัญหาต้องแข่งขันกันเอง อย่างเช่นสนาม
เชียงราย และสนามล าปาง 
ปชป.ยึดใต้ 
 สนามภาคใต้ ค่าย ปชป. มักจะต้องชนกันเอง อย่างที่ อบจ.ตรัง กิจ หลีกภัย หัวหน้ากลุ่มกิจปวงชน เป็น
นายก อบจ.ตรัง 4 สมัย ได้ประกาศวางมือ ส่งไม้ต่อให้ “บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ” พ่ีชาย สมชาย โล่สถาพรพิพิธ อดีต 
ส.ส.ตรัง เขต 3  
 นัยว่า สาทิตย์  วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง ไม่พอใจ อาจจัดทีมลงสู้กับกลุ่มกิจปวงชน ยุคบุ่นเล้ง  
     ที่สนามสงขลา นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ,ถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม ,เดชอิศม์ ขาวทอง 
ส.ส.สงขลา เขต 5 และ พล.ต.ต สุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.สงขลา เขต 8 เปิดตัว “ไพเจน มากสุวรรณ์” ลงชิงต าแหน่งนายก 
อบจ.สงขลา  
ภูมิใจไทย 
 เนวิน ชิดชอบ ให้ความส าคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่น มาแต่สมัยตั้งพรรคภูมิใจไทย อย่างปี 2554 เนวินไม่
ประสบความส าเร็จในสนาม ส.ส. แต่ก็ยึดเก้าอ้ีนายก อบจ. ในอีสาน และภาคกลาง ได้จ านวนหนึ่ง 
 ปีนี้  ค่ ายสีน้ า เ งิ น เตรี ยมส่ งผู้ ส มัครนายก อบจ .  ทั้ งภาค อีสาน ภาคกลาง และภาคใต้   
ที่ภาคอีสาน แม้จะแพ้พรรคเพื่อไทย ในเวที ส.ส. แต่ภูมิใจไทย ก็หวังกวาดนายก อบจ.มาให้ได้อย่างน้อย 6-7 จังหวัด 
สรุปว่า พรรคการเมืองใหญ่ ไม่ถอยในสนามท้องถิ่น มีทั้งเผชิญหน้า และรอมชอมกัน เพ่ือผลประโยชน์ในการเข้าคุม 
อบจ. 
 ที่น่าจับตาคือ “คณะก้าวหน้า” ที่เดินยุทธศาสตร์ “เขย่าการเมืองท้องถิ่น” และอาจล้มบ้านใหญ่บาง
แห่ง ได้ครอง อบจ.เป็นสมัยแรก 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/445367 
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7 ตุลาคม 2563 00:10 น.    
ระเบิดศึกเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม." 
 

 
 
 "ส าหรับ ตัวบุคคลที่พรรค พปชร.จะส่งลงสมัครนั้น เวลานี้ยังไม่มีใครทราบ เพราะหัวหน้าพรรคคงต้อง
เรี ยกประชุ มกรรมการบริหาร เ พ่ือสอบถามแนวคิดและ เ งื่ อน ไขของการ เลื อกตั้ ง  ยั ง ไม่ รี บตัดสิ น ใจ "  
 พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะรองหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ระบุกับผู้สื่อข่าวถึงความคืบหน้าของพรรคพลังประชารัฐกับการเตรียมความพร้อมรับมือ
กับการเมืองสนามเล็ก ที่ไม่เล็ก เมื่อบัดนี้มีความชัดเจนว่า การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นจะเปิดฉากในเดือนธ.ค.นี้ โดย
ประเดิมที่ การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นสนามแรก 
 แต่เหตุที่เวลานี้หลายต่อหลายคนพากัน พุ่งเป้า โยนหินลงไปเช็คกระแส การเมืองสนามเล็ก ที่ไม่ธรรมดา
อย่างการเลือกตั้ง "ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร" ที่แม้จะยังไม่ได้อยู่ในรายการ แต่กลับน่าสนใจว่า ล่าสุดแต่ละพรรค 
ต่างออกมาส่งสัญญาณ พร้อมทั้งกดดันไปยัง "รัฐบาล" ให้รีบเปิดสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. โดยเร็วที่สุด 
 ในฐานะที่พุทธิพงศ์ คือหนึ่งในแกนน าหลักของพรรคพลังประชารัฐ ที่มีส.ส.กทม.อยู่ในมือและยังผนึกพลัง
ก าลังกับ "ณัฎฐพล ทีปสุวรรณ" รมว.ศึกษาฯ และในฐานะแกนน าพรรคพลังประชารัฐ อีกทั้งยังรับรู้กันดีว่าทั้งคู่ต่างเป็น
คนที่ "บิ๊กป้อม"พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรณณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความไว้วางใจ และเมื่อเกิดความเคลื่อนไหวจากคน
ของพรรคพลังประชารัฐ โดย "สิระ เจนจาคะ"ส.ส.กทม.ของพรรค ออกมาเปิดหน้า ชนกับ "ผู้ว่าฯอัศวิน" พล.ต.อ.อัศวิน 
ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. คนปัจจุบัน โดยสิระ เล่นออกปากไล่ให้ลุกจากต าแหน่งไม่เว้นแต่ละวัน พร้อมทั้งยกปัญหาน้ าท่วม
กทม. ขึ้นมาท าลายคะแนนความนิยม 
 แน่นอนว่าการออกมาเคลื่อนไหวในทางที่เป็นลบต่อตัว พล.ต.อ.อัศวิน โดยสิระ คนของพรรคพลังประชา
รัฐ เช่นนี้ย่อมถูกนไปเชื่อมโยงกับกระแสข่าวที่ก่อนหน้าที่มีรายงานว่า พรรคพลังประชารัฐ ได้ทาบทาม "บิ๊กแป๊ะ"
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผบ.ตร. ที่บัดนี้ได้บวชเป็นพระเมื่อภายหลังเกษียณจากต าแหน่ง 
  
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20201006/5bd56337bbad61614071f6b0b1a2292839749989f9cf51c8da69c71da932c8e3.jpg?itok=IcE-jAOX
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 จึงเกิดค าถามว่าสิระ ออกโรงออกมารับบท "หัวหมู่ทะลวงฟัน" เปิดทางให้กับผู้สมัครของพรรคพลังประชา
รัฐเอง ไปพร้อมๆกับการท าลายคะแนนนิยมของ ผู้ว่าฯอัศวิน ใช่หรือไม่ ? อย่างไรก็ดี การตัดสินใจว่าจะเลือกใคร ให้มา
สวมเสื้อของพรรคพลังประชารัฐ เพ่ือลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. นั้นในฐานะพรรคแกนน ารัฐบาล อาจเผชิญหน้ากับ
แรงกดดันมากกว่าใครเพ่ือน ! 
 เพราะอย่าลืมว่า พรรคพลังประชารัฐจะต้องชนะในสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.เท่านั้น เพ่ือให้การเมืองใน
สนามเล็กกับ "สนามใหญ่" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท างานของ "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รมว.กลาโหม เดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุด 
 แต่ปัญหาที่พรรคพลังประชารัฐ ต้องแบกรับเวลานี้ก็แทบไม่แตกต่างไปจากพรรคประชาธิปัตย์และพรรค
ก้าวไกล นั่นคือการเฟ้นหาคนที่มาลงสมัคร เพ่ือคว้าเอาชัยชนะเท่านั้น ก็กลายเป็นเรื่องยากเย็น  จะเว้นก็แต่พรรคเพ่ือ
ไทย ที่แม้ก่อนหน้านี้จะเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ในสถานการณ์ยากล าบาก หนักหนาสาหัสที่สุด เมื่อพรรคไม่สามารถหา
คนมาเป็นตัวแทนได้ แต่เมื่อวันนี้ "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" อดีตแกนน าพรรค จะประกาศลงสมัครผู้ว่าฯกทม. ในนามอิสระ ก็
ตาม อีกท้ังคะแนนยังดีวันดีคืน 
 และที่ส าคัญไปกว่านั้น แม้ชัชชาติ จะประกาศไม่กลับพรรคเพ่ือไทย แต่ย่อมไม่ได้หมายความว่า คนของ
พรรคเพ่ือไทยจะเข้ามาช่วยชัชชาติ ในระดับพ้ืนที่เพ่ือกวาดคะแนนไม่ได้ และที่ลืมไม่ได้ นั่นคือชัชชาติ ไม่ได้มีความชัด
แย้งกับ "แม่ทัพชุดใหม่" ที่พรรคเพื่อไทยเพ่ิงเซ็ตอัพขึ้นมาใหม่ แต่อย่างใด !! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/187625 
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ไฟต์บังคับสลับฉาก 
 

 
 
 อร่อย แต่สังเกตหน้าตาไม่ฟินเลย อารมณ์ของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.
กลาโหม “ชิมปาท่องโก๋ลอยฟ้า” ของการบินไทยที่น ามาออกบูธ โชว์อีเวนต์ที่ท าเนียบฯ ก่อนประชุม ครม. 
สีหน้า แววตา ซ่อนอาการ “อมทุกข์” ไม่มิด ตามฟอร์มผู้น าที่ตกอยู่ท่ามกลางวิกฤติสารพัดที่ถาโถมเข้าใส่ ซ้ าในห้วง
รัฐบาลขาลง  
 ในสภาพเร่งเครื่องบริหารไม่ขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์เศรษฐกิจปากท้อง ล่าสุดเปิดตัว “ขุนคลัง” ใหม่ 
แต่ “หน้าเก่า” อย่างนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง “ยาสามัญประจ าหลังบ้าน” มีแค่เสียงตีปี๊บจากทีมแห่พลัง
ประชารัฐ แต่ไร้สัญญาณตอบรับจากนักลงทุนตัวจริงเสียงจริง เข้าสู่โหมด “นิ่ง” รับสภาพ พล.อ.ประยุทธ์ท าได้ดีสุดแค่นี้ 
มุกตลกร้าย หัวเราะไม่ได้ ร้องไห้ไม่ออก แบบที่แชร์กันในโซเชียลมีเดีย ข่าวร้ายเศรษฐกิจแย่ แต่ข่าวดีคือเศรษฐกิจปีนี้จะ
ดีกว่าเศรษฐกิจปีหน้า ใส่หมวกกันน็อก รัดเข็มขัด สวดมนต์ภาวนากันไป ด้วยสไตล์ “อนุรักษนิยม” แบบรัฐราชการ 
จุดเด่นของนายอาคมคือซื่อสัตย์ มือสะอาด ยากท่ีเสือหิว เสือโหย จะสอดไส้วาระอันตรายใน ครม. 
 และก็เช่นเดียวกัน ด้วยการบริหารแบบระมัดระวัง จนเข้าขั้นกล้าๆกลัวๆ ก็ไม่ต้องหวังจะเห็นโครงการอัด
ฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจแรงๆ แบบเงินก าลังจะหมุนไป เลิกคิดได้ “ขุนคลัง” ยาสามัญประจ าหลังบ้าน ได้แค่ประคองอาการ 
ไม่ตรงกับเงื่อนไขสถานการณ์ มหาวิกฤติเศรษฐกิจโควิดที่ก าลังล้อมประเทศไทย ในสภาพไม่ต่างจากเครื่องบินก าลังเจอ
พายุ 
 เครื่องยนต์ที่ 1 การท่องเที่ยว ดับสนิท เครื่องยนต์ที่ 2 การส่งออก ใกล้ดับ เครื่องยนต์ที่ 3 การลงทุน 
ก าลังส าลัก ใกล้โหม่งพสุธา แต่กัปตัน กับนักบินผู้ช่วย ไม่สันทัดกรณีเอาเครื่องลงฉุกเฉิน เศรษฐกิจคือเงื่อนเป็นเงื่อนตาย
รัฐบาล ภาวะ “ปากท้อง” โยงเป็นเงื่อนไขกับม็อบเบิ้มๆ สถานการณ์แบบที่นายอานนท์ น าภา แกนน ามวลชน 
“ประชาชนปลดแอก” ประกาศการชุมนุมใหญ่วันที่ 14 ตุลาคมนี้ จะไม่กลับ จะค้างคืน ส่วนจะเคลื่อนขบวนหรือไม่ 
อย่างไร อยู่ที่มวลชน เป้าหมายคือให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ออกไป 
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 การต่อสู้แบบ “ม้วนเดียวจบ” ไม่ได้หมายความว่าจบในวันเดียว แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะขยายการต่อสู้อย่าง
ต่อเนื่อง หาก พล.อ.ประยุทธ์ไม่ลาออก ไม่แก้รัฐธรรมนูญ ม็อบรุ่นใหม่ไม่ลุยถั่วมั่วๆเข้าเหลี่ยมไอโอของฝ่าย เสธ.ทีม 3 
ป. แต่ปักธงเป้าหมายชัดๆ “บิ๊กตู่” ต้องออก สภาต้องรื้อรัฐธรรมนูญ และเหมือนจะต้องตีไพ่ออกมาสลับฉาก พราง
กระแสม็อบที่ก าลังรุกไล่ กับการที่รัฐบาลส่งซิกปล่อยเกมเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงปลายปี 
 โดยเฉพาะเวทีเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. สนามปราบเซียน สะท้อนกระแสคนเมืองหลวง ตัวชี้วัดคะแนนนิยมได้
ดีสุด แต่จับทาง “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ บอกปัดยัง
ไม่ได้พูดคุยกับคณะกรรมการบริหารพรรค เรื่องแคนดิเดตผู้สมัครชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. ส่ออาการดึงเช็ง มวยยังไม่พร้อม
ลงสนาม 
 ตรงกันข้ามกับคู่แข่งทางการตลาดอย่างนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า ที่เดินสายโชว์ตัว
พร้อมทีมผู้สมัคร ล็อกพ้ืนที่หัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ตามยุทธศาสตร์ทีมสีส้มที่ประกาศยึดสนามท้องถิ่น และโดยกระแส
ที่ประเมินได้จากสถานการณ์วุ่นๆ นักการเมืองท้องถิ่นทีมสีส้มในจังหวัดนนทบุรี โวยใส่ “ธนาธร” อ้างคณะก้าวหน้า
นนทบุรี ต้องจ่ายเงินคนละ 32,000 บาท อ้างว่าเป็นค่าจัดท าป้ายหาเสียงขนาดใหญ่ 10 ป้าย ค่าแผ่นพับ 10,000 แผ่น 
ค่าสมัคร 5,000 บาท ค่าเสื้อ 10 ตัว และอ่ืนๆ  
 ตามฟอร์ม แตกคอ ล่อกันเอง เพราะเบียดพ้ืนที่ แต่อีกมุม มันสะท้อนยี่ห้อ “ก้าวไกล” ทีมงาน “คณะ
ก้าวหน้า” ก าลังครองกระแสความนิยมในหัวเมืองใหญ่ ขยายวงจากเมืองกรุงไปปริมณฑล และเขตพ้ืนที่เมืองใน
ต่างจังหวัด ต้องแย่งกันใส่เสื้อสีส้ม ราวกับวินมอเตอร์ไซค์ท าเลทอง วินอื่นที่เงียบเหงา ต้องฝ่อไปตามๆกัน. 
ทีมข่าวการเมือง รายงาน 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1946640 
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วันที่ 7 ตุลาคม 2563 - 08:57 น. 
ปัจจัย ชี้ขาด ชุมนุม 14 ตุลาคม อยู่ท่ี จ านวน ประชาชน เข้าร่วม 

 
 

ยิ่งใกล้วันที่ 14 ตุลาคม มากเพียงใด ประเด็นอันเกี่ยวกับการแก้ไข”รัฐธรรมนูญ”ยิ่งทวีความร้อนแรง 
โดยเฉพาะเมื่อจับอาการจากทางด้าน”รัฐบาล” 
 ไม่ว่าจะมองผ่านท่าทีของบางส่วนจาก 250 ส.ว. ไม่ว่าจะมองผ่านท่าทีบางส่วนจาก ส.ส.พรรคพลังประชา
รฐั ขอให้โฟกัสไปยัง”คณะกรรมาธิการ”ร่วมเป็นส าคัญ เป็นคณะกรรมาธิการอันมีคนจาก 250 ส.ว. อันมีคนจาก พรรค
พลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่มีคนจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน ไม่ว่าพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าพรรคก้าว
ไกล บทบาทของ ส.ส.จากพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ว่าพรรคเพ่ือไทย ไม่ว่าพรรคก้าวไกล ไม่ว่าพรรคเสรีรวมไทย ไม่ว่าพรรค
ประชาชาติ ไม่ว่าพรรคเพ่ือชาติ ไม่ว่าพรรคพลังปวงชนไทย จึงเฝ้าดู  เฝ้าดูอาการดิ้นอันมาจากกรรมาธิการของพรรค
พลังประชารัฐ เฝ้าดูอาการดิ้นอันมาจากกรรมาธิการของ 250 ส.ว. 
ความนิ่งเฉยของพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ จึงน่ากลัว 
 ในเมื่อเป้าหมายการชุมนุมในวันที่ 14 ตุลาคม คือสถานะทางการ เมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เนื้อหาใจกลางจึงอยู่ที่ว่าจะท าอย่างไรกับ”รัฐธรรมนูญ” เป็นไปได้หรือไม่ที่พรรคพลังประชารัฐกับ 250 ส.ว.จะคว่ าร่าง
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าวันที่ 14 ตุลาคมจะเป็นอย่างไร การเข้าร่วมของประชาชนจะ
ด าเนินไปในลักษณะเบิ้มๆอย่างที่กลุ่มเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา คาดหวังเอาไว้หรือไม่ โดยพ้ืนฐานจะต้อง
มากกว่า”19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร” หากจ านวนไม่เบิ้มกว่า ท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็จะเปลี่ยนไป 
ท่าทีของ 250 ส.ว.ก็จะเปลี่ยนไป ท่าทีของพรรคพลังประชารัฐก็จะเปลี่ยนไป 
ที่ส าคัญท่าทีของพรรคภูมิใจไทย ท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์และท่าทีของพรรคชาติไทยพัฒนาก็จะเปลี่ยนไป 
 ไม่มีใครให้ค าตอบได้ว่าสถานการณ์ในวันที่ 14 ตุลาคมจะปรากฏ ออกมาอย่างไร ไม่ว่าจะเป็น นายอานนท์ 
น าภา ไม่ว่าจะเป็น นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ ไม่ว่าจะเป็น น.ส.ปภัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล  นั่นก็ขึ้นกับ”ความรู้สึก”ของ
ประชาชน 
จ านวนของนักเรียน นิสิตนักศึกษาอาจเป็นเหมือนแม่เหล็กว่าจะทรงพลังมากเพียงใด ปัจจัยช้ีขาดอยู่ที่”ประชาชน” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2382718 
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