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ข่าวประจำวันท่ี 10 ตุลาคม 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต.   
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 ผู้จัดการออนไลน ์ กกต.หวั่นเป็นตำบลกระสุนตก เมินเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น คาด 12 ต.ค.รู้  

วันเลือก อบจ. 
4 

2 สำนักข่าวไทย กกต.เตรียมพิจารณากำหนดวันเลือกตั้ง อบจ. 5 
3 มติชนออนไลน ์ ปิดประตูเลื่อนเลือกตั้งท้องถ่ิน! กกต.รับหนังสือครม.แล้ว 12 ต.ค.นี้ เคาะ

เลือกอบจ.วันไหน 
6 

4 แนวหน้าออนไลน ์ ไม่เลื่อน!!‘กกต.’ยัน12ต.ค.รู้วันกาบัตรเลือกตั้งนายกอบจ.ยึดกรอบกม.    
60 วัน 

7 

5 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ กกต. ประกาศ 12 ตุลาฯนี ้รู้แนวั่นลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ 8 
6 สำนักข่าวอิศรา หวั่นเป็นตำบลกระสุนตก! กกต.ยันไม่เลื่อนเลือกตั้ง อบจ.ให้ตรงกับทำ

ประชามติแก้ รธน. 
9 

7 ผู้จัดการออนไลน ์ กกต.เคาะไทม์ไลน์เลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค. เปิดรับสมัคร 9-13 พ.ย. 10 
8 บ้านเมืองออนไลน ์ เปิดไทม์ไลน์ กกต.จัดเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.รับสมัคร 9-13 พ.ย. 12 
9 เดลินิวส์ออนไลน ์ เปิดไทม์ไลน์กกต.จัดเลือกตั้งอบจ. จิ้ม 20 ธ.ค.วันเข้าคูหา 14 
10 ข่าวสดออนไลน ์ เปิดไทม์ไลน์ กกต. จัดเลือกตั้ง อบจ. ล็อกวันหย่อนบัตร ใกล้สิ้นปี 16 
11 แนวหน้าออนไลน ์ ด่วน!! เปิดไทม์ไลน์'เลือกตั้ง อบจ.' เล็งประกาศเลือกตั้ง 28 ต.ค.-20 ธ.ค.     

วันหย่อนบัตร 
18 

12 สำนักข่าวไทย เปิดไทม์ไลน์จัดเลือกตั้ง อบจ. 20 
13 ไทยโพสต์ออนไลน ์ กกต.ปิดประตูเลื่อนเลือกตั้งท้องถ่ิน หว่ันกลายเป็นตำบลกระสุนตก 22 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ อนุ กมธ.ฯ ช้ี แก้ รธน.ได้ เพราะไม่ใช่ยกร่างใหม่ -เสนอชุดใหญ่ 14 ต.ค. 23 
2 แนวหน้าออนไลน์ 'ปรีชา'ทิ้งพลังประชารัฐ ประกาศตั้งพรรคใหม่ เปิดตัวทีมงานกระหึ่มเมืองเลย 25 
3 ผู้จัดการออนไลน ์ “ชนม์สวัสดิ์” รับเตรียมส่ง “ตู่ นันทิดา” ชิงนายก อบจ.ปากน้ำ เช่ือสาน

งานต่อได ้
27 

4 มติชนออนไลน ์ โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภา สมัยสามัญ 1 พ.ย.2563 28 
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          รู้วนัน้ี 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
5 สยามรัฐออนไลน์ "ธนาธร"เปิดตัวผู้สมัครชิงนายกอบจ.32คน ลั่นคณะก้าวหน้าไม่หว่ัน

เจ้าถ่ินสมุทรปราการ 
29 

6 ผู้จัดการออนไลน์ ก้าวหน้าลุยท้องถ่ิน! “ธนาธร” เปิดตัว 32 ผู้สมัครนายก อบจ.ชุดแรก 
หนุนจัดเลือกตั้ง 13 ธ.ค. 

31 

7 มติชนออนไลน์ สมชัย เตือน เลขากกต. นับวันเลือกตั้งอบจ.ให้ดี กม.ระบุชัด ต้องจัดก่อน       
6 ธ.ค.นี้ 

33 

8 มติชนออนไลน์ นาทีชู ‘ภูมิใจพัทลุง’ หนุน ‘ภุชงค์’ ลงสนามชิงเก้าอี้ นายกอบจ. เปิดตัวทีม
ผู้สมัคร 30 เขต 

34 

9 สำนักข่าว INN ปธ.กมธ.ยันผลถกแก้รธน.ไม่ซ้ำเติมสถานการณ์บ้านเมือง 35 
10 สำนักข่าว INN “พิธา” นำก้าวไกลสัญจรปทุมธานี 36 
11 มติชนออนไลน์ ปี่กลองเชิดศึกชิง อบจ. 76 จังหวัด ‘ก้าวหน้า’ นำร่องเปิดตัวชิง 32 

จว. – ‘ตู-่นันทิดา’ ขอลุยปากน้ำ 
37 

12 สำนักข่าว INN ปชป.ยังไม่ชัดสนามเลือกตั้ง อบจ. 39 
13 สยามรัฐออนไลน์ "เทพไท" เปิดตัว 4 ผู้สมัครชิง อบจ.นครศรีฯ นามกลุ่มปชป.สร้างสรรค์ หลัง

พรรคไม่มีความชัดเจน ช้ี สมาชิกมีอิสระ ส่งสมัครในนามกลุ่มได้ 
40 

14 มติชนออนไลน์ ‘เทพไท’ เผย ปชป.ยังไม่ชัดส่งใครลุยสนามเลือกตั้ง อบจ.ต้องรอ กก.บห.เคาะ 42 

บทความ  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 สยามรฐัออนไลน ์ “บิ๊กตู่” เซย์โน ! “ยุบสภา-เลือกตั้งใหม่” 43 
2 ไทยรัฐออนไลน ์ ถูกกฎหมาย–ไม่ชอบธรรม 46 
3 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX วาระ แรก แห่ง “รัฐธรรมนูญ” ผลสะเทือน เยาวชนปลดแอก 48 
4 ข่าวสดออนไลน ์ อนาคต การเมือง ของประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ “รัฐธรรมนูญ” 50 
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9 ต.ค. 2563 15:03 

กกต.หว่ันเป็นตำบลกระสุนตก เมินเล่ือนเลือกตั้งท้องถ่ิน คาด 12 ต.ค.รู้วันเลือก อบจ. 

 
กกต.ปิดประตูเลื่อนเลือกต้ังท้องถิ่น หว่ันเป็นตำบลกระสุนตก หลังได้รับหนังสือแจ้งจาก ครม.อย่างเป็นทางการแล้ว 
อ้างต้องยึดกรอบจัดใน 60 วัน ป้องกันถูกฟ้อง คาด 12 ต.ค.นี้รู้วันกาบัตร อบจ. 

วันนี้ (9 ต.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากเมื่อวันที่ 6 ต.ค. คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ทางสำนักเลชาธิการคณะรัฐมนตรีก็ได้ส่งหนังสือลงวันที ่ 7 ต.ค.มายังคณะกรรมการการเลือกตั ้งเพื่อให้
ดำเนินการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา 142 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 2562 แล้ว โดย กกต.ก็จะนำเข้าพิจารณาในการประชุมวันที่ 12 ต.ค.นี้ เพื่อดำเนินการออกประกาศกำหนดใหม้ี
การเลือกตั ้ง วันเลือกตั้ง รวมถึงวันสมัครรับเลือกตั ้ง ซึ ่งมีแนวโน้มว่า กกต.จะเลือกวันที ่ 20 ธ.ค.เป็นวันเลือกตั้ง 
เนื่องจากวันที่ 13 ธ.ค.เป็นช่วงวันหยุดยาวที่ประชาชนอาจจะเดินทางไปพักผ่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาล 

ส่วนที่มีข้อเสนอให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นออกไปก่อนเพื ่อจะได้เลือกตั้ งไปพร้อมกับการทำประชามติถาม
ประชาชนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ 60 นั้น มีรายงานว่า กกต.มองว่าสามารถที่จะจัดการเลือกตั้งถิ่นพร้อมกับการทำ
ประชามติได้หากเป็นความต้องการของรัฐบาลที่ต้องการจะประหยัดงบประมาณ 2,000-3,000 ล้าน แต่ปัญหาขณะนี้คือ 
กกต.ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลแล้วจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายแม้ว่า พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถ่ินจะ
ไม่ได้กำหนดว่าในการเลือกตั้งครั้งแรกหลังใช้กฎหมายเลือกตั้งท้องถ่ินฉบับใหม่จะต้องจดัเลือกตั้งใหแ้ล้วเสร็จภายใน 60 
วันนับก็ตาม แต่การจะกำหนดระยะเวลาการเลือกตั้งจำนวนเท่าใด กกต.ควรมีหลังอิง ซึ่งมาตรา 11 วรรคหนึ่งของ
กฎหมายเลือกตั้งท้องถ่ินกำหนดไว้ว่า หากเป็นการเลือกตั้งเพราะนายกหรือสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ้นจาก
ตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระให้เลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ดังนั้น กกต.ก็ควรจะยึดแนวทางนี้เพื่อ
ป้องกันการถูกฟ้อง อีกทั ้งขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื ่องของประเด็นที ่รัฐบาลจะทำประชามติว่ าจะแก้ไข
รัฐธรรมนูญมาตราใดบ้าง การที่ กกต.จะชะลอการประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถ่ินอาจทำให้ กกต.กลายเป็นตำบล
กระสุนตกได้ 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000103277 

 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000103277


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

5 

 

 
9 ตุลาคม 2563 3:08 pm 

กกต.เตรียมพิจารณากำหนดวันเลือกตั้ง อบจ. 

 
สำนักงาน กกต. 9 ต.ค.- กกต. เตรียมพิจารณาเลือกวันเลือกตั้ง อบจ.จันทร์ 12 ต.ค. เป็นไปไม่ได้ที่จะเลื่อนการ
เลือกต้ังท้องถิ่น หลังได้รับหนังสือแจ้งจาก ครม.อย่างเป็นทางการแล้ว ยึดกรอบจัดเลือกต้ังภายใน 60 วัน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งหนังสือลงวันที่ 7 ตุลาคม มายังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้
ดำเนินการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา 142 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 2562 แล้ว กกต.ก็จะนำเข้าพิจารณาในการประชุมวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคมนี้ เพื่อดำเนินการออกประกาศ
กำหนดให้มีการเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง รวมถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งมีแนวโน้มว่า กกต.จะเลือกวันที่ 20 ธันวาคม เป็นวัน
เลือกตั้ง เนื่องจากวันที่ 13 ธันวาคม เป็นช่วงวันหยุดยาวที่ประชาชนอาจจะเดินทางไปพักผ่อนตามมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล 

ส่วนที่มีข้อเสนอให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ ่นออกไปก่อนเพื่อจะได้เลือกตั้งไปพร้อมกับการทำประชามติถาม
ประชาชนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ 60 นั้น มีรายงานว่า ในส่วน กกต.มองว่าสามารถที่จะจัดการเลือกตั้งถ่ินพร้อมกับการ
ทำประชามติ ได้หากเป็นความต้องการของรัฐบาลที่ต้องการจะประหยัดงบประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท แต่ปัญหา
ขณะนี้คือ กกต.ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลแล้วจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายแม้ว่าพ.ร.บ.เลือกตั้ง
ท้องถ่ิน จะไม่ได้กำหนดว่าในการเลือกตั้งครั้งแรกหลังใช้กฎหมายเลือกตั้งท้องถ่ินฉบับใหมจ่ะต้องจัดเลอืกตั้งให้แล้วเสรจ็
ภายใน 60 วันก็ตาม แต่การจะกำหนดระยะเวลาการเลือกตั้งจำนวนเท่าใด กกต.ควรมีหลังอิง ซึ่งมาตรา 11 วรรคหนึ่ง
ของกฎหมายเลือกตั้งท้องถ่ินกำหนดไว้ว่า หากเป็นการเลือกตั้ง เพราะนายกหรือสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ้น
จากตำแหน่งด้วยเหตุอื่น นอกจากครบวาระให้เลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ดังนั้นกกต.ก็ควรจะยึดแนวทางนี้เพื่อ
ป้องกันการถูกฟ้อง อีกทั ้งขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื ่องของประเด็นที ่รัฐบาลจะทำประชามติว่าจะแก้ไข
รัฐธรรมนูญมาตราใดบ้าง การที่ กกต.จะชะลอการประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นอาจทำให้ กกต.กลายเป็นตำบล
กระสุนตกได้ .-สำนักข่าวไทย 

 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-558531 

 

https://tna.mcot.net/politics-558531
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วันที่ 9 ตุลาคม 2563 - 15:12 น. 

ปิดประตูเลื่อนเลือกตั้งท้องถ่ิน! กกต.รับหนังสือครม.แล้ว 12 ต.ค.นี้ เคาะเลือกอบจ.วันไหน 

 

 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2387006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2387006
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วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 15.29 น. 

ไม่เลื่อน!!‘กกต.’ยัน12ต.ค.รู้วันกาบัตรเลือกตั้งนายกอบจ.ยึดกรอบกม.60วัน 

 
“กกต.”หวั่นเป็นตำบลกระสุนตก ปิดประตูเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่นหลังได้รับหนังสือแจ้งจากครม.อย่างเป็นทางการ
แล้ว คาดยึดกรอบจัดลต.ใน60 วัน ยัน 12 ต.ค.นี้รู้วันกาบัตรอบจ.แน่นอน 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 มีรายงานข่าวแจ้งว่าหลังจากเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ได้ส่งหนังสือลงวันที่ 7 ต.ค.มายังคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเพื่อให้ดำเนินการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา 142 ของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 แล้ว โดย กกต. ก็จะนำเข้าพิจารณาในการประชุมวันที่ 12 ต.ค.นี้ เพื่อดำเนินการ
ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง  วันเลือกตั้ง รวมถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  ซึ่งมีแนวโน้มว่า กกต.จะเลือกวันที่ 20 
ธ.ค. เป็นวันเลือกตั้ง เนื่องจากวันที่ 13 ธ.ค.เป็นช่วงวันหยุดยาวที่ประชาชนอาจจะเดินทางไปพักผ่อนตามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 

ส่วนที่มีข้อเสนอให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นออกไปก่อน เพื่อจะได้เลือกตั้งไปพร้อมกับการทำประชามติถาม
ประชาชนว่า ต้องการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ 60 นั้น มีรายงานว่า ในส่วนกกต. มองว่า สามารถที่จะจัดการเลือกตั้งถ่ิน
พร้อมกับการทำประชามติฯได้ ถ้าหากเป็นความต้องการของรัฐบาลที่ต้องการจะประหยัดงบประมาณ 2,000-3,000 
ล้านบาท  

“แต่ปัญหาขณะนี้คือ กกต.ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลแล้วจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แม้ว่า 
พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นจะไม่ได้กำหนดว่า ในการเลือกตั้งครั้งแรกหลังใช้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่จะต้องจัด
เลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันน้ันก็ตาม แต่การจะกำหนดระยะเวลาการเลือกตั้งจำนวนเท่าใด กกต. ควรมีหลังอิง 
ซึ่งมาตรา 11 วรรคหนึ่งของกฎหมายเลอืกตั้งท้องถ่ินกำหนดไว้ว่า หากเป็นการเลือกตั้งนายกหรอืสมาชิกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระให้เลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ดังนั้น กกต. ก็ควรจะ
ยึดแนวทางนี้เพื่อป้องกันการถูกฟ้อง  อีกทั้งขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของประเด็นที่รัฐบาลจะทำประชามติว่า 
จะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราใดบ้าง ซึ่งหาก กกต. จะชะลอการประกาศให้มีการเลอืกตั้งทอ้งถ่ินอาจทำให้ กกต. กลายเป็น
ตำบลกระสุนตกได้” รายงาน ระบุ 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/523937 
 

https://www.naewna.com/politic/523937
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วันที่ 9 ตุลาคม 2563 - 15:51 น. 

กกต. ประกาศ 12 ตุลาฯนี้ รู้แน่วันลือกตั้ง อบจ.ท่ัวประเทศ 

 

กกต.ได้รับหนังสือแจ้งประกาศเลือกตั้งท้องถิ่นจาก ครม. อย่างเป็นทางการแล้ว ยึดกรอบจัดภายใน 60 วัน เผย 12 
ต.ค.นี้ ชัดเจนเคาะเลือก อบจ.วันไหน  

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน รายงานว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งหนังสือลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 
มายังคณะกรรมการการเลอืกตั้ง (กกต.) เพื่อให้ดำเนินการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา 142 ของ พ.ร.บ.
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 2562 แล้ว 

โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะนำเข้าพิจารณาในการประชุมวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคมนี้ เพื่อดำเนินการออกประกาศ
กำหนดให้มีการเลือกตั้ง, วันเลือกตั้ง รวมถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งมีแนวโน้มว่า กกต. จะเลือกวันที่ 20 ธันวาคม เป็นวัน
เลือกตั้ง เนื่องจากวันที่ 13 ธันวาคม เป็นช่วงวันหยุดยาวที่ประชาชนอาจจะเดินทางไปพักผ่อนตามมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล 

ส่วนที่มีข้อเสนอให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นออกไปก่อน เพื่อจะได้เลือกตั้งไปพร้อมกับการทำประชามติถาม
ประชาชนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 นั้น กกต. มองว่าสามารถที่จะจัดการเลือกตั้งถิ่นพร้อมกับการทำประชามติได้ 
หากเป็นความต้องการของรัฐบาลที่ต้องการจะประหยัดงบประมาณ 2,000-3,000 ล้าน 

แต่ขณะนี้ คือ กกต.ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลแล้ว มีจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แม้ว่า พ.ร.บ.
เลือกตั้งท้องถ่ินจะไม่ได้กำหนดว่า ในการเลือกตั้งครั้งแรกหลังใช้กฎหมายเลือกตั้งท้องถ่ินฉบับใหม่จะต้องจัดเลือกตั้งให้
แล้วเสร็จภายใน 60 วันก็ตาม 

แต่การจะกำหนดระยะเวลาการเลือกตั้งจำนวนเท่าใด กกต.ควรมีหลังอิง ซึ่งมาตรา 11 วรรคหนึ่งของกฎหมายเลือกตั้ง
ท้องถ่ินกำหนดไว้ว่า หากเป็นการเลือกตั้งเพราะนายก หรือสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุ
อื่นนอกจากครบวาระให้เลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ดงันั้น กกต.ควรจะยึดแนวทางนี้เพื่อป้องกันการถูกฟ้อง 

พร้อมทั้งมองว่า ขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของประเด็นที่รัฐบาลจะทำประชามติว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา
ใดบ้าง การที่กกต.จะชะลอการประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถ่ินอาจทำให้ กกต.กลายเป็นตำบลกระสุนตกได้ 

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-534662 

 
 

https://www.prachachat.net/politics/news-534662
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วันศุกร์ ที่ 09 ตุลาคม 2563 เวลา 16:04 น. 

หว่ันเป็นตำบลกระสุนตก! กกต.ยันไม่เลื่อนเลือกตั้ง อบจ.ให้ตรงกับทำประชามติแก้ รธน. 

 

หวั่นเป็นตำบลกระสุนตก! กกต.ยันไม่ขยายระยะเวลาเลือกตั้ง อบจ. พร้อมทำประชามติแก้ รธน. ชี้ขาดความ
ชัดเจนจะแก้มาตราไหน ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.เลือกต้ังท้องถิ่นฯป้องกันถูกฟ้อง 

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2563 มีรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ภายหลังเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 
2563 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรมีี
หนังสือลงวันที่ 7 ต.ค. 2563 มายังคณะกรรมการ กกต. เพื่อให้ดำเนินการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา 
142 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บรหิารท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 โดยคาดว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณา
ในที่ประชุมคณะกรรมการ กกต. ได้ในวันที่ 12 ต.ค. 2563 เพื่อดำเนินการออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง วัน
เลือกตั้ง รวมถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง โดยมีแนวโน้มว่าจะกำหนดวันที่ 20 ธ.ค. 2563 เป็นวันเลือกตั้ง เนื่องจากวันที่ 13 ธ.ค. 
2563 เป็นช่วงวันหยุดยาว ประชาชนอาจจะเดินทางไปพักผ่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 

ส่วนกรณีมีข้อเสนอให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นออกไปก่อน เพื่อจะได้เลือกตั้งไปพร้อมกับการทำประชามติถาม
ประชาชนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 หรือไม่นั้น รายงานข่าวจากสำนักงาน กกต. แจ้งว่า กกต.มองว่าสามารถจัดการ
เลือกตั้งท้องถ่ินพร้อมกับการทำประชามติดังกลา่วได้ หากเป็นความต้องการของรัฐบาลที่อยากประหยัดงบประมาณ 2-3 

พันล้านบาท 

รายงานข่าว แจ้งอีกว่า อย่างไรก็ปัญหาขณะนี้คือ กกต. ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลแล้ว จำเป็นต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย แม้ว่า พ.ร..เลือกตั้งท้องถิ่นฯ จะไม่ได้กำหนดว่าในการเลือกตั้งครั้งแรกหลังบังคับใช้กฎหมาย
จะต้องจัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันก็ตาม แต่การกำหนดระยะเวลาการเลือกตั้งจำนวนเท่าใด กกต. ควรมี
หลักการอ้างอิง โดยมาตรา 11 วรรคหนึ่งของ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถ่ินฯ กำหนดว่า หากเป็นการเลือกตั้งเพราะนายก หรือ
สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ให้ดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน ดังนั้น กกต. ควรยึดแนวทางนี้เพื่อป้องกันการถูกฟ้อง อีกทั้งขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของการทำ
ประชามติว่า จะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราใดบ้าง การที่ กกต. ชะลอการประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถ่ินอาจทำให้ กกต. 
กลายเป็นตำบลกระสุนตกได้ 

อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/92633-isranews-483.html 

 

https://www.isranews.org/article/isranews/92633-isranews-483.html
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9 ต.ค. 2563 16:50 

กกต.เคาะไทม์ไลน์เลือกตั้ง อบจ.20 ธ.ค. เปิดรับสมัคร 9-13 พ.ย. 

 
เปิดไทม์ไลน์ กกต.จัดเลือกต้ัง อบจ. เล็งประกาศให้มีการเลือกต้ัง 28 ต.ค. กำหนด 20 ธ.ค.เป็นวันเลือกต้ัง เปิดรับ
สมัคร 9-13 พ.ย. 

วันนี้ (9 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีรายงานว่าคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้มีการ
เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมายัง กกต.แล้วเมื่อวันที่ 7 ต.ค. และ กกต.เตรียมที่จะมีการประชุมเรื่องดังกล่าวใน
วันที่ 12 ต.ค.นี้นั้น มีรายงานว่า หาก กกต.เห็นชอบที่จะให้กำหนดให้วันที่ 20 ธ.ค. 63 เป็นวันเลือกตั้งนายกและสมาชิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามไทม์ไลน์ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ที่สำนักงาน กกต.เตรียมไว้และจะเสนอให้ที่ประชุม 
กกต.พิจารณาเห็นชอบนั้น กำหนดช่วงเวลาต่างๆ ไว้คือ 

วันที่ 6 ต.ค. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งท้องถ่ิน 

วันที่ 15 ต.ค. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.กต.จว.) เสนอรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น 
กกต.ท้องถ่ิน 

วันที่ 16 ต.ค. วันสุดท้ายที่ ผอ.กต.จว.ประกาศจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

วันที่ 19 ต.ค. กกต.พิจารณาแต่งตั้ง กกต.ท้องถ่ิน 

วันที่ 21-23 ต.ค. ประชุมช้ีแจงแก่ ผอ.กต.จว.และปลัดจังหวัด 

วันที่ 28 ต.ค. กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

วันที่ 4 พ.ย. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน (ผอ.กต.ท้องถ่ิน) ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

วันที่ 9-13 พ.ย. รับสมัครเลือกตั้ง 

วันที่ 20 พ.ย. ผอ.กต.ท้องถ่ินประกาศรายช่ือผู้สมัคร 

วันที่ 21-23 พ.ย. ผู้สมัครที่ไม่ได้รับสมัครยื่นคำร้องต่อ กกต. 

วันที่ 21-30 พ.ย. บุคคลร้องคัดค้านว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัคร 

วันที่ 24 พ.ย. วันสุดท้ายที่ ผอ.กต.ท้องถ่ินประกาศหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง/ปิดประกาศรายช่ือฯ 
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วันที่ 29 พ.ย. วันสุดท้าย ผอ.กต.ท้องถ่ินแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/รักษาความปลอดภัย 

วันที่ 5 ธ.ค. วันสุดท้ายที่ ผอ.กต.ท้องถ่ินแจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน 

วันที่ 12 ธ.ค. ผู้สมัครฯแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำหน่วยเลือกตั้ง 

วันที่ 19 ธ.ค. วันสุดท้ายที่ศาลอุทธรณ์/ศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัยสิทธิสมัครและวันสุดท้ายการมอบอุปกรณ์ 

วันที่ 20 ธ.ค. วันเลือกตั้ง อบจ. 

วันที่ 27 ธ.ค. วันสุดท้ายของการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000103341 
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วันศุกร์ ที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 17.01 น. 

เปิดไทม์ไลน์ กกต.จัดเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.รับสมัคร 9-13 พ.ย. 

 

วันที่ 9 ต.ค.2563  หลังมีรายงานว่าคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดมายังกกต.แลว้เมื่อวันที่ 7 ต.ค. และกกต.เตรียมประชุมเรื่องดังกลา่วในวันที่ 12 ต.ค.นี้ ทั้งนี้มีรายงาน

ว่า หาก กกต.เห็นชอบที่จะให้กำหนดให้วันที่ 20 ธ.ค.2563 เป็นวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารสว่นจังหวัด 

ตามไทม์ไลน์ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ที่สำนักงานกกต.เตรียมไว้และจะเสนอให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาเห็นชอบนั้น 

กำหนดช่วงเวลาต่างไว้คือ 

          วันที่ 6 ต.ค. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งท้องถ่ิน 

          วันที่ 15 ต.ค. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด(ผอ.กต.จว.)เสนอรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อพิจารณา

แต่งตั้งเป็นกกต.ท้องถ่ิน 

          วันที่ 16 ต.ค. วันสุดท้ายที่ผอ.กต.จว.ประกาศจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

          วันที่ 19 ต.ค. กกต.พิจารณาแต่งตั้งกกต.ท้องถ่ิน 

          วันที่ 21-23 ต.ค. ประชุมช้ีแจงแก่ผอ.กต.จว.และปลัดจังหวัด 

          วันที่ 28 ต.ค.กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

          วันที่ 4 พ.ย.ผู้อำนวยการการเลอืกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ผอ.กต.ท้องถ่ิน) ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

          วันที่ 9-13 พ.ย. รับสมัครเลือกตั้ง 

          วันที่ 20 พ.ย. ผอ.กต.ท้องถ่ินประกาศรายช่ือผู้สมัคร 

          วันที่ 21-23 พ.ย.ผู้สมัครที่ไม่ได้รับสมัครยื่นคำร้องต่อกกต. 

          วันที่ 21-30 พ.ย.บุคคลร้องคัดค้านว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัคร 

          วันที่ 24 พ.ย.วันสุดท้ายที่ผอ.กต.ท้องถ่ินประกาศหน่วยเลือกตั้ง/ ที่เลือกตั้ง /ปิดประกาศรายช่ือฯ 
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วันที่29 พ.ย.วันสุดท้ายผอ.กต.ท้องถ่ินแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/รักษาความปลอดภัย 

          วันที่ 5 ธ.ค.วันสุดท้ายที่ผอ.กต.ท้องถ่ินแจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน 

          วันที่ 12 ธ.ค.ผู้สมัครฯแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำหน่วยเลือกตั้ง 

          วันที่ 19 ธ.ค. วันสุดท้ายที่ศาลอุทธรณ์/ศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัยสิทธิสมัครและวันสุดท้ายการมอบอุปกรณ์ 

          วันที่ 20 ธ.ค. วันเลือกตั้งอบจ. 

          วันที่ 27 ธ.ค.วันสุดท้ายของการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/208684 
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ศุกร์ที่ 9 ตลุาคม 2563 เวลา 17.12 น. 

เปิดไทม์ไลน์กกต.จัดเลือกตั้งอบจ. จิ้ม20ธ.ค.วันเข้าคูหา 

 

เปิดไทม์ไลน์กกต.จัดเลือกตั้งอบจ. เล็งประกาศให้มีการเลือกตั้ง 28 ต.ค. กำหนด 20 ธ.ค.เป็นวันเลือกตั้ง เปิดรับสมัคร 

9-13 พ.ย. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีรายงานว่าคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดมายังกกต.แล้วเมื่อวันที่ 7 ต.ค. และกกต.เตรียมที่จะมีการประชุมเรื่องดังกล่าวในวันที่ 12 ต.ค.นี้นั้น 

มีรายงานว่า หากกกต.เห็นชอบที่จะให้กำหนดให้วันที่ 20 ธ.ค. 63 เป็นวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ตามไทม์ไลน์ข้ันตอนการปฏิบัติต่างๆ ที่สำนักงานกกต.เตรียมไว้และจะเสนอให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาเห็นชอบ

นั้น กำหนดช่วงเวลาต่างไว้คือ  

วันที่ 6 ต.ค.  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งท้องถ่ิน 

วันที่ 15 ต.ค. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด(ผอ.กต.จว.) เสนอรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น กกต.ท้องถ่ิน 

วันที่ 16 ต.ค. วันสุดท้ายที่ผอ.กต.จว.ประกาศจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

วันที่ 19 ต.ค. กกต.พิจารณาแต่งตั้งกกต.ท้องถ่ิน 

วันที่ 21-23 ต.ค. ประชุมช้ีแจงแก่ผอ.กต.จว.และปลัดจังหวัด 

วันที่ 28 ต.ค.กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

วันที่ 4 พ.ย.ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน (ผอ.กต.ท้องถ่ิน) ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

วันที่ 9-13 พ.ย. รับสมัครเลือกตั้ง 

วันที่ 20 พ.ย. ผอ.กต.ท้องถ่ินประกาศรายช่ือผู้สมัคร 

วันที่ 21-23 พ.ย.ผู้สมัครที่ไม่ได้รับสมัครยื่นคำร้องต่อกกต. 
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วันที่ 21-30 พ.ย.บุคคลร้องคัดค้านว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัคร 

วันที่ 24 พ.ย.วันสุดท้ายที่ผอ.กต.ท้องถ่ินประกาศหน่วยเลือกตั้ง/ ที่เลือกตั้ง /ปิดประกาศรายช่ือฯ 

วันที่ 29 พ.ย.วันสุดท้ายผอ.กต.ท้องถ่ินแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/รักษาความปลอดภัย 

วันที่ 5 ธ.ค.วันสุดท้ายที่ผอ.กต.ท้องถ่ินแจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน 

วันที่ 12 ธ.ค.ผู้สมัครฯแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำหน่วยเลือกตั้ง 

วันที่ 19 ธ.ค. วันสุดท้ายที่ศาลอุทธรณ์/ศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัยสิทธิสมัครและวันสุดท้ายการมอบอุปกรณ์ 

วันที่ 20 ธ.ค. วันเลือกตั้งอบจ. 

วันที่ 27 ธ.ค.วันสุดท้ายของการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/800141 
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9 ต.ค. 2563 -17:39 น. 

เปิดไทม์ไลน์ กกต. จัดเลือกตั้ง อบจ. ล็อกวันหย่อนบัตร ใกล้สิ้นปี 

 

เปิดไทม์ไลน์ กกต. จัดเลือกต้ัง อบจ. ล็อกวันหย่อนบัตร ใกล้สิ้นปี 

วันที่ 9 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีรายงานว่าคณะรัฐมนตรี มีหนังสือแจ้งมติ  คณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบให้มีการ

เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมายังกกต.แล้ว เมื่อวันที่ 7 ต.ค. และกกต.เตรียมที่จะมีการประชุมเรื่องดังกล่าวใน

ต.ค. 12 วันที่ นี ้

มีรายงานว่า หากกกต.เห็นชอบที่จะให้กำหนดให้วันที่ ธ.ค. 20  63 เป็นวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ตามไทม์ไลน์ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ที่สำนักงานกกต.เตรียมไว้และจะเสนอให้ที่ประชุมกกต.พิจารณา

เห็นชอบนั้น กำหนดช่วงเวลาต่างไว้คือ วันที่ 6 ต.ค. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งท้องถ่ิน 

วันที่ ต.ค. 15  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด(ผอ.กต.จว.)เสนอรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น

กกต.ท้องถ่ิน 

วันที่ ต.ค. 16  วันสุดท้ายที่ผอ.กต.จว.ประกาศจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

วันที่ ต.ค. 19  กกต.พิจารณาแต่งตั้งกกต.ท้องถ่ิน 

ต.ค. ประชุมช้ีแจงแก่ผอ.กต.จว.และปลัดจังหวัด 23-21วันที่  

วันที่ 28 ต.ค.กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

วันที่ พ.ย. 4 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน (ผอ.กต.ท้องถ่ิน) ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

พ.ย. รับสมัครเลือกตั้ง 13-9วันที่  

วันที่ พ.ย. 20  ผอ.กต.ท้องถ่ินประกาศรายช่ือผู้สมัคร 

พ.ย.ผู้สมัครที่ไม่ได้รับสมัครยื่นคำร้องต่อกกต. 23-21วันที่  

ครพ.ย.บุคคลร้องคัดค้านว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมั 30-21วันที่  
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วันที่ พ.ย. 24 วันสุดท้ายที่ผอ.กต.ท้องถ่ินประกาศหน่วยเลือกตั้ง/ ที่เลือกตั้ง /ปิดประกาศรายช่ือฯ 

วันที่ พ.ย. 29 วันสุดท้ายผอ.กต.ท้องถ่ินแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/รักษาความปลอดภัย 

วันที่ ธ.ค. 5 วันสุดท้ายที่ผอ.กต.ท้องถ่ินแจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน 

วันที่ ธ.ค. 12 ผู้สมัครฯแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำหน่วยเลือกตั้ง 

วันที่ ธ.ค. 19  วันสุดท้ายที่ศาลอุทธรณ์/ศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัยสิทธิสมัครและวันสุดท้ายการมอบอุปกรณ์ 

วันท่ี ธ.ค. 20  วันเลือกต้ังอบจ. 

วันที่ ธ.ค. 27 วันสุดท้ายของการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5082644 
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วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 17.14 น. 

ด่วน!! เปิดไทม์ไลน์'เลือกตั้ง อบจ.' เล็งประกาศเลือกตั้ง28ต.ค.-20ธ.ค.วันหย่อนบัตร 

 

เปิดไทม์ไลน์กกต.จัด"เลือกตั้ง อบจ." เล็งประกาศให้มีการเลือกตั้ง28ต.ค. กำหนด20ธ.ค.เป็นวันเลือกตั้ง เปิดรับ

สมัคร9-13พ.ย. 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีรายงานว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีหนังสือแจ้งมติ ครม.ที่เห็นชอบ

ให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารสว่นจังหวัด มายังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แล้วในวันน้ี (7 ต.ค.63) และ กกต.

เตรียมที่จะมีการประชุมเรื่องดังกล่าวในวันที่ 12 ต.ค.นี้นั้น  

ล่าสุดมีรายงานว่า หาก กกต.เห็นชอบที่จะให้กำหนดให้วันที่ 20 ธ.ค.63 เป็นวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ตามไทม์ไลน์ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ที่สำนักงาน กกต.เตรียมไว้ และจะเสนอให้ที่ประชุม กกต.

พิจารณาเห็นชอบนั้น กำหนดช่วงเวลาต่างๆ ไว้คือ 

วันที่ 6 ต.ค.คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งท้องถ่ิน 

วันที่ 15 ต.ค.ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.กต.จว.) เสนอรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น 

กกต.ท้องถ่ิน 

วันที่ 16 ต.ค.วันสุดท้ายที่ ผอ.กต.จว.ประกาศจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

วันที่ 19 ต.ค.กกต.พิจารณาแต่งตั้ง กกต.ท้องถ่ิน 

วันที่ 21 - 23 ต.ค.ประชุมช้ีแจงแก่ ผอ.กต.จว.และปลัดจังหวัด 

วันที่ 28 ต.ค.กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

วันที่ 4 พ.ย.ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน (ผอ.กต.ท้องถ่ิน) ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

วันที่ 9 - 13 พ.ย.รับสมัครเลือกตั้ง 
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วันที่ 20 พ.ย.ผอ.กต.ท้องถ่ินประกาศรายช่ือผู้สมัคร 

วันที่ 21 - 23 พ.ย.ผู้สมัครที่ไม่ได้รับสมัครยื่นคำร้องต่อ กกต. 

วันที่ 21 - 30 พ.ย.บุคคลร้องคัดค้านว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัคร 

วันที่ 24 พ.ย.วันสุดท้ายที่ ผอ.กต.ท้องถ่ินประกาศหน่วยเลือกตั้ง / ที่เลือกตั้ง / ปิดประกาศรายช่ือฯ 

วันที่ 29 พ.ย.วันสุดท้าย ผอ.กต.ท้องถ่ินแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง / รักษาความปลอดภัย 

วันที่ 5 ธ.ค.วันสุดท้ายที่ ผอ.กต.ท้องถ่ินแจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน 

วันที่ 12 ธ.ค.ผู้สมัครฯแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำหน่วยเลือกตั้ง 

วันที่ 19 ธ.ค.วันสุดท้ายที่ศาลอุทธรณ์ / ศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัยสิทธิสมัคร และวันสุดท้ายการมอบอุปกรณ์ 

วันที่ 20 ธ.ค.วันเลือกตั้ง อบจ. 

วันที่ 27 ธ.ค.วันสุดท้ายของการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/523988 
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9 ตุลาคม 2563 6:02 pm 

เปิดไทม์ไลน์จัดเลือกตั้ง อบจ. 

 

สำนักงาน กกต. 9 ต.ค.- เปิดไทม์ไลน์จัดเลือกตั้ง อบจ. คาด กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั ้ง 28 ตุลาคม และ

กำหนดให้วันท่ี 20 ธ.ค.2563 เป็นวันเลือกต้ัง เปิดรับสมัคร 9-13 พ.ย. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีรายงานว่าคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มายังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม และ กกต.เตรียมที่จะมีการ

ประชุมเรื่องดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคมนี้ มีรายงานว่า หาก กกต.เห็นชอบที่จะให้กำหนดให้วันที่ 20 ธันวาคม 

2563 เป็นวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามไทม์ไลน์ขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ  ที่สำนักงาน 

กกต.เตรียมไว้ และจะเสนอให้ที่ประชุม กกต.พิจารณาเห็นชอบนั้น กำหนดช่วงเวลาต่างไว้ ประกอบด้วย 

วันที่ 6 ต.ค.  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งท้องถ่ิน 

วันที่ 15 ต.ค. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด(ผอ.กต.จว.) เสนอรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น 

กกต.ท้องถ่ิน 

วันที่ 16 ต.ค. วันสุดท้ายที่ผอ.กต.จว.ประกาศจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

วันที่ 19 ต.ค. กกต.พิจารณาแต่งตั้งกกต.ท้องถ่ิน 

วันที่ 21-23 ต.ค. ประชุมช้ีแจงแก่ผอ.กต.จว.และปลัดจังหวัด 

วันที่ 28 ต.ค.กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

วันที่ 4 พ.ย.ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน (ผอ.กต.ท้องถ่ิน) ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

วันที่ 9-13 พ.ย. รับสมัครเลือกตั้ง 

วันที่ 20 พ.ย. ผอ.กต.ท้องถ่ินประกาศรายช่ือผู้สมัคร 

วันที่ 21-23 พ.ย.ผู้สมัครที่ไม่ได้รับสมัครยื่นคำร้องต่อกกต. 
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วันที่ 21-30 พ.ย.บุคคลร้องคัดค้านว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัคร 

วันที่ 24 พ.ย.วันสุดท้ายที่ผอ.กต.ท้องถ่ินประกาศหน่วยเลือกตั้ง/ ที่เลือกตั้ง /ปิดประกาศรายช่ือฯ 

วันที่ 29 พ.ย.วันสุดท้ายผอ.กต.ท้องถ่ินแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/รักษาความปลอดภัย 

วันที่ 5 ธ.ค.วันสุดท้ายที่ผอ.กต.ท้องถ่ินแจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน 

วันที่ 12 ธ.ค.ผู้สมัครฯแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำหน่วยเลือกตั้ง 

วันที่ 19 ธ.ค. วันสุดท้ายที่ศาลอุทธรณ์/ศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัยสิทธิสมัครและวันสุดท้ายการมอบอุปกรณ์ 

วันที่ 20 ธ.ค. วันเลือกตั้งอบจ. 

วันที่ 27 ธ.ค.วันสุดท้ายของการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-558781 
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09 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:18 น. 

กกต.ปิดประตูเลื่อนเลือกตั้งท้องถ่ิน หว่ันกลายเป็นตำบลกระสุนตก 

 

9 ต.ค.63 - รายงานข่าวแจ้งว่าหลังจากเมื่อวันที่ 6 ต.ค.คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ได้ส่งหนังสือลงวันที ่ 7 ต.ค.มายังคณะกรรมการการเลือกตั ้ง (กกต.) เพื ่อให้

ดำเนินการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา 142 ของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถ่ิน 2562 แล้ว โดยกกต.ก็จะนำเข้าพิจารณาในการประชุมวันที่ 12 ต.ค.นี้ เพื่อดำเนินการออกประกาศกำหนดให้มี

การเลือกตั้ง  วันเลือกตั้ง รวมถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง   ซึ่งมีแนวโน้มว่ากกต.จะเลือกวันที่ 20 ธ.ค. เป็นวันเลือกตั้ง 

เนื่องจากวันที่ 13 ธ.ค.เป็นช่วงวันหยุดยาวที่ประชาชนอาจจะเดินทางไปพักผ่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ

รัฐบาล 

ส่วนที่มีข้อเสนอให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ ่นออกไปก่อนเพื่อจะได้เลือกตั้งไปพร้อมกับการทำประชามติถาม

ประชาชนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ 60 นั้น มีรายงานว่า ในส่วนกกต.มองว่าสามารถที่จะจัดการเลือกตั้งถ่ินพร้อมกับการ

ทำประชามติฯได้หากเป็นความต้องการของรัฐบาลที่ต้องการจะประหยัดงบประมาณ 2, 000-3,000 ล้าน  แต่ปัญหา

ขณะนี้คือ กกต.ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลแล้ว  จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แม้ว่า พ.ร.บ.

เลือกตั้งท้องถ่ินจะไม่ได้กำหนดว่าในการเลือกตั้งครั้งแรก หลังใช้กฎหมายเลือกตั้งท้องถ่ินฉบับใหม่จะต้องจัดเลือกตั้งให้

แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับก็ตาม  

แหล่งข่าว ระบุว่า การจะกำหนดระยะเวลาการเลือกตั้งจำนวนเท่าใด กกต.ควรมีหลังอิง  ซึ่งมาตรา 11 วรรคหนึ่งของ

กฎหมายเลือกตั้งท้องถ่ินกำหนดไว้ว่า หากเป็นการเลือกตั้งเพราะนายกหรือสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ้นจาก

ตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระให้เลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ดังนั้นกกต.ก็ควรจะยึดแนวทางนี้เพื่อ

ป้องกันการถูกฟ้อง   

"อีกทั้งขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของประเด็นที่รฐับาลจะทำประชามติว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราใดบ้าง การ

ที่กกต.จะชะลอการประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถ่ินอาจทำให้กกต.กลายเป็นตำบลกระสุนตกได้" แหล่งข่าวระบุ. 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/79997 

https://www.thaipost.net/main/detail/79997
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9 ต.ค. 2563 16:25 น. 

อนุ กมธ.ฯ ชี้ แก้ รธน.ได้ เพราะไม่ใช่ยกร่างใหม่ -เสนอชุดใหญ่ 14 ต.ค. 

 

อนุ กมธ.ฯ ศึกษาแก้ รธน.ก่อนรับร่างฯ ช้ีแก้ รธน.ได้ เพราะไม่ใช่ยกร่างใหม่ทั้งฉบับ แต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบางมาตรา 

แต่รับยังมีเสียงแตก ยัน ทำประชามติ ต้องทำก่อนนายกฯ ทูลเกล้าฯ เตรียมเสนอ กมธ.ฯ 14 ต.ค. 

วันที ่ 9 ต.ค. นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื ่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะโฆษกอนุกรรมาธิการพิจารณาเสนอ

ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย ในคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม ก่อน

รับหลักการ รัฐสภา เปิดเผยถึงข้อสรุปของอนุกรรมาธิการต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า อนุกรรมาธิการเสียงข้างมาก ที่

เป็น ส.ส.และนักวิชาการ ได้ข้อสรุปแล้วว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี ้ ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นไปตาม

กระบวนการมาตรา 256 แต่มีเสียงส่วนน้อยที่เป็น ส.ว.เห็นว่า ยังขัดรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการตั้ง ส.ส.ร. พร้อมยังได้

ข้อสรุปเกี่ยวกับการจดัการออกเสยีงประชามติว่า กรรมาธิการเสียงข้างมาก เห็นว่า การทำประชามติ ให้ทำหลังผ่านการ

แก้ไขในวาระที่ 3 ก่อนที่นายกรัฐมนตรี นำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ตามกระบวนการในมาตรา 256 วรรค 8 แต่

เสียงส่วนน้อยที ่เป็น ส.ว. เห็นว่า ควรทำประชามติ 2 ครั ้ง คือ ก่อนรับหลักการ และก่อนที่นายกรัฐมนตรีนำข้ึน

ทูลเกล้าฯ ซึ่ง นายนิกร ยังเห็นแย้งกับความเห็นของวุฒิสภา เพราะหากจะดำเนินการจัดการออกเสียงประชามติ ก่อน

รับหลักการ กระบวนการยังอยู่ในช้ันนิติบัญญัติ ที่ไม่มีอำนาจจัดการออกเสียงประชามติ และขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายการ

ออกเสียงประชามติ ด้วย รวมถึงกระบวนการจัดการออกเสียงประชามติ ต้องใช้เวลาถึง 3 เดือน ซึ ่งกรรมาธิการ

พิจารณาก่อนรับหลักการ มีเวลาพิจารณาเพียง 30 วันเท่านั้น ซึ่งกรรมาธิการฯ ก็จะนำข้อสรุปความเห็นทั้งหมดเสนอ

ต่อกรรมาธิการชุดใหญ่ ในวันที่ 14 ตุลาคม นี้ นอกจากนี้ ยังมีข้อกังวลที่ห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด 1 และหมวด 2 

เกี่ยวข้องกับรูปแบบรัฐ และพระมหากษัตริย์ ว่า ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อาจมีกรณีที่ไปกระทบต่อพระราชอำนาจ ซึ่ง

กรรมาธิการจะหารือกันอีกครั้งว่าหากเกิดกรณีดังกล่าว จะดำเนินการอย่างไรต่อไป 

นายนิกร ยังชี้แจง ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ เคยมีคำวินิจฉัยในปี 2556 ที่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อล้มล้าง

รัฐธรรมนูญฉบับเกา่ จะต้องจัดทำประชามติเพื่อขอความเหน็ประชาชน ในการยกเลิกรัฐธรรมนูญ ว่า เป็นคนละประเดน็

ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เพราะกรณีดังกล่าว เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 ซึ่งไม่ได้กำหนดให้ทำประชามติ 

แต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดให้ทำประชามติก่อน ซึ่งนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ นักวิชาการด้านกฎหมายมหาชน 
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เห็นว่า สามารถทำได้ เพราะในรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ทำประชามติไว้อยู่แล้ว พร้อมชี้แจงการตั้ง ส.ส.ร. เพื่อแก้ไข

รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ว่า จะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 ซึ่งเป็นฉบับที่ 20 ของประเทศ ไม่ได้มีการยก

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือเป็นฉบับที่ 21 แต่อย่างใด ส่วนข้อสรุปที่ ส.ว. ยังเห็นต่างจาก ส.ส. และนักวิชาการใน

กรรมาธิการจำเป็นจะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยช้ีขาด หรือไม่นั้น นายนิกร เห็นว่าจะต้องรอกรรมาธิการชุดใหญ่

สรุปจากข้อสรุปที่อนุกรรมาธิการ เตรียมเสนอในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1949049 
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วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 15.28 น. 

'ปรีชา'ท้ิงพลังประชารัฐ ประกาศตั้งพรรคใหม่ เปิดตัวทีมงานกระห่ึมเมืองเลย 

 

อดีตขุนพลอีสานสามมิตร"ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข"ท้ิงพรรคพลังประชารัฐ ประกาศตั้งพรรคใหม่ เปิดตัวทีมงานพรึ่บ

มี"หมอวิชัย-สานิต"นั่งรองหน้าพรรค ยันไม่เกี่ยวกับการตั้งพรรคสำรอง 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ภูเรือคีรี รีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย พรรคเพื่อประชาชนจัดประชุมการก่อตั้งพรรค โดยมีสมาชิก

พรรคเข้าร่วมประชุมกว่า 380 คนร่วมประชุม มีวาระการประชุมที่สำคัญคือการเลือกหัวหน้าพรรค และทีมบริหารพรรค 

บรรยากาศคึกคัก 

ที ่ประชุมได้ม ีมติเลือกนายปรีชา  เร ่งสมบูรณ์ส ุข อดีต ส.ส.เลย  21 สมัย อดีตรมว.ทร ัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และอดีต รมช.มหาดไทย เป็นหัวหน้าพรรคคน โดยมีนพ.วิชัย ชัยจิตวณิชกุล นายสานิต ว่องสัธนพงษ์ และ

นายยุทธภัณฑ์ ปักกุลนันท์ เป็นรองหัวหน้าพรรค นายบุญทา ชัยเลิศ  เป็นเลขาธิการพรรค นายวันชัย บุษบา เป็น     

รองเลขาธิการพรรค นายเดชาวัต คงคาน้อย เป็นนายทะเบียนพรรค นางวิยะดา ยศปัญญา เป็นเหรัญญิกและ          

นายอุทิศ  พิมพลีชัย  เป็นโฆษกพรรคโดยมีที่ทำการพรรคอยู่ภูเรือคีรี  รีสอร์ท  อ.ภูเรือ จ.เลย ซึ่งจะได้ยื่นจดทะเบียน

การตั้งพรรคต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อไป 

ด้านนายปรีชา กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ตนเป็น ส.ส.มา 21 สมัยและเป็นรัฐมนตรีมา 2 กระทรวงสังกัดพรรค

การเมืองหลายพรรค ทำให้ได้รู้ว่า นโยบายต่างๆที่จะทำเพื่อประชาชนที่วางไว้ ไม่ได้ดำเนินการตามที่ตั้งใจ เพราะต้อง

ปฏิบัติตามมติพรรค ตนจึงได้หารือกับอดีต ส.ส.และอดีตรัฐมนตรีหลายคน และคนรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิด อุดมการณ์

เดียวกันออกมาตั้งพรรคเพื่อประชาชน  นำนโยบายปฏิบัติได้จริงไปสู่พี่น้องประชาชน  หลังจากที่ได้รับการรับรองอย่าง

เป็นทางการจาก กกต.แล้ว จะมีการเดินสายไปตามจังหวัดต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน มีส่วนร่วม

กำหนดนโยบายของพรรค 

นายปรีชา กล่าวอีกว่า  นโยบายหลักของพรรคที่ตั้งไว้ คือปัญหาปากท้องที่น้องประชาชน จะทำอย่างไรให้อยู่ดีกิน

ดี  โดยเน้นที่การท่องเที่ยว และที่สำคัญคือการแก้ปัญหายาเสพติดซึ่งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ฝากความหวังไว้กับ

พรรคการเมืองแก้ปัญหาน้ีอย่างจริงจัง  เพราะมีการแพร่ระบาดแทบจะทุกพื้นที่ 
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ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า การตั้งพรรคครั้งนี้ เป็นการรองรับหากพรรคพลังประชารัฐถูกยุบนั้น  นายปรีชาปฏิเสธว่า   

ตนได้ลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วเพราะเคยอยู่มาหลายพรรค ไม่สามารถนำนโยบายหรือความต้องการ

ของประชาชนไปสู่รูปธรรมได้ จึงได้ออกมาต้ังพรรคเพื่อประชาชน เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เกี่ยวข้องกับพรรค

การเมืองใดๆทั้งสิ้น 

นายปรีชา กล่าวว่า สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมีขึ้นในปลายปีนี้   พรรคเพื่อประชาชนจะยังไม่ส่งผู้สมัครลง

โดยตรง มีเป้าหมายชัดเจนที่สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น   แต่ยอมรับว่า อาจมีผู้สมัครเข้ามาขอความช่วยเหลือ หรือ

ปรึกษาหารือบ้าง  ส่วนการตั้งเป้าจำนวนที่นั่งในสภานั้น ยังไม่สามารถรถระบุได้ แต่ต้องตั้งเป้าไว้สูงอยู่แล้ว โดยการ

ทำงานหลังจากนี ้ จะเดินสายหาผู้แทนพรรคของแต่ละจังหวัด ที ่มีทั ้งอดีต ส.ส. อดีตรัฐมนตรี และคนรุ ่นใหม่ที่มี

อุดมการณ์ นำนโยบายของพรรคไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนร่วมกัน  แต่ต้องให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดเป็นคน

คัดเลือก สรรหาคนที่มีคุณภาพมาเป็นผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้เมื่อปี 61 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข อดีต รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และอดีต ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย และเป็นแกนนำกลุ่มสามมิตร พร้อมด้วยนางเปล่งมณี 

เร่งสมบูรณ์สุข ภรรยา เดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ และเป็นผู้สมัครคพลังประชารัฐ หมายเลข 2 

เขต 3 จ.เลย ได้รับความไว้วางใจให้ผิดชอบดูแลพื้นที่ 5 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ได้แก่ จ.เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี 

บึงกาฬ และหนองคาย 

แต่หลังจากกลุ่มนายปรีชา  นางเปล่งมณี  เร่งสมบูรณ์สุข และนายวันชัย บุษบา ได้ย้ายพรรคจากพรรคเพื่อไทย ไปลง

สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า อดีต ส.ส. ที่ย้ายพรรคไปทั้งหมด 

สอบตก เรียบ โดยเขต 1 นายวันชัย บุษบา แพ้ให้กับนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล จากพรรคเพื่อไทย เขต 2 นางเปล่งมณี 

เร่งสมบูรณ์สุข แพ้ให้กับนายศรัณย์ ทิมสุวรรณ จากพรรคเพื่อไทย และเขต 3 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข แพ้ให้กับ      

นายธรยศ ทิมสุวรรณ จากพรรคภูมิใจไทย จนเกิดเป็นกระแส "เลยโมเดล" สั่งสอนส.ส.ย้ายพรรคมาแล้ว 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/523936 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/523936
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9 ต.ค. 2563 18:00 

“ชนม์สวัสดิ์” รับเตรียมส่ง “ตู่ นันทิดา” ชิงนายก อบจ.ปากน้ำ เช่ือสานงานต่อได้ 

 

ประธานหอการค้าสมุทรปราการ ยอมรับเรื่องจริงเตรียมส่ง “ตู่ นันทิดา” ลงชิงนายก อบจ. เชื่อสานงานต่อได้ 

วันน้ี (9 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้า จ.สมุทรปราการ ให้สัมภาษณ์ในรายการ

เรื่องเด่นเย็นนี้ ทางช่อง 3 กรณีมีกระแสข่าวจะส่ง “นันทิดา แก้วบัวสาย” หรือตู่ นักร้องช่ือดัง ลงสมัครชิงนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในนาม “กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า” โดยยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง ที่ผ่านมานักร้องช่ือ

ดังได้มีการงานช่วยงานมาบ้างแล้ว และคิดว่าจะสามารถสานงานต่อได้ 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000103382 
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วันที่ 9 ตุลาคม 2563 - 19:15 น. 

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภา สมัยสามัญ 1 พ.ย.2563 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2387551 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2387551
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9 ตุลาคม 2563 17:34 น. 

"ธนาธร"เปิดตัวผู้สมัครชิงนายกอบจ.32คน ลั่นคณะก้าวหน้าไม่หว่ันเจ้าถ่ินสมุทรปราการ 

 

วันที่ 9 ต.ค.63  ที่อาคารไทยซัมมิท นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์หลังกิจกรรมเปิดตัว

ผู้สมัครนายก อบจ. 32 จังหวัด ว่า อยากให้พี่น้องประชาชนให้กำลังใจพวกเรา และช่วยให้พวกเราเข้าไปบริหาร อบจ.

ต่างๆ เหล่าน้ี พวกเราสัญญาว่าจะนำความไว้วางใจที่มอบให้ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนให้กับท้องถ่ิน   

ผู้สื่อข่าวถามว่าสำหรับ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเปน็พื้นที่ที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือด และเป็นพื้นที่ของกิจการครอบครัวนาย

ธนาธรด้วย จะส่งผู้สมัครหรือไม่ นายธนาธร กล่าวว่า ตอนนี้เราคัดเลือกได้ 32 จังหวัดแล้ว เหลืออีก 7 จังหวัด กำลังอยู่

ในการพิจารณา ซึ่งจังหวัดอื่นๆ เราก็ยังไม่ได้ปิดรับสมัคร ตนจึงขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนประชาชนที่รักประชาธิปไตย และ

ต้องการเห็นท้องถ่ินเปลีย่นแปลงใหเ้ข้ามาร่วมทางกับพวกเราโดยลงสมคัรนายก อบจ. ในนามของคณะก้าวหน้า ท้องถ่ิน

เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ถ้าไม่มีใครกล้าลงมือทำ แน่นอนที่สุด จ.สมุทรปราการ ก็เป็นพื้นที่เป้าหมายของเรา   

เมื่อถามว่าแนวทางที่จะทำให้คณะก้าวหน้าได้คะแนนในการเลือกตั้งท้องถ่ินครั้งนี้คืออะไร นายธนาธร กล่าวว่า พี่น้อง

ประชาชนคงเห็นแล้วว่าการเมืองท้องถ่ินที่ผ่านมาถูกยึดโยงกับบ้านใหญ่หรือตระกูลการเมือง โดยเฉพาะในระดับ อบจ. 

หลายที่ก็มีการใช้อำนาจหน้าที่ไปโดยมิชอบ นำภาษีประชาชนไปเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัว ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงเพื่อยุติ

ระบบราชการรวมศูนย์ ยุติระบบบ้านใหญ่ ระบบยุติระบบอิทธิพล และการซื้อเสียง การเลือกตั้งคือการลงทุนที่ดทีี่สุด

เป็นการลงทุนที่ต้นทุนต่ำที่สุดให้กับลูกหลานของเรา   

เมื่อถามว่าขณะนี้มีกระแสข่าวช่ือ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นักร้องช่ือดัง อดีตภรรยานายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธาน

หอการค้า จ.สมุทรปราการ ลงสมัครนายก อบจ.สมุทรปราการ ในนามกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า จะทำให้ประชาชน

เกิดความสับสนกับคณะก้าวหน้าหรือไม่ นายธนาธร กล่าวว่า ไม่สับสน ช่ือของพวกเราคือคณะก้าวหน้าทั่วประเทศ  

เมื่อถามว่าการเสนอช่ือ น.ส.นันทิดา ถือเป็นการประกาศว่าเป็นพื้นที่บ้านใหญห่รอืไม่ นายธนาธร กล่าวว่า หลายจังหวัด

เป็นการเมืองผูกขาดโดยบ้านใหญ่ของแต่ละจังหวัด ถือเป็นการครอบงำทางการเมือง ประชาชนคงเห็นด้วยตัวเองแล้ว 
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กว่า 10 ปีที่ผ่านมาในท้องถ่ินมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง หากท่านไม่พอใจกับการเมืองท้องถ่ินปัจจุบันและต้องการเห็นการ

เปลี่ยนแปลงขอให้กล้าที่จะเปลี่ยนในการเลือกตั้งครั้งนี้ 

เมื่อถามว่ายังเช่ือหรือไม่ว่าการเลือกตั้งท้องถ่ินจะเกิดข้ึนภายในปี 2563 นายธนาธร กล่าวว่า ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือ

วันเลือกตั้งท้องถิ่นว่าจะเป็นวันที่ 13 ธ.ค. หรือวันที่ 20 ธ.ค. เพราะการเลือกวันใดวันหนึ่งจะมีผลต่อการเมืองอย่าง

มหาศาล  ถ้าหากมีการจัดเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค. จะมีผลให้ประชาชนต้องกลับภูมิลำเนาถึง 3 ครั้ง เนื่องจากช่วง

วันหยุดยาวในวันรัฐธรรมนูญ และเทศกาลปีใหม่ จึงไม่สมเหตุสมผลและอาจทำให้ประชาชนไปเลือกตั้งน้อยลง ทั้งภาวะ

เศรษฐกิจแบบนี้รัฐบาลต้องลดภาระในการเดินทางของประชาชน ดังนั้น คณะก้าวหน้าจึงเห็นว่าการเลือกตั้งในวันที่ 13 

ธ.ค. มีความเหมาะสมกว่า หากรัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันที่  20 ธ.ค. ก็เป็นความชัดเจนว่ากลัวความพร้อม

ของคณะก้าวหน้า   

เมื่อถามว่ามีความมั่นใจการทำหน้าที่ของ กกต. ชุดน้ีหรือไม่ นายธนาธร กล่าวว่า การจัดเลือกตั้งครั้งนี้ กกต. มีโอกาส

พิสูจน์ตัวเอง เพราะหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือน มี.ค. 2562 ก็มีประชาชนร่วมลงช่ือเพื่อถอดถอน กกต. ชุดน้ีกว่า 1 ล้าน

คน อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่เคยมีองค์กรไหนมีวิกฤตศรัทธาขนาดนี้มาก่อน ภาระหน้าที่ของ กกต.ง่ายนิดเดียวคือการ

จัดเลือกตั้งอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ดังนั้น จึงอยากฝากไปถึง กกต.ว่าจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้ยึดมั่นในความถูกต้อง 

ถ้าทำหน้าที่ใน่ส่วนน้ีไม่ได้และประชาชนเคลือบแคลงสงสยั หรือประชาชนไม่มีศรัทธาให้แก่องค์กรอิสระกเ็ทา่กับว่า ท่าน

กำลังพาสังคมไทยไปสู่ทางตัน 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/188359 
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9 ต.ค. 2563 21:47  

ก้าวหน้าลยุท้องถ่ิน! “ธนาธร” เปิดตัว 32 ผู้สมัครนายก อบจ.ชุดแรก หนุนจัดเลือกตั้ง 13 ธ.ค. 

 

“คณะก้าวหน้า” เปิดตัว 32 ผู้สมัครนายก อบจ.ชุดแรก“ธนาธร” ดึงนโยบายอนาคตใหม่ลงท้องถิ่น ลั่นไม่ซื้อเสียง 

ไร้ประวัติค้ามนุษย์-ยาเสพติด ไม่โกง หวังดันปฏิรูปราชการ เลิกรวมอำนาจส่วนกลาง หนุนจัดเลือกต้ัง 

วันน้ี (9 ต.ค.) ที่อาคารไทยซัมมิท นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า นำทีมเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 32 ทีม ภายใต้ยุทธศาสตร์เปลี่ยนประเทศไทย เริ่มได้ที่บ้านเรา พร้อมกล่าวว่า การ

เลือกตั้งท้องถ่ินมีความสำคัญ เพราะเป็นการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารงบประมาณกว่า 800,000 ล้านบาทของท้องถ่ิน

ทั่วประเทศ เฉพาะในระดับ อบจ.เองก็มีงบประมาณกว่า 8 หมื่นล้านบาทแล้ว และเป็นตัวแทนในระดับที่มีความใกล้ชิด

กับประชาชนมากกว่า ส.ส. แต่ที่ผ่านมา การเมืองท้องถ่ินมีข้อครหามากมายเกี่ยวกับการทุจริตและเรื่องของอิทธิพล 

นายธนาธร กล่าวว่า ด้วยเหตุนี้ คณะก้าวหน้าจึงตัดสินใจลงมาทำให้การเมืองท้องถิ ่นรับใช้ประชาชน โดยยึดแนว

ทางการทำงานของพรรคอนาคตใหม่เดิม ทั้งการหาเสียงด้วยความคิด นโยบาย ไม่ใช่การซื้อเสียง โดยออกแบบนโยบาย

ภายใต้การยึดอุดมการณ์ คนไทยเท่าเทียมกัน ประเทศไทยเท่าทันโลก แปรนโยบายระดับชาติให้จับต้องได้ในท้องถ่ิน ไม่

ว่าจะเป็นแผนการสร้างระบบขนส่งสาธารณะ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ 

การศึกษาท้องถ่ิน ฯลฯ รวมทั้งการจัดการปัญหาการทุจรติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมาก

ข้ึน ใช้เทคโนโลยีเพิ่มการมีส่วนร่วม 

“เรามาประกาศความพร้อมของคณะก้าวหน้าในการลงสมัคร อบจ. 32 จังหวัด รวมกับทีมงานเป็น 640 คน ทั้งหมดจะ

ทำงานภายใต้กรอบการทำงาน อันประกอบไปด้วย ความยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย และพร้อมร่วมผลักดันการ

สร้างประชาธิปไตย, ไม่ซื้อเสียง เอาชนะด้วยนโยบายและการทำงานอย่างจริงจัง , ไม่มีประวัติการค้ามนุษย์หรือค้ายา

เสพติด, ไม่ทุจริต ไม่เข้ามามีอำนาจเพื่อตักตวงผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง และที่สำคัญที่สุด คือ พร้อมร่วม

การผลักดันให้เกิดการปฏิรูปรัฐราชการ ยุติการรวมศูนย์อำนาจและทรัพยากรไว้ที่ส่วนกลาง” นายธนาธร กล่าว 

โดย 32 ผู้สมัครนายก อบจ.ชุดแรก ประกอบด้วย นายยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ จ.ฉะเชิงเทรา , นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย      

จ.พะเยา, นายสาธิต ปีติวรา จ.นครราชสีมา , นายศรัญ ฤกษ์อัตกร จ.นครสวรรค์ , นายมานพ แสงดำ จ.สุรินทร์,      
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นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ จ.นครพนม, นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ จ.แพร่, นายสถาพร ว่องสันธพงษ์ จ.ร้อยเอ็ด, นายสุรชัย 

บุญลือ จ.สิงห์บุรี, นายฤทธ์ิ พัวพันธ์ จ.ลพบุรี, นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย จ.สมุทรสงคราม, นายวิทูลย์ แก้วสุวรรณ   

จ.สระบุรี, นายอวยชัย จาตุรพันธ์ จ.สมุทรสาคร, นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครุประเสริฐ จ.สุราษฏ์ธานี , นายเชษฐา ไชยสัตย์    

จ.อุบลราชธานี,นายกฤศภณ หล้าวงศา จ.หนองคาย, นายสมเกียรติ เชษฐสุมน จ.หนองบัวลำภู, นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา 

จ.พระนครศรีอยุธยา, นายโยธิน เปาอินทร์ จ.อ่างทอง , นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ จ.อุดรธานี, นายปัณณวัฒน์     

นาคมูล จ.อุตรดิตถ์, นางภรมน นรการกุมพล จ.ราชบุรี , นายคริษฐ์ ปานเนียม จ.ตาก , นายชัชวาล นันทะสาร             

จ.นครปฐม, นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ จ.นนทบุรี, นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ จ.ระยอง, นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น จ.บึงกาฬ, 

นายณชพล พลอาสา จ.พิษณุโลก, นางกฤษณ์กมล แพงศรี จ.ปราจีนบุรี, นายสุทธิโชค ทองชุมนุม จ.พังงา, นายณรงค์

เดช อุฬารกุล จ.สกลนคร และ นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ จ.มุกดาหาร 

ต่อมา นายธนาธร ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการจัดการเลือกตั้งท้องถ่ินหลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการเลือกตั้งภายใน

ปีนี้ ว่า  แม้ตนจะยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้จริงหรือไม่ แต่เท่าที่ดูความเป็นไปได้ตอนนี้ หากการเลือกตั้ง

ท้องถิ่นจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้จริง จะมีทางเลือกอยู่สองทาง คือ ระหว่างจะเป็นวันที่ 13 หรือ 20 ธ.ค. ซึ่งมีผลทาง

การเมืองอย่างมาก เพราะวันที่ 13 ธ.ค.เป็นวันหยุดยาวที่ต่อมาจาก 10 ธ.ค. แต่ 20 ธ.ค.ไม่ได้เป็นวันหยุดยาว ถ้ารัฐบาล

จัดการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.ประชาชนจะต้องกลับบ้านไปเลือกตั้งท้องถ่ินอีกรอบ รวมกับวันที่ 27 ธ.ค.ซึ่งเป็นช่วงปี

ใหม่อีก การกำหนดวันเลือกตั้งให้เป็นวันที่ 20 ธ.ค.จึงไม่สมเหตุสมผล ทำให้คนกลับไปเลือกตั้งน้อยลง รัฐบาลควรจะลด

ภาระในการเดินทางไปเลือกตั้ง ไม่ใช่สร้างอุปสรรค คณะก้าวหน้าจึงเห็นว่าการกำหนดให้เป็นวันที่ 13 ธ.ค.มีความ

เหมาะสมมากกว่า 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000103438 
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วันที่ 9 ตุลาคม 2563 - 21:22 น. 

สมชัย เตือน เลขากกต. นับวันเลือกตั้งอบจ.ให้ดี กม.ระบุชัด ต้องจัดก่อน 6 ธ.ค.นี้ 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2387655 
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วันที่ 9 ตุลาคม 2563 - 23:20 น. 

นาทีชู ‘ภูมิใจพัทลุง’ หนุน ‘ภุชงค์’ ลงสนามชิงเก้าอี้ นายกอบจ. เปิดตัวทีมผู้สมัคร 30 เขต 

 

 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2387746 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2387746
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 10 ตุลาคม 2020 - 07:40 

ปธ.กมธ.ยันผลถกแก้รธน.ไม่ซ้ำเติมสถานการณ์บ้านเมือง 

 
ประธาน กมธ. ดู 6 ญัตติแก้ รธน. ย้ำศึกษาข้อห่วงใย กังวลในบางประเด็นจริงจัง ปัดย้ือเวลา เหมือนที่ฝ่ายค้านวิจารณ์ 

เช่ือผลที่ได้จะดีกับทุกฝ่าย 

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการรพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับ

หลักการ พ.ศ. … เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ การตั้ง กมธ.มาพิจารณาใหม่ เป็น

เพียงการยื้อเวลานั้น ขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง เพราะในความเป็นจริง กมธ.มีการพิจารณาในข้อห่วงใยของ ส.ว.

เกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้ ทั้ง 6 ญัตติมีปัญหาในภายหลัง หากมีการให้ความเห็นชอบไปแล้ว และ

เพื่อให้สามารถเดินหน้าการพจิารณาได้อย่างราบรืน่ และเกิดผลสัมฤทธ์ิมากทีสุ่ด โดยขอให้เช่ือมั่นว่า คนที่เสนอญัตติทุก

คนหวังให้ญัตติของตนเองผ่านความเห็นชอบเหมือนกันอย่างแน่นอน 

พร้อมกันนี้ นายวิรัช ยังกล่าวย้ำด้วยว่า หลังมีการพิจารณาร่วมกันอย่างถี่ถ้วนแล้ว เชื่อว่าผล ที่ออกมา จะเป็นไปใน

ทิศทางที่ดีอย่างแน่นอน และจะไม่เป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ของบ้านเมืองด้วย 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_792184/ 
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10 ตุลาคม 2020 - 09:21 

“พิธา” นำก้าวไกลสัญจรปทุมธานี 

 
"พิธา" นำก้าวไกล สัญจรปทุมธานี ลงพื้นที่ตลาดสะพานแดง คลอง 1 ปทุมธานี รับฟังปัญหาของประชาชน 

พรรคก้าวไกลนำโดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค  นายวิโรจน์ 

ลักขณาอดิศร และ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรค ลงพื้นที่ตลาดสะพานแดง คลอง 1 จังหวัดปทุมธานี รับฟัง

ปัญหาของประชาชน ตามโครงการพรรคก้าวไกล สำรวจพื้นที่คลองรังสิตเพื่อแบ่งเบาปัญหาจราจรบนถนนรังสิต – 

นครนายก โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยได้พบกับตัวแทนของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ว่าที่

ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ 

โดยได้สอบถามถึงปัญหาการค้าขายในขณะนี้ ซึ่งประชาชนรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ ตอบเช่นเดียวกันคือคนจับจ่าย

ซื้อของน้อยลง 

หลังจากดพบปะประชาชนที่ตลาดสะพานแดงคลอง 1 แล้ว พรรคก้าวไกลก็จะเดินทางไปนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัด

เขียนเขต และต่อด้วยวัดมูลจินดา สุดท้ายพบปะประชาชนที่ตลาดมหาลาบ คลอง 4 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_792262/ 
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วันที่ 10 ตุลาคม 2563 - 09:07 น. 

ปี่กลองเชิดศึกชิง อบจ. 76 จังหวัด ‘ก้าวหน้า’ นำร่องเปิดตัวชิง 32 จว. – ‘ตู่-นันทิดา’ ขอ

ลุยปากน้ำ 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2387804 
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10 ตุลาคม 2020 - 10:09 

ปชป.ยังไม่ชัดสนามเลือกตั้ง อบจ. 

 
"เทพไท" ระบุ ปชป. ยังไม่มีความชัดเจน สนามเลือกตั้ง อบจ. ช้ี สมาชิกพรรคมีอิสระ ส่งสมัครในนามกลุ่มได้ 

นายเทพไท เสนพงศ์ สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง แนวทางและจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ ต่อ

การส่งสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในส่วนของพรรค

ประชาธิปัตย์ว่า จะส่งสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในจังหวัดใดบ้าง เพราะคณะกรรมการ

บริหารพรรค ยังไม่มีการประชุม และมีมติเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาแต่อย่างใด จะมีเพียงข้อเสนอจากสมาชิกพรรคในพื้นที่

จังหวัดสงขลา ขอเสนอช่ือนายไพรเจน มากสุวรรณ์ ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดสงขลา 

ในนามพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้น ส่วนจังหวัดอื่นยังไม่มีความชัดเจน 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_792297/ 
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10 ตุลาคม 2563 09:48 น. 

"เทพไท" เปิดตัว 4 ผู้สมัครชิง อบจ.นครศรีฯ นามกลุ่มปชป.สร้างสรรค์ หลังพรรคไม่มีความ

ชัดเจน ช้ี สมาชิกมีอิสระ ส่งสมัครในนามกลุ่มได้ 

 
เมื่อวันที่ 10 ต.ค.นายเทพไท เสนพงศ์ สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง แนวทางและจุดยืนของพรรค

ประชาธิปัตย์ ต่อการส่งสมัครรับเลือกตั้งผู้บรหิารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในส่วน

ของพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะส่งสมัครรับเลือกตั ้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ในจัง หวัดใดบ้าง เพราะ

คณะกรรมการบริหารพรรคยังไม่มีการประชุม และมีมติเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาแต่อย่างใด จะมีเพียงข้อเสนอจากสมาชิก

พรรคในพื้นที่จังหวัดสงขลา ขอเสนอช่ือนายไพรเจน มากสุวรรณ์ ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกองค์การบริหารสว่น

จังหวัดสงขลาในนามพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้น ส่วนจังหวัดอื่นๆยังไม่มีความชัดเจนใดๆทั้งสิ้น สำหรับพื้ นที่จังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่พรรคประชาธิปัตย์เคยตั้งเป้าหมาย จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.ในนามพรรคประชาธิปัตย์

ด้วย จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้า เพราะผู้ที่พรรคเคยทาบทามให้ลงสมัครในนามพรรค คือนายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ 

อดีต ส.ส.7สมัย ได้ขอถอนตัวไม่ลงสมัคร ส่วนกลุ่มประชาธิปัตย์สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ที่ตนเป็น

หัวหน้ากลุ่ม เคยส่งนายมาโนช เสนพงศ์ ลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา 

จนได้รับชัยชนะทิ้งห่างคู่แข่งเกือบ 100,000 คะแนนมาแล้ว แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทางกลุ่มมีมติไม่ส่งผู้สมัครนายก 

อบจ.ในนามกลุ่มประชาธิปัตย์สร้างสรรค์ แต่จะพิจารณาหาแนวทางสนับสนุนกลุ่มการเมืองอื่น ที่มีความพร้อมในทุก

ด้านสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยจะยึดหลักการพิจารณาถึง แนวนโยบาย,ตัวบุคคลผู้สมัคร, ทีมงาน และฐานมวลชนที่

ให้การสนับสนุนด้วย 

นายเทพไท กล่าวต่อว่า ตอนนี้มีการเปิดตัวผู้สมัครของกลุ่มต่างๆให้ทางกลุ่มประชาธิปัตย์สร้างสรรค์ ได้พิจารณาแล้ว 4 

กลุ่ม คือ 1.กลุ่มทิศทางใหม่ ส่งนายอนันต์ ทองอุ่น ข้าราชการท้องถ่ินจังหวัดพัทลุง 2.กลุ่มนครประชารัฐ ส่งนายอำนวย 

ยุติธรรม น้องชายนายสายัญห์ ยุติธรรม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 3.กลุ่มพลังเมืองนคร ส่งนางกนกพร เดชเดโช มารดา

นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 4.กลุ่มการเมืองสีขาว ส่งนายนนธิวรรธน์ นนทภักดิ์ คนสนิทนายวิทยา  
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แก้วภราดัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทางกลุ่มประชาธิปัตย์สร้างสรรค์ จะแสวงหาข้อมูลของผู้สมัคร

ทุกคน เพื ่อนำมาพิจารณาประชุมหาข้อสร ุปที ่ช ัดเจนในการสนับสนุนผู ้สมัครของกลุ ่มใด เป็นนายก อบจ.

นครศรีธรรมราชคนใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอน 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/188461 
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วันที่ 10 ตุลาคม 2563 - 10:31 น. 

‘เทพไท’ เผย ปชป.ยังไม่ชัดส่งใครลุยสนามเลือกตั้ง อบจ.ต้องรอ กก.บห.เคาะ 

 

 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2387895 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2387895
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 9 ตุลาคม 2563 23:00 น. 

“บิ๊กตู่” เซย์โน ! “ยุบสภา-เลือกตั้งใหม่” 

 

การเมือง เคลื่อนไหว ขับไปข้างหน้า ด้วยความเข้มข้น เสียงวิพากษ์วิจารณ์จาก “กองแช่ง”ที่พากันกระแทก ใส่

รัฐบาล และตัวผู ้นำรัฐบาลอย่าง “บิ ๊กตู ่”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม ท่ีพากันเรียกร้อง กดดัน ขับไล่ให้ ลาออกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน กลับยังไม่สามารถทำอะไร บิ๊กตู่ ได้ 

แม้จะผสมโรงกับ “เสียงนอกสภาฯ” ผ่าน “ม็อบปลดแอก” ที่ออกแรง ไล่บี้จัดเวทีชุมนุมไปตามจังหวัดต่างๆ สลับไป

กับการจัดม็อบที่หวังจะให้ “เบิ้มๆ” อาศัย “เยาวชน-นักศึกษา” มาเป็น แกนนำ 

ก็ยังไม่สามารถบีบให้พล.อ.ประยุทธ์ “ถอดใจ” ยอม โยนผ้าขาว ตามที่ต้องการได้ ! 

อย่างดี พล.อ.ประยุทธ์ ก็เปรยกับสื่อ ว่า “เหนื่อย แต่ไม่ถอดใจ” รวมทั้งยังให้สัมภาษณ์ส่งสัญญาณชัดเจนว่า “ปิด

ประตูตาย” ไม่ว่าจะเป็นข้อเรียกร้องให้ “ยุบสภาฯ” หรือ “ลาออก” 

ความมั่นใจของพล.อ.ประยุทธ์ และแกนนำในรัฐบาลโดยเฉพาะ  “วงใน” ข้างกายนายกฯ ย่อมประเมินแล้วว่า ข้อ

เรียกร้องที่ว่านั้นมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมาก โดยเฉพาะหากมาจาก แรงกดดันจาก “ม็อบนอกสภาฯ” ด้วยมั่นใจว่าถึง

อย่างไรรัฐบาลก็ “เอาอยู่” โอกาสที่ม็อบต่อต้านรัฐบาล จะยกระดับไปสู่ความรุนแรง 

จนทำให้ “กองทัพ” ต้องออกเอ็กเซอร์ไซส์ จนกลายเป็นการ “เข้าทาง” จึงดูจะเป็นเรื่องยาก ที่จะพัฒนาสถานการณ์

ให้ไต่ระดับความรุนแรงไปซ้ำรอย “14 ตุลา” เกิดการปะทะกันระหว่างนักศึกษากับเจ้าที่ทหาร 

เมื่อม็อบนอกสภาฯ ที่มีกำหนดนัดหมายรวมพลขับไลร่ัฐบาล แต่ยังพ่วงด้วย เป้าหมายแห่งการโจมตี “สถาบัน” ดึงเบื้อง

สูง ลงมาจาบจ้วงด้วยความจงใจ ในขณะเดียวกัน “กองหนุน” ที่เคยอุ่นหนาฝาค่ังจาก “มวลชนคนเสื้อแดง” ก็มีอันต้อง

หดหาย เมื่อเจอคำสั่ง “ประกาศิต” จาก “ตัวจริง” ของพรรคเพื่อไทย ให้ลูกพรรคถอยฉากออกมา งดการส่งคนไป

สมทบร่วมกับม็อบปลดแอก 

จึงหมายความว่า งานนี้ทั้งรัฐบาลและกองทัพเอง อาจจะไม่ต้อง “ออกแรง” รับมือกับม็อบที่คาดว่าคงไม่มีอะไรให้เซอร์

ไพรซ์ หรือรอลุ้นว่าจะเกิดการนองเลือดหรือไม่ 
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แรงกดดันที่โถมเข้าใส่พล.อ.ประยุทธ์ ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งปมประเด็นที่ว่าด้วยเฟ้นหา “ขุนคลังคนใหม่” 

ยากเต็มที ท่ามกลางกระแสข่าวว่าไม่มีใครอยากกระโดดเข้ามาเปลืองตัว ช่วยพล.อ.ประยุทธ์ “กู้วิกฤติเศรษฐกิจ” ให้กับ

ประเทศหลังจากที่โดน “พิษโควิด” ซัดจนอ่วมอรทัย 

ก่อนที่จะได้ตัว “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” เข้ามาทำหน้าที่ “รมว.คลัง” แทน “ปรีดี ดาวฉาย” รมว.คลัง คนเก่าที่นั่ง

อยู่ในตำแหน่งได้เพียง 20 กว่าวัน 

เมื่อได้ขุนคลังคนใหม่เข้ามาทำงานแล้ว จากนี้ไปการขับเคลื่อนเดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศ จะต้องเร่งสร้า งความ

เช่ือมั่นให้กลับคืนมา ทั้งจากนักลงทุน และประชาชน แต่ถึงกระนั้นต้องยอมรับว่า ความสงบ จากการเมือง คือหนึ่งใน

ปัจจัยสำคัญต่อการสร้างความเช่ือมั่นของประเทศ 

และความเช่ือมั่นทางด้านเศรษฐกิจ ยังจะกลายเป็น “เง่ือนไข” ที่สร้างได้ทั้ง โอกาสและวิกฤติต่อตัวรัฐบาลและพล.อ.

ประยุทธ์ ได้อย่างเห็นน้ำเห็นเนื้อ 

ด้วยเหตุนี้จึงไม่ต้องแปลกใจที่จะพบว่าในความเป็นจริงแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ ขยับมาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ผ่านโครงการต่างๆ มาก่อนที่รัฐบาลจะได้อาคม มานั่งรมว.คลัง ด้วยซ้ำเพราะนี่คือความจำเป็นเร่งด่วน ที่ผูกติดและ

เช่ือมโยงกับการเมืองทั้งในและระหว่างประเทศ 

1 ใน 3 ข้อเรียกร้องที่ม็อบปลดแอกส่งไปยัง รัฐบาลที่ว่าด้วยการแก้รัฐธรรมนูญ จึงกลายเป็นเพียงเรื่ องเดียวที่พล.อ.

ประยุทธ์ และทุกกลไกของรัฐบาลได้สนองตอบต่อสิ่งที่การเมืองนอกสภาฯยื่นเข้ามา 

ส่วนเรื่องการหยุดคุกคามประชาชน รัฐบาลได้โยนให้เป็นเรื่องของข้อกฎหมายและฝ่ายความมั่นคงที่จะไปดำเนินการ 

ขณะที่ข้อเสนอ ว่าด้วยการให้ “ยุบสภาฯ” กลายเป็น ประเด็นที่มีน้ำหนักเบาที่สุด ที่รัฐบาลและพล.อ.ประยุทธ์ ได้

สนองตอบ 

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที ่น่าสนใจ ในท่ามกลางความเข้มข้นจาก ม็อบไล่รัฐบาล ตีคู ่ไปกับเกมกดดันให้แก้

รัฐธรรมนูญ โดย “พรรคร่วมฝ่ายค้าน” ในสภาฯ นั่นคือการที่ “นักการเมืองเก่า” หลายคนพากันออกมาขอตั้งพรรค

การเมืองใหม่ กับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กันแล้ว 

ไม่ว่าจะเป็น “เอกภาพ พลซื่อ” และ “ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข” ซึ่งมีรายงานว่าทั้งคู่เตรียมทำพรรคที่ชื่อ “พรรคเพ่ือ

ประชาชน” นอกจากนี้ยังมีบางกลุ่มสง่คนไปขอจดทะเบยีนตั้งพรรค รวมไทยสร้างชาติ ที่ดูจะพ้องกับนโยบายของพล.อ.

ประยุทธ์ อย่างจงใจ 

ทั้งนี ้ เป็นเพราะนักการเมืองไม่น้อยประเมินว่า ที ่ส ุดแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จะไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้จน  “ครบ

เทอม” เพราะจะถูกกดดันจากทุกๆด้านอย่างหนัก จนต้องประกาศยุบสภา ในอีกไม่นาน ดังนั้นเมื่อสนามเลือกตั้งส.ส.

รอบใหม่เปิดขึ้น โอกาสที่พรรคเล็กจะได้กลับมาสู่สังเวียนย่อมเป็นไปได้สูง เพราะอย่าลืมว่าไม่จำเป็นต้องทำพรรคให้

ใหญ่โต แต่มีส.ส.ในมือไม่ถึงสิบคนก็สามารถเข้าร่วมรัฐบาลได้แล้ว 
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ทว่าในความเป็นจริงแล้ว สถานการณ์ทางการเมืองยังไม่ได้ถึงข้ันกดดัน จนทำให้พล.อ.ประยุทธ์ ต้องตัดสินใจยุบสภาฯ

แล้วให้มีการเลือกตั้งใหม่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่าลืมว่าแม้ปัญหาจะรุมเร้า แต่ม็อบนอกสภาฯ ก็มีความแตกต่างไปจาก ม็อบเสื้อแดง เสื้อเหลือง 

หรือม็อบกปปส.อย่างสิ้นเชิง ความแข็งแกร่งย่อมมีไม่มากที่จะบีบให้รัฐบาลต้องถอย ! 

มีนักการเมือง หลายคนที่เตรียมตัวลงสนามเลือกตั้งส.ส. เพราะเช่ือว่า อีกไม่นานพล.อ.ประยุทธ์ จะต้องยุบสภาฯ อีกทั้ง

รัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560 นี้ที่สุดแล้วจะไม่ได้แก้ไขอย่างจริงจัง 

ดังนั้นด้วยรูปแบบการเลือกตั้งแบบเดิม ทำให้หลายพรรคเชื่อว่า ไม่จำเป็นต้องได้ส.ส.มาก ก็สามารถเข้าร่วมรัฐบาลได้

แล้ว 

แต่ความจริงแล้ว วันน้ีหลายคนก็รู้ดีว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีทางที่จะยอมยุบสภาฯหรือลาออก ตามเสียงเรียกร้อง เพราะ

เขาเอง ยังได้เปรียบ ได้ประโยชน์ในทุกประตู” 

แกนนำภาคเหนือ จากพรรคเพื่อไทย ประเมินความเป็นไปได้ พร้อมทั้งระบุว่า การคาดการณ์ของนักการเมืองท่ี

เตรียมท้ังพรรคการเมืองใหม่ เอาไว้รอรับการเลือกต้ังนั้น อาจเป็นเรื่องท่ีสูญเปล่า เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำงาน

การเมือง ต้องใช้ปัจจัย มีการลงทุน ดังนั้นหากลงทุนทำพรรคการเมืองใหม่ไปแล้ว แต่แนวโน้มที่พล.อ.ประยุทธ์ จะ

ตัดสินใจยุบสภาฯ เลือกต้ังใหม่ยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ ก็จะกลายเป็นว่า เหนื่อยเปล่า เพราะ บิ๊กตู่ ยังอยู่อีกนาน ! 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/188248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/188248


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

46 

 

 
10 ต.ค. 2563 05:05 น. 

ถูกกฎหมาย–ไม่ชอบธรรม 

 

เนื่องจากกลุ่มนิสิต นักศึกษา และประชาชน ที่จะชุมนุมครั้งใหญ่ในวันที่ 14 ตุลาคม ประกาศข้อเรียกร้องสำคัญเพิ่มเติม 

ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออก นายกรัฐมนตรีจึงออกมาตอบโต้ ขอความเป็นธรรม เพราะต้ังใจบริหาร ประเทศ 

“ตนเข้ามาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้” และทุกคนก็เข้ามาแบบเดียวกัน 

นายกรัฐมนตรีกล่าวถูกต้องที่สุด นายกรัฐมนตรีเข้าสู่อำนาจตามรัฐธรรมนูญ 2560 และนักการเมืองทุกคน ไม่ว่าจะเป็น 

ส.ส. หรือ ส.ว. ก็เข้ามาตาม รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน แต่ต่างกันอย่างลิบลับ ส.ส.ทั้ ง 500 คน ต้องเป็นผู้สมัครรับ

เลือกตั้ง ส.ส. ต้องตั้งพรรคหรือสังกัดพรรค และต้องออกไปไหว้ขอเสียงประชาชน 

ผู้สมัคร ส.ส.ส่วนมากสอบตก ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ก็เป็น “ผู้สมัคร” นายกรัฐมนตรีของพรรค แต่ไม่ต้องสังกัดพรรค เมื่อ

เลือกตั้งแล้วต้องแข่งขันกันเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีเสียงสนับสนุนจากสมาชิก 2 สภา เกินกึ่งหนึ่งถึง 376 เสียงข้ึนไป 

พล.อ.ประยุทธ์เป็นคนเดียวที่มี 250 ส.ว. ที่ตนแต่งตั้ง อยู่ในกำมือ 

จึงไม่ต้องแปลกใจ ทำไม พล.อ.ประยุทธ์จึงได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี แม้จะเลือกกันอีกกี่หนๆ ก็เป็นผู้ชนะ ตรงกับ

ข้อเท็จจริงที่ว่าทุกคนเข้ามาตามรัฐธรรมนูญเดียวกัน แต่ต่างกันราวฟ้ากับดิน เพราะเข้ามาตามรัฐธรรมนูญ 2560 ฉบับ

สืบทอดอำนาจคณะรัฐประหาร ฉบับเผด็จการครึ่งใบ หรือประชาธิปไตยครึ่งใบ 

จึงไม่น่าแปลกใจ ทำไมรัฐธรรมนูญ 2560 จึงกลายเป็นเจ้าปัญหา เป็นเป้าการโจมตีทางการเมือง และเป็นเหตุสำคัญใน

การออกมาชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน รัฐธรรมนูญ 2560 ได้แบบอย่างมาจากฉบับ 2521 ซึ่งเปน็ 

“ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ฉบับแรก แต่การสืบทอดอำนาจรัฐประหารมีมาช้านาน 

คณะรัฐประหารรุ่นก่อนๆมักจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการอย่างโจ๋งครึ่ม ตรงไปตรงมา โดยไม่ต้องปิดบังซ่อน

เร้น แต่ในระยะหลังๆ เมื ่อประเทศทั่วโลกเป็นประชาธิปไตยมากขึ ้น คนไทยมีการศึกษาทั่วถึงมากขึ้น ตื ่นตัวทาง

การเมืองมากขึ้น แม้การเมืองจะยังล้าหลัง แต่รัฐประหารต้องคำนึงถึง “ความ ชอบธรรม” 
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ต้องมีรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วม เช่นการออกเสียงประชามติ รัฐธรรมนูญ 2560 แต่ไม่ “เสรี” มุ่งหมายจะสร้าง 

“ความชอบธรรม” ให้แก่อำนาจที่อาจ “ถูกต้องตามกฎหมาย” ที่เขียนขึ้นเอง แต่ขาด “ความชอบธรรม” ขัดหลัก

ประชาธิปไตย เป็นเหตุผลส่วนหนึ่ง ทำไมจึงมีเสียงเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง. 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1948899 
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วันที่ 10 ตุลาคม 2563 - 10:14 น. 

09.00 INDEX วาระ แรก แห่ง “รัฐธรรมนูญ” ผลสะเทือน เยาวชนปลดแอก 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2387872 
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10 ต.ค. 2563-10:44 น. 

อนาคต การเมือง ของประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ “รัฐธรรมนูญ” 

 
อนาคตของประยุทธ์ - ในที่สุดเสียงตะโกน “ออกไป ออกไป” เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ก็กลายเป็น “กระแส” 

ไม่เพียงกลายเป็นกระแสทุก “แฟลชม็อบ” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นที่มหิดล ไม่ว่า

จะเป็นที่มอกะเสด 

แม้การแพร่ระบาดของโควิดจะทำให้เงียบลงไป 

แต่เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคม 2563 “แฟลชม็อบ” ก็หวนคืนมาโดยการประเดิมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกระทั่งสามารถ

ลงไปบนถนนราชดำเนินได้สำเร็จ 

เสียงตะโกน “ออกไป ออกไป”เริ่มดังกระห่ึม 

หากศึกษาจากเดือนกรกฎาคมมายังเดือนตุลาคมก็จะได้ “คำตอบ” ในทางการเมือง 

ในเดือนกรกฎาคมข้อเรียกร้องของพวกเขาคือ 1 หยุดคุกคามประชาชน 1 จัดทำรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย และ 1 

ยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชน 

เหมือนกับ “ข้อเรียกร้อง” ไม่ได้รับการแยแสและสนใจ 

แต่หากติดตาม “แฟลชม็อบ” อย่างเกาะติดก็จะประจักษ์ 1 ประจักษ์ในพัฒนาการแห่งจำนวนและขอบเขตที่ใหญ่กว้าง

ไปในลักษณะทั่วประเทศ 

1 ประจักษ์ในความรู้สึกร่วม “ออกไป ออกไป” อย่างเป็นเอกภาพ 

มีความสัมพันธ์ระหว่าง “รัฐธรรมนูญ” กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างแนบแน่น 

ความสัมพันธ์แห่งการสืบทอดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาจากการกำหนดกฎกติกาทางการเมืองผ่าน

กระบวนการของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 

แจ่มชัดว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องยึดรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เหนียวแน่น 
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หากไม่มีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ไม่มีทางมีอำนาจและสืบทอดอำนาจ ต่อไปได้ บทสรุป

ร่วมในทางสังคมจึงมีความเด่นชัด 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องไป รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ต้องไป 

ปมเงื่อนอยู่ตรงที่ “คณะราษฎร 2563” สามารถขับเคลื่อน “วาระ” นี้ได้หรือไม่ 

นั่นก็คือ ทำให้อนาคตของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กับอนาคตทางการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นเรื่อง

เดียวกัน เป็นองค์เอกภาพเดียวกัน 

ทำให้กรณีนี้กลายเป็นอารมณ์ “ร่วม” ในทางสังคมให้จงได้ 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5083902 
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