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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 16 มถิุนายน 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Mcot ออนไลน์ 
แนวหน้าออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
บ้านเมืองออนไลน์ 
ข่าวสดออนไลน์ 
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 
คมชัดลึกออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 

พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวที่
รัฐบาลจะเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น  เพราะน างบฯ  ไปช่วยช่วงโควิด-19 ว่า     
ในส่วนการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นของ กกต. ขณะนี้ถือว่าพร้อมระดับหนึ่ง  
โดยระเบียบต่าง ๆ  ด าเนินการแล้วเสร็จ ก าลังเตรียมเรื่องการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ 
ส่วนเรื่องการแบ่งเขตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับเหลือเพียง
ขั้นตอนการตรวจทานและประกาศราชกิจนุเบกษา เมื่อรัฐบาลประกาศให้มี 
การเลือกตั้ งท้องถิ่น ซึ่ งการเลือกตั้ งท้องถิ่นตามกฎหมายก าหนดให้
กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ ส่วน กกต. จะเป็นผู้ก ากับดูแล ดังนั้นงบประมาณ
จะอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก ส่วนของ กกต. ได้รับการจัดสรรงบฯ ที่จะใช้
ในการก ากับดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  
จ านวน 800 ล้านบาท  ซึ่งงบประมาณดังกล่าวยังคงอยู่ และ กกต. พร้อมที่จะ
ด าเนินการทันทีที่รัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ กางตัวเลข กกต. ‘ปชป.’ ผงาดสมาชิกพรรคมากที่สุด 43 พรรคสิ้นสภาพ 15 
2 Mcot ออนไลน์ กกต. เผยข้อมูลปัจจุบันมีพรรคการเมือง 74 พรรค 17 
3 มติชนออนไลน์ อัพเดตข้อมูลพรรคการเมือง ยอด 74 พรรค ปชป. สมาชิกมากสุด 19 
4 MGR ออนไลน์ ปชป. น าโด่งสมาชิกพรรคมากสุด 1.5 แสนคน 21 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ มท. 1 เลี่ยงตอบ งบประมาณใช้เลือกตั้งท้องถิ่น มีปัญหา ชี้ ค านึงถึงภาพรวม 23 
2 มติชนออนไลน์ โค้งสุดท้าย บุกหนัก “ธรรมนัส” มั่นใจ ปชช. เทคะแนนให้ “วัฒนา” 24 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ "เสรีพิศุทธ์" ลั่นจัดการคนใช้ต าแหน่งหน้าที่มิชอบ 25 
4 มติชนออนไลน์ ‘มท.1’ อ้างเลือกตั้งท้องถิ่นต้องดูความพร้อมหลายอย่าง 26 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บิ๊กตู'่ ประกาศิตเลือกตั้งท้องถิ่นปีนี้มีแน่ อุบพื้นที่ไหนก่อน 27 
6 มติชนออนไลน์ เพ่ือไทย ชี้เลือกตั้งท้องถิ่น ปัญหาเกิดจากตัวนายกฯ เอง 28 
7 ไทยรัฐออนไลน์ บิ๊กตู่ลั่น-เลือกตั้งท้องถิ่น จัดสักอย่างในปีนี้ กกต. พร้อมเต็มที่ 29 
8 มติชนออนไลน์ งบยังมี “บิ๊กตู่” ยันปีนี้จัด เลือกตั้งท้องถิ่น ให้ได้ ส่วน “กกต.”  33 
9 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ขู่ฟ้อง ครม. ถ้าไม่จัดเลือกตั้งท้องถิ่น 35 
10 มติชนออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ ขู่ฟ้อง รบ. ถ้ายังประวิงเวลา ไม่ยอมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 36 
11 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ส.ส. ก้าวไกล ชี้จัดเลือกตั้งท้องถิ่นมีงบประมาณประจ าปีอยู่แล้ว 37 
12 คมชัดลึกออนไลน์ ศึกชิงเลขาฯ พปชร. สันติ ขี่ เสี่ยแฮงค์ ธรรมนัส ตัวแปร 39 
13 คมชัดลึกออนไลน์ "แรมโบ้" ฟัด "อ๋อยจาตุรนต์" อย่ากล่าวหารัฐบาลถ่วงเวลาเลือกตั้งท้องถิ่น 40 
14 ไทยโพสต์ออนไลน์ ปธ.  ฝ่ายกฎหมายเพ่ือไทย ลั่นเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหัวใจส าคัญของระบอบ

ประชาธิปไตย 
41 

15 ข่าวสดออนไลน์ ปชป. เคาะประชุม กก.บห. 29 มิ.ย. พร้อมเคลียร์ปมร้าว 42 
16 มติชนออนไลน์ ปชป. เคาะประชุม กก.บห. 29 มิ.ย. เล็งถกวันประชุมใหญ่สามัญ 43 
17 สยามรัฐออนไลน์ "จุรินทร์" นัดถก "กก.บห." 29 มิย.นี้ เคาะวันประชุมใหญ่ ปชป. 44 
18 คมชัดลึกออนไลน์ ประชาธิปัตย์ เคาะประชุม กก.บห. 29 มิ.ย. พร้อมเคลียร์ปมร้าว 45 

บทความ  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ บันทึกหน้า4 46 
2 ข่าวสดออนไลน์ ไร้แววเลือกตั้งท้องถิ่น? 48 
3 เนชั่นออนไลน์ สถานการณ์เดือด ‘ประชาธิปัตย์’ ผู้มากบารมี หวังคืนชีพ ‘อภิสิทธิ์’ 49 
4 เนชั่นออนไลน์ “สันติ” ดวล “อนุชา” เดือดชิงเลขาฯ พปชร. 51 
5 มติชนออนไลน์ ประเด็น “เลือกตั้ง” ท้องถิ่น ปัญหา “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” 53 
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พรุ่งนี้มีอะไร     
รู้

วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 17 มิถุนายน 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

17  มิถุนายน 2563 
  

- 
- 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
จังหวัดแพร่ 

  

นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลื อกตั้ ง  
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ป ร ะ จ า จั ง ห วั ด อุ ต ร ดิ ต ถ์  แ ล ะ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแพร่ 

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 17 มิถนุายน 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

17 มิถุนายน 2563 - จังหวัดล าปาง นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง ปฏิบัติภารกิจในการจัดการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง          

เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
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ข่าวอ้างอิง 
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15 มิ.ย. 2020 18:02:47 

“พ.ต.อ.จรุงวิทย์” ยันงบฯ เลือกตั้งทอ้งถิ่นของ กกต. 800 ล้านบาทไม่มีปัญหา 
 

 

 

             

 

 

  กกต. 15 มิ.ย.-พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวที่รัฐบาล
จะเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น  เพราะน างบฯ ไปช่วยช่วงโควิด-19 ว่า ในส่วนการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นของ กกต. 
ขณะนี้ถือว่าพร้อมระดับหนึ่ง  โดยระเบียบต่าง ๆ ด าเนินการแล้วเสร็จ ก าลังเตรียมเรื่องการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ส่วน
เรื่องการแบ่งเขตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับเหลือเพียงขั้นตอนการตรวจทานและประกาศราชกิจ
นุเบกษา เมื่อรัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายก าหนดให้กระทรวงมหาดไทย
ด าเนินการ ส่วน กกต.จะเป็นผู้ก ากับดูแล ดังนั้นงบประมาณจะอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก ส่วนของ กกต.ได้รับ
การจัดสรรงบฯ ที่จะใช้ในการก ากับดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 จ านวน 800 ล้าน
บาท  ซึ่งงบประมาณดังกล่าวยังคงอยู่ และกกต.พร้อมที่จะด าเนินการทันทีที่รัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น. -
ส านักข่าวไทย 

 

อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ee75557e3f8e40af8452cbd 

 

 

  

https://www.mcot.net/viewtna/5ee75557e3f8e40af8452cbd
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วันจันทร์ ท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 18.11 น. 

'กกต.' ไม่ไว้หน้ารัฐบาล ประกาศมีงบ 800 ลา้น พร้อมจัดเลือกตั้งทอ้งถิ่นทันที 

 

รัฐบาลไม่พร้อม แต่กกต.ประกาศความพร้อม ยันงบเลือกตั้งท้องถิ่น 800 ล้านบาทไม่มีปัญหา รอแค่รบ.ประกาศ

พร้อมด าเนินการได้ทันที  

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีกระแส

ข่าวที่รัฐบาลจะเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นเหตุเพราะน างบไปช่วยช่วงโควิด-19ว่า ในส่วนการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น

ของ กกต.ขณะนี้ถือว่าพร้อมระดับหนึ่ง โดยระเบียบต่าง ๆ ด าเนินการแล้วเสร็จ ก าลังเตรียมเรื่องการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ 

ส่วนเรื่องการแบ่งเขตขององค์การปกครองส่วนท้องแต่ละระดับเหลือเพียงขั้นตอนการตรวจทานและประกาศราชกิจจา

นุเบกษา 

ทั้งนี้  เมื่อรัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้ งท้องถิ่นนั้นการเลือกตั้ งท้องถิ่นตามกฎหมายก าหนดให้

กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ ส่วนกกต.จะเป็นผู้ก ากับดูแล ดังนั้นงบประมาณจะอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก 

ส่วนของ กกต.ได้รับการจัดสรรงบที่จะใช้ในการก ากับดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 63 

จ านวน 800 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวยังคงอยู่ และกกต.พร้อมที่จะด าเนินการทันทีที่รัฐบาลประกาศให้มีการ

เลือกตั้งท้องถิ่น 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/499406 

https://www.naewna.com/politic/499406
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สยามรัฐออนไลน์  15 มิถุนายน 2563 18:21 น.   

"กกต." ยันพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น เผยมีงบอยูแ่ล้ว 800ล ้าน รอสัญญาณจาก รบ.  

 
 

วันที่ 15 มิ.ย.63 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวที่รัฐบาลจะ
เลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นเหตุเพราะน างบไปช่วยช่วงโควิด-19ว่า ในส่วนการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นของ กกต.ขณะนี้
ถือว่าพร้อมระดับหนึ่ง โดยระเบียบต่าง ๆ ด าเนินการแล้วเสร็จ ก าลังเตรียมเรื่องการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ส่วนเรื่องการ
แบ่งเขตขององค์การปกครองส่วนท้องแต่ละระดับเหลือเพียงขั้นตอนการตรวจทานและประกาศราชกิจจานุเบกษา 

 ทั้งนี้  เมื่อรัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้ งท้องถิ่นนั้นการเลือกตั้ งท้อง ถิ่นตามกฎหมายก าหนดให้
กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ ส่วนกกต.จะเป็นผู้ก ากับดูแล ดังนั้นงบประมาณจะอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก 
ส่วนของ กกต.ได้รับการจัดสรรงบที่จะใช้ในการก ากับดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
จ านวน 800 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวยังคงอยู่ และกกต.พร้อมที่จะด าเนินการทันทีที่รัฐบาลประกาศให้มีการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/162878 

 

  

https://siamrath.co.th/n/162878
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15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:26 น. 

กกต .เผยม ี800 ล้านบาทอยู่ในมือ พร้อมก ากับดูแลเลือกตั้งทอ้งถิ่น 

 
15 มิ.ย.63 - พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวที่รัฐบาลจะเลื่อน
การเลือกตั้งท้องถิ่นเหตุเพราะน างบไปช่วยโควิด-19ว่า ในส่วนการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นของกกต. ขณะนี้ถือว่า
พร้อมระดับหนึ่ง โดยระเบียบต่างๆด าเนินการแล้วเสร็จ ก าลังเตรียมเรื่องการจัดอบรมเจ้าหน้าที่  

 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่าส่วนเรื่องการแบ่งเขตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับเหลือเพียงขั้นตอน
การตรวจทานและประกาศราชกิจนุเบกษา เมื่อรัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นตาม
กฎหมายก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ ส่วนกกต.จะเป็นผู้ก ากับดูแล ดังนั้นงบประมาณจะอยู่ที่
กระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก ส่วนของกกต.ได้รับการจัดสรรงบที่จะใช้ในการก ากับดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี63 จ านวน 800 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวยังคงอยู่ และกกต.พร้อมที่จะด าเนินการ
ทันทีท่ีรัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น. 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68773 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/68796 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/68773
https://www.thaipost.net/main/pdetail/68796
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วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 - 18:31 น. 

กกต. ยันพร้อมจัดเลอืกตั้งท้องถิ่น งบ 800 ลา้น ยังอยู่ พร้อมด าเนินการทันที 

 

 

 

 

“จรุงวิทย์ ” เผย กกต.พร้อมก ากับดูแลเลือกตั้งท้องถิ่น ยันงบประมาณในส่วนของกกต. 800 ล้านบาทยังอยู่ พร้อม
ด าเนินการทันที หากรัฐบาลประกาศเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึง
ความพร้อมในการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นว่า การจัดเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงมหาดไทย ส่วนกกต.เป็น
หน่วยงานที่เข้าไปก ากับดูแลจึงใช้งบประมาณไม่มาก ซึ่งเรามีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณอยู่แล้ว ส่วน
จะเลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนใดก่อนหลังก็อยู่ที่รัฐบาลก าหนดและกระทรวงมหาดไทยจะต้องของบประมาณ ที่ผ่านมาเคย
ใช้งบประมาณราว 3,000-4,000 ล้านบาท 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีกระแสข่าวที่รัฐบาลจะเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นเหตุเพราะน างบไปช่วย
ช่วงโควิด-19 นั้น ในส่วนการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นของกกต. ขณะนี้ถือว่าพร้อมระดับหนึ่ง โดยระเบียบต่างๆ
ด าเนินการแล้วเสร็จ ก าลังเตรียมเรื่องการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ส่วนเรื่องการแบ่งเขตขององค์การปกครองส่วนท้องแต่ละ
ระดับ เหลือเพียงขั้นตอนการตรวจทานและประกาศราชกิจานุเบกษาเม่ือรัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งการ
เลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ ส่วนกกต.จะเป็นผู้ก ากับดูแล 

“งบประมาณจะอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก ส่วนของกกต.ได้รับการจัดสรรงบที่จะใช้ในการก ากับดูแล
การเลือกตั้งท้องถิ่นในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี63 จ านวน 800 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวยังคงอยู่ และกกต.
พร้อมที่จะด าเนินการทันทีที่รัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น” 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2229562 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2229562
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/49-4.jpg
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วันจันทร์ ท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 18.40 น. 

กกต. ยันพร้อมจัดเลอืกตั้งท้องถิ่น งบฯ มีอยูแ่ล้ว 800 ล้าน ด าเนินการได้ทันที 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นว่า การจัดเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่หลักของ
กระทรวงมหาดไทย ส่วนกกต.เป็นหน่วยงานที่เข้าไปก ากับดูแลจึงใช้งบประมาณไม่มาก ซึ่งเรามีความพร้อมทั้งด้าน
บุคลากรและงบประมาณอยู่แล้ว ส่วนจะเลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนใดก่อนหลังก็อยู่ที่รัฐบาลก าหนดและกระทรวงมหาดไทย
จะต้องของบประมาณ ที่ผ่านมาเคยใช้งบประมาณราว 3,000-4,000 ล้านบาท 

 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีกระแสข่าวที่รัฐบาลจะเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นเหตุเพราะน างบไปช่วย
ช่วงโควิด-19 นั้น ในส่วนการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นของกกต. ขณะนี้ถือว่าพร้อมระดับหนึ่ง โดยระเบียบต่างๆ
ด าเนินการแล้วเสร็จ ก าลังเตรียมเรื่องการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ส่วนเรื่องการแบ่งเขตขององค์การปกครองส่วนท้องแต่ละ
ระดับ เหลือเพียงขั้นตอนการตรวจทานและประกาศราชกิจานุเบกษาเม่ือรัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งการ
เลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ ส่วนกกต.จะเป็นผู้ก ากับดูแล 

 "งบประมาณจะอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก ส่วนของกกต.ได้รับการจัดสรรงบที่จะใช้ในการก ากับดูแลการ
เลือกตั้งท้องถิ่นในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี2563 จ านวน 800 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวยังคงอยู่ และกกต.
พร้อมที่จะด าเนินการทันทีที่รัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น"  

  

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/195925 
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15 มิ.ย. 2563-19:00 น. 

กกต. ยันงบเลือกตั้งท้องถิ่น 800 ล้าน ยังอยู่ ลั่นพร้อมด าเนินการทันทีที่รัฐบาลประกาศ 

 
 

'จรุงวิทย'์ ยันงบเลือกตั้งท้องถิ่นของ กกต. 800 ล้านบาท ยังอยู่ ลั่นพร้อมด าเนินการทันทีที่รัฐบาลประกาศให้มีการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวที่
รัฐบาลจะเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นเหตุเพราะน างบไปช่วยช่วงโควิด-19 ว่า ในส่วนการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นของ 
กกต. ขณะนี้ถือว่าพร้อมระดับหนึ่ง โดยระเบียบต่างๆ ด าเนินการแล้วเสร็จ ก าลังเตรียมเรื่องการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ส่วน
เรื่องการแบ่งเขตขององค์การปกครองส่วนท้องแต่ละระดับเหลือเพียงขั้นตอนการตรวจทานและประกาศราชกิจจา
นุเบกษา 

 เมื่อรัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายก าหนดให้กระทรวงมหาดไทย
ด าเนินการ ส่วนกกต.จะเป็นผู้ก ากับดูแล ดังนั้นงบประมาณจะอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก ส่วนของกกต.ได้รับการ
จัดสรรงบที่จะใช้ในการก ากับดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 63 จ านวน 800 ล้านบาท ซึ่ง
งบประมาณดังกล่าวยังคงอยู่ และกกต.พร้อมที่จะด าเนินการทันทีที่รัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4322740 
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15 Jun 2020 19:29 น. 

กกต.รับงบ 800 ล้านพร้อมก ากับดูแลเลอืกตั้งท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

“จรุงวิทย”์แจงงบเลือกตั้งท้องถิ่นหลักอยู่ท่ีมหาดไทย ส่วน กกต.ได้รับแค่ 800 ล้านบาท เริ่มเตรียมพร้อมไว้แล้ว 

วันนี้ (15 มิ.ย.63) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลจะ
เลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น เหตุเพราะน างบไปช่วยช่วงโควิด-19 ว่า ในส่วนการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นของ กกต. 
ขณะนี้ถือว่าพร้อมระดับหนึ่ง โดยระเบียบต่างๆ ด าเนินการแล้วเสร็จ ก าลังเตรียมเรื่องการจัดอบรมเจ้าหน้าที่  ส่วนเรื่อง
การแบ่งเขตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละระดับเหลือเพียงขั้นตอนการตรวจทานและประกาศราชกิจนุเบกษา 
เมื่อรัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งจะเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใดก่อนขึ้นอยู่กับรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งท้องถิ่นในอดีต จะใช้งบประมาณ 3,000 - 4,000 ล้านบาท แต่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมี
ขึ้นตามกฎหมายใหม่ ก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ ส่วนกกต.จะเป็นผู้ก ากับดูแลดังนั้น งบประมาณจะอยู่ที่
กระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก ส่วนของกกต.ได้รับการจัดสรรงบที่จะใช้ในการก ากับดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 จ านวน 800 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวยังคงอยู่ และกกต.พร้อมที่จะ
ด าเนินการทันทีที่รัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น 

 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/438492 

  

https://www.thansettakij.com/content/politics/438492
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15 มิถุนายน 2563 - 20:13 น. 

"จรุงวิทย์" ยันงบเลือกตั้งท้องถิ่น 800 ล้าน ยังอยู่ กกต. พร้อมด าเนินการทันที 

ที่รัฐบาลประกาศ 

 
 

"จรุงวิทย์"ยันงบเลือกตั้งท้องถิ่น 800 ล้าน ยังอยู่ กกต.พร้อมด าเนินการทันทีที่รัฐบาลประกาศ 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงกรณี
กระแสข่าวที่รัฐบาลจะเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นเหตุเพราะน างบไปช่วยช่วงโควิด-19 ว่า ในส่วนการเตรียมการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นของ กกต. ขณะนี้ถือว่าพร้อมระดับหนึ่ง โดยระเบียบต่างๆ ด าเนินการแล้วเสร็จ ก าลังเตรียมเรื่องการจัดอบรม
เจ้าหน้าที่ ส่วนเรื่องการแบ่งเขตขององค์การปกครองส่วนท้องแต่ละระดับเหลือเพียงขั้นตอนการตรวจทานและประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา 

  ทั้ งนี้ เมื่อรัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้ งท้องถิ่น ซึ่ งการเลือกตั้ งท้องถิ่นตามกฎหมายก าหนดให้
กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ ส่วนกกต.จะเป็นผู้ก ากับดูแล ดังนั้นงบประมาณจะอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก 
ส่วนของกกต.ได้รับการจัดสรรงบที่จะใช้ในการก ากับดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 63 จ านวน 
800 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวยังคงอยู่ และกกต.พร้อมที่จะด าเนินการทันทีที่รัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

 

อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/433954?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 

 

 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/433954?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/433954?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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15 มิถุนายน 2563 234 

กกต.เผยมีงบ 800 ล้าน พร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

" 

เลขาฯกกต." เผยเตรียมงบ 800 ล้านจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ยันกกต.มีความพร้อม 

 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.63  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวที่
รัฐบาลจะเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นเหตุเพราะน างบไปช่วยโควิด-19 ว่า ในส่วนการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นของกกต. 
ขณะนี้ถือว่าพร้อมระดับหนึ่ง โดยระเบียบต่างๆด าเนินการแล้วเสร็จ ก าลังเตรียมเรื่องการจัดอบรมเจ้าหน้าที่  

 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่าส่วนเรื่องการแบ่งเขตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับเหลือเพียงขั้นตอน
การตรวจทานและประกาศราชกิจนุเบกษา เมื่อรัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นตาม
กฎหมายก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ ส่วนกกต.จะเป็นผู้ก ากับดูแล  

 ดังนั้น งบประมาณจะอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก ส่วนของกกต.ได้รับการจัดสรรงบที่จะใช้ในการก ากับ
ดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 63 จ านวน 800 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวยังคงอยู่ และ
กกต.พร้อมที่จะด าเนินการทันทีที่รัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น 

 

อ้างอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/885219?utm_source=slide_recentnews&utm_mediu
m=internal_referral 

 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/885219?utm_source=slide_recentnews&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/885219?utm_source=slide_recentnews&utm_medium=internal_referral
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วันจันทร์ ท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 16.22 น. 

กางตัวเลข กกต. ‘ปชป.’ผงาดสมาชิกพรรคมากที่สุด 43 พรรคสิ้นสภาพ-ยุบ‘ทษช.-อนค.’ 

 

 

 

 

 

  

 

 

กางตัวเลขกกต. ‘ปชป.’ผงาดสมาชิกพรรคมากที่สุด 43พรรคสิ้นสภาพ-ยุบ‘ทษช.-อนค.’   

15 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูลของพรรคการเมือง ที่ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคกับ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยยังด าเนินการอยู่ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 พบว่า มีจ านวน 74 
พรรคการเมือง มีสมาชิกพรรคการเมืองรวมกันทั้งสิ้น 1,173,589 คน 

ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์  ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรคมากที่สุด จ านวน 
157,021 คน พรรคเพ่ือไทย ที่มีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค 70,491 คน พรรคภูมิใจไทย 
ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ านวน 59,274 คน พรรคพลังประชารัฐ ที่มีนายอุตตม 
สาวนายน เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ านวน 45,473 คน 

 พรรคเสรีรวมไทย ที่มีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค 45,466 คน  

พรรคก้าวไกล ที่มีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค 12,648 คน พรรคชาติไทยพัฒนา ที่มีน.ส.
กัญจนา ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ านวน 20,089 คน พรรคเพ่ือชาติ ที่มีนายสงคราม กิจเลิศ
ไพโรจน์ เป็นหัวหน้าพรรค  มีสมาชิกพรรค จ านวน 20,652 คน พรรคชาติพัฒนา ที่มีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นห้วหน้า
พรรค มีสมาชิกพรรค จ านวน 15,911  คน เป็นต้น  

ส่วนพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 จ านวน 43 
พรรค ประกอบด้วย พรรคประชาราช พรรคพลังอุดร พรรคกิจสังคม พรรคประชาสันติ พรรคอาสาสมัครไทย พรรคคน
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ไทย พรรคพลังพลเมือง พรรคมาตุภูมิ พรรคเสรีนิยม พรรคพลังไทยเครือข่าย พรรครักษ์สันติ พรรคพลังเกษตรกรไทย 
พรรคเอกราชไทย พรรคเพ่ืออนาคต พรรคธรรมาภิบาลสังคม พรรคเงินเดือนประชาชน พรรคเพ่ือฟ้าดิน พรรครัก
ประเทศไทย พรรคพลังเครือข่ายประชาชน 

 พรรคพลังประเทศไทย พรรครวมพลังไทย พรรคชาติไทยสามัคคี พรรคปฏิรูปไทย พรรคมหาประชาชน พรรค
สร้างไทย พรรคไทยมหารัฐพัฒนา พรรคเพ่ือสันติ และพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย พรรคยางพาราไทย พรรค
ประชาชนปฏิรูป พรรคไทยรุ่งเรือง พรรคประชาธรรม พรรคพลังคนกีฬา พรรคเมืองไทยของเรา พรรคเพ่ือธรรม พรรค
ชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า พรรคมหาชน พรรคแทนคุณแผ่นดิน พรรคเพ่ือสหกรณ์ไทย พรรคประชาธิปไตยเพ่ือ
ประชาชน พรรคเพื่อนไทย พรรคกสิกรไทย พรรครักท้องถิ่นไทย และพรรคพลังแรงงานไทย 

 ส าหรับพรรคการเมืองที่ถูกยุบพรรคการเมือง ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มีจ านวน 2 พรรค คือ 
พรรคไทยรักษาชาติ และพรรคอนาคตใหม่ 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/499372 
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15 มิ.ย. 2020 16:19:52 

กกต. เผยข้อมลูปัจจุบันมีพรรคการเมือง 74 พรรค 

 

 

 

        

      

ส านักงานกกต.15 มิ.ย.-กกต.เผยข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังด าเนินกิจการอยู่ 74 พรรค ประชาธิปัตย์มีสมาชิกมาก
สุด สิ้นสภาพ 43 พรรค ถูกยุบ 2 พรรคตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 

 ผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูลพรรคการเมืองที่ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ที่
ยังด าเนินการอยู่ ณ วันนี้(15 มิ.ย.) มีจ านวน 74 พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองรวมกันทั้งสิ้น 1,173,589 คน 
โดยพรรคประชาธิปัตย์ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรคมากที่สุด 157,021 คน พรรคเพ่ือ
ไทย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 70,491 คน  พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็น
หัวหน้าพรรค มีสมาชิก 59,274 คน  

 พรรคพลังประชารัฐ นายอุตตม สาวนายน เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกจ านวน 45,473 คน  พรรคเสรีรวมไทย 
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 45,466 คน พรรคก้าวไกล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้า
พรรค มีสมาชิก 12,648 คน พรรคชาติไทยพัฒนา น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 20,089 คน 
พรรคเพื่อชาติ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ เป็นหัวหน้าพรรค  มีสมาชิก 20,652 คน พรรคชาติพัฒนา นายเทวัญ ลิปต
พัลลภ เป็นห้วหน้าพรรค มีสมาชิก 15,911  คน  

 ทั้งนี้ พรรคการเมืองที่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 จ านวน 43 
พรรค ประกอบด้วย พรรคประชาราช พรรคพลังอุดร พรรคกิจสังคม พรรคประชาสันติ พรรคอาสาสมัครไทย พรรคคน
ไทย พรรคพลังพลเมือง พรรคมาตุภูมิ พรรคเสรีนิยม พรรคพลังไทยเครือข่าย พรรครักษ์สันติ พรรคพลังเกษตรกรไทย 
พรรคเอกราชไทย พรรคเพ่ืออนาคต พรรคธรรมาภิบาลสังคม พรรคเงินเดือนประชาชน พรรคเพ่ือฟ้าดิน พรรครัก
ประเทศไทย พรรคพลังเครือข่ายประชาชน  

พรรคพลังประเทศไทย พรรครวมพลังไทย พรรคชาติไทยสามัคคี พรรคปฏิรูปไทย พรรคมหาประชาชน พรรค
สร้างไทย พรรคไทยมหารัฐพัฒนา พรรคเพ่ือสันติ และพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย พรรคยางพาราไทย พรรค
ประชาชนปฏิรูป พรรคไทยรุ่งเรือง พรรคประชาธรรม พรรคพลังคนกีฬา พรรคเมืองไทยของเรา พรรคเพ่ือธรรม พรรค
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ชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า พรรคมหาชน พรรคแทนคุณแผ่นดิน พรรคเพ่ือสหกรณ์ไทย พรรคประชาธิปไตยเพ่ือ
ประชาชน พรรคเพื่อนไทย พรรคกสิกรไทย พรรครักท้องถิ่นไทย และพรรคพลังแรงงานไทย  

 ส่วนพรรคการเมืองที่ถูกยุบพรรคตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มีจ านวน 2 พรรค คือ พรรคไทย
รักษาชาติ  และพรรคอนาคตใหม่.-ส านักข่าวไทย 

 

อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ee73d38e3f8e40aef44b9ec 
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วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 - 15:34 น. 

อัพเดตข้อมูลพรรคการเมือง ยอด 74 พรรค ปชป. สมาชิกมากสุด 1.5 แสน พท. 7 หมื่น 

 

 

 

อัพเดตข้อมูลพรรคการเมือง ยอด 74 พรรค ปชป.ยังมีสมาชิกมากสุด 1.5 แสนคน พท. 7 หม่ืนคน พปชร. 4.5 
หม่ืนคน มี 43 พรรคสิ้นสภาพตามกฎหมายพรรคปี 60 ส่วนถูกสั่งยุบ 2 พรรค 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับข้อมูลของพรรคการเมืองที่ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคกับ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยยังด าเนินการอยู่ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พบว่า มีจ านวน 74 พรรค
การเมือง โดยมีสมาชิกพรรคการเมืองรวมกันทั้งสิ้น 1,173,589 คน โดยพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณ
วิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรคมากที่สุด จ านวน 157,021 คน พรรคเพื่อไทย ที่มีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็น
หัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค 70,491 คน พรรคภูมิใจไทย ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค 
จ านวน 59,274 คน พรรคพลังประชารัฐ ที่มีนายอุตตม สาวนายน เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ านวน 45,473 
คน พรรคเสรีรวมไทย ที่มีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค 45,466 คน 

ขณะที่ พรรคก้าวไกล ที่มีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค 12,648 คน พรรคชาติไทย
พัฒนา ที่มีน.ส.กัญจนา ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ านวน 20,089 คน พรรคเพ่ือชาติ ที่มีนาย
สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ านวน 20,652 คน พรรคชาติพัฒนา ที่มีนายเทวัญ ลิปต
พัลลภ เป็นห้วหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ านวน 15,911 คน เป็นต้น 

ทั้งนี้ พรรคการเมืองที่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 จ านวน 43 
พรรค ประกอบด้วย พรรคประชาราช พรรคพลังอุดร พรรคกิจสังคม พรรคประชาสันติ พรรคอาสาสมัครไทย พรรคคน
ไทย พรรคพลังพลเมือง พรรคมาตุภูมิ พรรคเสรีนิยม พรรคพลังไทยเครือข่าย พรรครักษ์สันติ พรรคพลังเกษตรกรไทย 
พรรคเอกราชไทย พรรคเพ่ืออนาคต พรรคธรรมาภิบาลสังคม พรรคเงินเดือนประชาชน พรรคเพ่ือฟ้าดิน พรรครัก
ประเทศไทย พรรคพลังเครือข่ายประชาชน 

 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/30-6.jpg
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พรรคพลังประเทศไทย พรรครวมพลังไทย พรรคชาติไทยสามัคคี พรรคปฏิรูปไทย พรรคมหาประชาชน พรรค
สร้างไทย พรรคไทยมหารัฐพัฒนา พรรคเพ่ือสันติ และพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย พรรคยางพาราไทย พรรค
ประชาชนปฏิรูป พรรคไทยรุ่งเรือง พรรคประชาธรรม พรรคพลังคนกีฬา พรรคเมืองไทยของเรา พรรคเพ่ือธรรม พรรค
ชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า พรรคมหาชน พรรคแทนคุณแผ่นดิน พรรคเพ่ือสหกรณ์ไทย พรรคประชาธิปไตยเพ่ือ
ประชาชน พรรคเพื่อนไทย พรรคกสิกรไทย พรรครักท้องถิ่นไทย และพรรคพลังแรงงานไทย 

ส่วนพรรคการเมืองที่ถูกยุบพรรคการเมือง ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มีจ านวน 2 พรรค คือ พรรค
ไทยรักษาชาติ และพรรคอนาคตใหม่ 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2229122 
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เผยแพร:่ 15 มิ.ย. 2563 16:11   ปรับปรุง: 15 มิ.ย. 2563 19:08 

ปชป.น าโด่งสมาชิกพรรคมากสุด 1.5 แสนคน พท.- พปชร.รองมา สิน้สภาพ 43 พรรค 

 

 

 

 

เปิดข้อมูลพรรคการเมือง 74 พรรค ปชป.ยังมีสมาชิกมากสุด 1.5 แสนคน พท. 7 หม่ืนคน พปชร. 4.5 หม่ืนคน มี 
43 พรรคสิ้นสภาพตามกฎหมายพรรคปี 60 ส่วนถูกสั่งยุบ 2 พรรค 
 วันนี้  (15 มิ .ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลของพรรคการเมืองที่ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคกับส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยยังด าเนินการอยู่ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พบว่า มีจ านวน 74 พรรคการเมือง โดยมี
สมาชิกพรรคการเมืองรวมกันทั้งสิ้น 1,173,589 คน โดยพรรคประชาธิปัตย์ ที่มี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้า
พรรค มีสมาชิกพรรคมากที่สุด จ านวน 157,021 คน พรรคเพ่ือไทย ที่มี นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค มี
สมาชิกพรรค 70,491 คน พรรคภูมิใจไทย ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ านวน 59,274 
คน พรรคพลังประชารัฐ ที่มี นายอุตตม สาวนายน เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ านวน 45,473 คน พรรคเสรีรวม
ไทย ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค 45,466 คน 
 ขณะที่ พรรคก้าวไกล ที่มี นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค 12,648 คน พรรคชาติไทย
พัฒนา ที่มี น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ านวน 20,089 คน พรรคเพ่ือชาติ ที่มี นาย
สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ านวน 20,652 คน พรรคชาติพัฒนา ที่มี นายเทวัญ ลิปต
พัลลภ เป็นห้วหน้าพรรค มีสมาชิกพรรค จ านวน 15,911 คน เป็นต้น 
 ทั้งนี้ พรรคการเมืองที่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 จ านวน 43 
พรรค ประกอบด้วย พรรคประชาราช พรรคพลังอุดร พรรคกิจสังคม พรรคประชาสันติ พรรคอาสาสมัครไทย พรรคคน
ไทย พรรคพลังพลเมือง พรรคมาตุภูมิ พรรคเสรีนิยม พรรคพลังไทยเครือข่าย พรรครักษ์สันติ พรรคพลังเกษตรกรไทย 
พรรคเอกราชไทย พรรคเพ่ืออนาคต พรรคธรรมาภิบาลสังคม พรรคเงินเดือนประชาชน พรรคเพ่ือฟ้าดิน พรรครัก
ประเทศไทย พรรคพลังเครือข่ายประชาชน 
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 พรรคพลังประเทศไทย พรรครวมพลังไทย พรรคชาติไทยสามัคคี พรรคปฏิรูปไทย พรรคมหาประชาชน พรรค
สร้างไทย พรรคไทยมหารัฐพัฒนา พรรคเพ่ือสันติ และพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย พรรคยางพาราไทย พรรค
ประชาชนปฏิรูป พรรคไทยรุ่งเรือง พรรคประชาธรรม พรรคพลังคนกีฬา พรรคเมืองไทยของเรา พรรคเพ่ือธรรม พรรค
ชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า พรรคมหาชน พรรคแทนคุณแผ่นดิน พรรคเ พ่ือสหกรณ์ไทย พรรคประชาธิปไตยเพ่ือ
ประชาชน พรรคเพื่อนไทย พรรคกสิกรไทย พรรครักท้องถิ่นไทย และพรรคพลังแรงงานไทย 
 ส่วนพรรคการเมืองที่ถูกยุบพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มีจ านวน 2 พรรค คือ 
พรรคไทยรักษาชาติ และพรรคอนาคตใหม่ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000061828 
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15 มิ.ย. 2563 13:52 น. 

มท.1 เลี่ยงตอบ งบประมาณใช้เลือกตั้งทอ้งถิ่น มีปัญหา ชี้ ค านึงถึงภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ชี้ เลือกตั้งท้องถิ่น ต้องค านึงความพร้อมในภาพรวม รัฐบาลต้องหารือ 
กกต.เลี่ยงตอบ งบประมาณใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น มีปัญหาหรือไม่  

วันที่ 15 มิ.ย. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีความคืบหน้าก าร
เตรียมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่ามอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไปติดตามดูว่างบประมาณเป็น
อย่างไร ก่อนจะเสนอมาให้รัฐบาลพิจารณา และยังมีอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยต้องรอคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบและแบ่งเขตเลือกตั้ง ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากนั้น กกต.ก็จะหารือร่วมกับ
รัฐบาล เพ่ือก าหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งต้องดูความพร้อมในภาพรวมด้วย ขณะเดียวกัน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ จะต้องจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณเสนอรัฐบาล ซึ่งจะเริ่มด าเนินการในเดือน 
ส.ค. และจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. ในช่วงระหว่างนี้ หากมีประกาศให้มีการเลือกตั้ง ก็จะท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกรูปแบบสิ้นสภาพลง และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ท าให้ไม่สามารถเสนอข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าว
ไม่ได้ จึงต้องค านึงถึงตรงนี้ด้วย 

 เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ในส่วนของงบประมาณท่ีจะด าเนินการใช้ในการเลือกตั้งไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ 
ไม่ได้ตอบค าถามดังกล่าว ก่อนเดินขึ้นตึกบัญชาการทันที. 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1869376 
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วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 - 15:45 น. 

โค้งสุดท้าย บุกหนัก “ธรรมนัส” มั่นใจ ปชช. เขต 4 ล าปาง เทคะแนนให้ “วัฒนา” 

 

 
 

“วัฒนา” เบอร์ 1 พปชร. บุกหนัก เดินเคาะประตูบ้าน ขอเสียงย่านร้านค้า เขตตลาดอุ่มลอง อ าเภอเถิน ด้าน 
“ธรรมนัส” เชื่อพี่น้อง เขต4 ล าปาง พร้อมเทคะแนนให้ “วัฒนา” ล้นหลาม 
  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 จังหวัดล าปาง หมายเลข 1 พรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) ได้เดินลงพ้ืนที่แบบเคาะประตูบ้านเพ่ือพบปะพ่ีน้องประชาชนในเขตตลาดอุ่มลอง , ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ รวมไปถึงผู้ประกอบกิจการค้าต่างๆ ในตลาดอ าเภอเถิน ซึ่งได้รับการตอบรับและก าลังใจอย่างดี
เยี่ยมจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอ าเภอเถิน 
 โดยนายวัฒนา มุ่งเน้นชูนโยบายของพรรคพลังประชารัฐรวมไปถึงการร่วมผลักดันโครงการต่างๆ ที่จะเกิด
ประโยชน์แก่ เขต 4 จังหวัดล าปาง เป็นหลัก ขณะที่ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะประธานยุทธศาสตร์การ
เลือกตั้งภาคเหนือ กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่อย่างหนักของตนเอง และนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครของพรรคพลังประชา
รัฐ จะเห็นได้ว่า ประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 4 ของจังหวัดล าปาง ต้องการและกล้าที่จะเปลี่ยนสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้แก่ตนเอง ซึ่งตอนนี้ก็ถึงเวลานั้นแล้ว พร้อมกันนี้ ตนเองเชื่อว่า ในวันที่ 20 มิถุนายน 
2563 นี้จะมีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจ านวนมากแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2229153 

 

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2229153
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B211.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

25 

 

 
จันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 19.39 น. 

"เสรีพิศุทธ"์ ลั่นจัดการคนใช้ต าแหน่งหน้าที่มิชอบ 

 
 

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย โวลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครของพรรคหาเสียงเลือกตั้งซ่อม เขต 4 ล าปาง ได้รับเสียงตอบรับดี
มาก เผยได้รับจดหมายร้องเรียนนายอ าเภอเสริมงามไม่วางตัวเป็นกลาง 

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส  หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย  และ สส. ลงพื้นที่ ตลาดวังพร้าว  อ.
เกาะคา  จ.ล าปาง  เพ่ือช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าหาญ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จ.
ล าปาง โดยพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์   กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่เสียงตอบรับของพ่ีน้องประชาชนในส่วนที่ตนพบปะถือว่าดี
มาก พ่ีน้องประชาชนไม่เอาเผด็จและรักฝ่ายประชาธิปไตย แต่ในส่วนที่ตนไปไม่ถึงก็ไม่อาจพูดว่าได้รับการตอบรับแค่
ไหน แต่เรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงมีมาก และมาร้องเรียนอยู่ตลอดแต่ไม่ชัดเจนและผู้ร้องเรียนไม่ได้เปิดเผยตัว ตนจึงเก็บ
เป็นข้อมูลไว้ แต่กรณีนี้มีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร มีชื่อที่อยู่ ต าแหน่งหน้าที่ และเขาไม่กลัว เขาถึงกล้า
ร้องเรียนมา  

 “เขาร้องเรียนนายอ าเภอเสริมงามว่า ช่วยเหลือผู้สมัครแจกเงินต่าง ๆ ซึ่งเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ผมได้
พบกับรองผู้ว่าฯ จึงแจ้งว่า นายอ าเภอท่านนี้มีพฤติกรรมกระท าผิดกฎหมาย ไม่วางตัวเป็นกลาง ใช้ต าแหน่งหน้าที่มิชอบ 
โดยการช่วยเหลือผู้สมัครพรรคหนึ่ง ซื้อสิทธิขายเสียง สรุปรองผู้ว่าฯ จะมีค าสั่งให้นายอ าเภอไปประจ าที่จังหวัดก่อน 
และส่งคนมารักษาราชการแทนนายอ าเภอคนนี้ เพ่ือให้การเลือกตั้งในครั้ งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และ
ยุติธรรม ส่วนการสอบสวนต่าง ๆ ค่อยว่ากันต่อไป” หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าว 

 เมื่อถามว่า จดหมายร้องเรียนฉบับนี้จะด าเนินการร้องเรียนกับทาง กกต. อีกหรือไม่  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว
ว่า ตอนนี้ตนช่วยผู้สมัครหาเสียงก่อน แล้วค่อยด าเนินการ จะเป็น กกต. หรือ ตนเองก็ได้ในฐานนะ กมธ. โดยว่าไปตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ อยากจะฝากพิจารณากรณี นายอ าเภอเสริมงามด้วย ไปดูแลให้ดี ๆ ถ้าไม่ท าหน้าที่ ไม่ช่วยเหลือกัน
อีก  ตนก็จะท าหน้าที่ของตน ถ้าท่านท าหน้าที่แล้ว ตนจะได้ไม่เหนื่อย  จะได้ไปดูแลพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรมต่อไป. 

 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/780072 

https://www.dailynews.co.th/politics/780072
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วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 - 10:27 น. 

‘มท.1’ อ้างเลือกตั้งท้องถิ่นต้องดูความพร้อมหลายอย่าง ตัดบท ไมต่อบงบมีปัญหา 

 

 
 

 

‘มท.1’ เผย เลือกตั้งท้องถิ่นต้องดูความพร้อมหลายอย่าง รอ กกต.แบ่งเขต-หารือร่วมรัฐบาล ตัดบท ไม่ตอบงบมี
ปัญหา 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่  15 มิถุนายน ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ต้องดูว่างบประมาณเป็นอย่างไร เมื่อได้ผลเป็นอย่างไรก็เสนอมาที่รัฐบาล
เพ่ือให้พิจารณา แต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง โดยเฉพาะขณะนี้ต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) แบ่งเขตเลือกตั้ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากนั้นจะเป็นเรื่องของ กกต. และรัฐบาลที่จะต้องหารือ ที่
จะก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นอ านาจของ กกต. จึงต้องดูว่ามีความพร้อมอย่างไรในภาพรวมด้วย นอกจากนั้ นยังมี
เรื่องที่เกี่ยวข้องกัน คือก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อปท. ทุกรูปแบบ จะต้องน าข้อบัญญัติงบประมาณ เพ่ือเสนอ
รัฐบาล ซึ่งส่วนใหญ่จะด าเนินการในเดือนสิงหาคม หรือเดือนกันยายน ถ้าในช่วงนี้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง ผู้บริหาร
อปท.ทุกรูปแบบ ก็จะสิ้นสภาพลงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คือจะเสนอข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณไม่ได้ จึง
ต้องค านึงถึงตรงนี้ด้วย 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ในส่วนของงบประมาณท่ีจะด าเนินการใช้ในการเลือกตั้งไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ 
ปฏิเสธที่จะตอบค าถาม พร้อมเดินขึ้นห้องประชุมไปทันที 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2228542 
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15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 12:55 น. 

'บิ๊กตู่' ประกาศิตเลือกตั้งท้องถิ่นปีน้ีมีแน่ อุบพ้ืนที่ไหนก่อน 

 

 
15 มิ.ย. 63 - ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า ตนจะพิจารณาเอง ทั้งหมดขึ้นอยู่
กับกฎหมายและความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) ถ้าเป็นไปได้จะมีการ
เลือกตั้งสักอย่างในปีนี้ ขอให้รอเวลาก่อน 
 ส่วนกรณีงบประมาณการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่อาจถูกโยกมาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาโควิด-19 จนไม่เพียงพอต่อ
การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้นั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “เดี๋ยวหาทางดูก่อนว่าท าได้หรือไม่ได้”เมื่อถามว่าจะน าร่อง
พ้ืนที่ไหนเป็นพิเศษ หรือจะเป็น กทม. ก่อนหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ ปฏิเสธว่า ไม่ได้พูด แต่ขอดูว่าที่ไหนจะเลือกตั้งได้
ก่อน 
 เมื่อถามย้ าว่า เหตุใดถึงมั่นใจว่าจะเลือกตั้งได้ในปีนี้ ทั้งที่สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่จบ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว
ยืนยันว่า จะท าให้เกิดข้ึนให้ได้ และประชาชนก็ต้องร่วมมือ. 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68745 
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วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 - 15:27 น. 

เพื่อไทย ชี้เลือกตั้งท้องถิ่น ปัญหาเกิดจากตัวนายกฯ เอง 

 
 

 

 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 มิถุนายน ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม ฐานะ
ประธานคณะกรรมการประสานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวกรณีรัฐบาลระบุว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นอาจมี
ปัญหา เพราะงบประมาณถูกน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ว่า รัฐบาลมีเจตนาว่าจะแช่แข็งท้องถิ่น เพราะ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่พบการกระจายอ านาจแม้แต่หมวดเดียว เจตนาไม่กระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น ดังนั้นอยากให้
รัฐบาลพูดมาให้ชัดว่าจะมีเลือกตั้งหรือไม่ นายกฯพูดแต่ค าตอบชุดเดิมว่าให้ดูความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) งานนี้คงต้องพิสูจน์กัน กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า งานนี้โควิด-19 เป็นแพะทั้งเรื่องของ
ปัญหาเศรษฐกิจที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็ นแพะกับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นด้วย ตนเชื่อว่างบประมาณไม่น่ามีปัญหา หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ไม่มีปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่นายกฯ เราก็คงต้อง
ติดตามกันต่อไป 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2229104 
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บิ๊กตู่ลั่น-เลือกตั้งทอ้งถิ่น จัดสักอย่างในปีนี้ กกต.พร้อมเตม็ที่ 

 

 

 

 
“บิ๊กตู”่ คล าหางบฯเลือกตั้งท้องถิ่น 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 15 มิ.ย.ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น หลังนายวิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี ออกมาระบุว่าอาจไม่ได้จัดภายในปีนี้ หลังโยกงบฯจัดเลือกตั้งท้องถิ่นมาใช้แก้ปัญหาโควิดว่า จะ
พิจารณาเอง ทั้งหมดข้ึนอยู่กับกฎหมายและความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ถ้าเป็นไปได้จะมีการเลือกตั้งสักอย่างในปีนี้ จะหาทางดูก่อนว่าท าได้หรือไม่ได้ เมื่อถามว่าจะน าร่องพ้ืนที่ไหน หรือจะเป็น 
กทม.ก่อน พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า ตนไม่ได้พูด แต่ขอดูว่าที่ไหนจะเลือกตั้งได้ แต่จะท าให้เกิดข้ึนให้ได้ และประชาชนต้อง
ร่วมมือ 
มท.1 เผ่นแน่บไม่ตอบงบฯมีปัญหา 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไปติดตามดู
ว่างบประมาณเป็นอย่างไร ก่อนเสนอมาให้รัฐบาลพิจารณา ยังมีอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ต้องรอ กกต.
ตรวจสอบการจัดแบ่งเขตเลือกตั้งก่อน จากนั้นจึงจะหารือร่วมกับรัฐบาลเพ่ือก าหนดวันเลือกตั้ง ต้องดูความพร้อมใน
ภาพรวมด้วย ทั้งนี้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าของบประมาณเสนอรัฐบาล จะ
เสร็จสิ้นในเดือน ก.ย. ช่วงระหว่างนี้หากประกาศให้มีการเลือกตั้ง จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบสิ้น
สภาพลง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เสนอของบประมาณได้ ต้องค านึงถึงตรงนี้ด้วย เมื่อถามว่างบประมาณที่ใช้จัดเลือกตั้ง
ไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ไม่ได้ตอบค าถามดังกล่าว และเดินออกไปทันที 
เลขาฯ กกต.ลั่นพร้อมจัดเต็มท่ี 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ส าหรับการเตรียมจัดเลือกตั้งท้องถิ่นของ กกต. ขณะนี้ถือว่า
พร้อมระดับหนึ่ง โดยระเบียบต่างๆ ด าเนินการเสร็จแล้ว ก าลังเตรียมเรื่องการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ส่วนเรื่องการแบ่งเขต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับ เหลือเพียงขั้นตอนการตรวจทานและประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
รัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ส่วนของ กกต.ได้รับการจัดสรรงบที่จะใช้ในการก ากับดูแลการเลือกตั้ งท้องถิ่น
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ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 จ านวน 800 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวยังคงอยู่ และ กกต.พร้อมจะ
ด าเนินการทันทีที่รัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น 
เฉ่ง รบ.ตั้งใจไม่กระจายอ านาจ 

ที่ส านักงานพรรคประชาชาติ มีการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านเพ่ือประชาชน เพ่ือประเมินสถานการณ์การเมือง 
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ แถลงว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านประเมินสถานการณ์พบว่ามีประเด็นที่น่า
เป็นห่วง คือ อาจมีการทุจริตในเรื่องงบประมาณจากเงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ และการโอนงบที่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน 
โดยเฉพาะยังไม่มีทีท่าว่ารัฐบาลจะปล่อยให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น 

นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะท างานฝ่ายกฎหมาย พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ชัดเจนถึง
หลักการกระจายอ านาจการปกครองให้ท้องถิ่นได้บริหารตนเองเพ่ือประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง แต่เราว่างเว้น
การเลือกตั้งทอ้งถิ่นมาตั้งแต่การยึดอ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถ้าเราคิดว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็น
หัวใจส าคัญของระบอบประชาธิปไตย เรื่องงบประมาณไม่ใช่ปัญหา สามารถหาได้ การทอดเวลาออกไปไม่ได้ เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ และระบอบประชาธิปไตย 
ก้าวไกลจ่อเรียกนายกฯแจง กมธ. 

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การ
สื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวว่า เหตุผลของรัฐบาลว่าไม่มีงบจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ยอมรับไม่ได้ 
เพราะเป็นงบประจ าปีอยู่แล้ว ทั้ง กกต. และ อปท. เตรียมความพร้อมมาตลอด ขณะที่งบส าหรับเเก้ปัญหาโควิด รัฐบาล
ได้ออก พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาทและยังมีออกร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณอีก การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่
ควรไปผูกกับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถ้า ครม.มีปัญหามากจนไม่สามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ ก็
ต้องตั้งค าถามว่าท าไมประชาชนต้องถูกละเมิดสิทธิ์ เพียงเพราะความไม่พร้อมของ ครม. ดังนั้นบุคคลที่จะให้ค าตอบเรื่อง
นี้ได้ดีที่สุด คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กมธ.จะเชิญเข้าชี้เเจงต่อ กมธ.ในวันที่ 17 มิ.ย.หวังว่าจะให้ความ
ร่วมมือไขความกระจ่างแก่ประชาชน 
ซัดแลกผลประโยชน์ช่วยหาเสียง 

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า มองว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจกับนโยบายกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น ยังคงรวบอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง ผู้บริหารท้องถิ่นท่ียังรักษาการอยู่ในต าแหน่งขณะนี้ อยู่ได้ด้วยค าสั่งและ
ประกาศ คสช. ไม่มีประเทศไหนในโลกท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเมื่ออยู่ครบวาระ 4 ปีแล้ว ได้รับการต่ออายุออกไปเรื่อยๆ ตาม
อ าเภอใจ จึงเห็นว่ารัฐบาลนี้ดูถูกประชาชนอย่างที่สุด ไม่รักษากติกา ไม่รักษาความเป็นธรรมในการปกครองบ้านเมือง ที่
แย่กว่านั้นคือผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่งถูก ป.ป.ช.สอบข้อหาทุจริต ถูกค าสั่ง คสช.พักหน้าที่ แต่หลุดคดีในช่วงรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา โดยมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าต้องมาช่วยหาเสียงให้ฝั่งรัฐบาล ถ้าไม่จริงขอให้ออกมาปฏิเสธ 
“ศรีฯ” จี้เจียดงบฯกลาง 2–3 พัน ล. 

ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ท าเนียบรัฐบาล นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขานุการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 
ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอให้มีมติแจ้งไปยัง กกต. ให้ด าเนินการจัดการเลือกตั้งตาม 
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการเร่งด่วน ขอให้รัฐบาลเร่งด าเนินการอย่าประวิ งเวลา 
พร้อมกับขอให้นายกรัฐมนตรี น างบกลาง 2-3 พันล้านบาท มาใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ และจัดให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นใน
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เดือน ต.ค.หากรัฐบาลยังประวิงเวลาไม่จัดการเลือกตั้ง ตนจะฟ้องรัฐมนตรีทั้งคณะ ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้
ความล่าช้าในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น อาจเป็นเพราะรัฐบาลยังมีผลประโยชน์ควบคุมอ านาจท้องถิ่น แต่หากรัฐบาล
ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ตนมองว่าถ้ามีการเลือกตั้งเร็วจะมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
เพราะจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในเรื่องการท าป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นต้น 
“นิพิฏฐ์” เผยยังไม่ได้รับสัญญาณ 

วันเดียวกัน นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตามที่ประสานผ่านนายนิพนธ์ 
บุญญามณี รมช.มหาดไทย และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขอให้ผู้บริหารพรรคนัดหารือสมาชิกพรรค มาพูดคุย
แก้ปัญหาภายในพรรค เพราะปัญหาต่างๆในพรรคขณะนี้ มีทางออกเดียวที่จะยุติเรื่องคือต้องมีการพูดคุยกัน ซึ่งง่ายมาก
แต่ท ายาก ขณะนี้ยังเงียบอยู่ นายนิพนธ์ได้รับเรื่องจะประสานไปยังหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค เพ่ือเปิดให้สมาชิก
ที่ไม่สบายใจได้มาพูดคุยกัน แต่ตอนนี้บอกได้เเค่ว่ายังไม่เเจ้งความคืบหน้ามา คงขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคและผู้บริหาร
พรรค จะนัดหารือเม่ือไหร่ 
“พิมพ์ภัทรา” ปัดทิ้ง ปชป.ไม่จริง 

ขณะที่ น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีมีข่าวลือว่าเป็นหนึ่งในผู้
ที่อาจจะออกจากพรรคประชาธิปัตย์ ว่า ข่าวลือก็คือข่าวลือ ยืนยันว่าข่าวไม่เป็นความจริง ทุกวันนี้ยังท ากิจกรรมลงพ้ืนที่
ในนามพรรคประชาธิปัตย์อยู่ปกติ พร้อมท าหน้าที่ในสภา และประชุมพรรคอยู่ตลอด ในเฟซบุ๊กส่วนตัวยังคงใช้โลโก้
พรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนในการโพสต์ภาพท ากิจกรรมลงพ้ืนที่ในนามพรรค นอกจากนี้มีคนบอกว่าให้ตนพูดแก้ข่าว ที่
ผ่านมาไม่อยากพูดเพราะไม่รู้จะแก้ข่าวท าไมในเมื่อไม่เป็นความจริง และไม่เคยคิดเรื่องนี้ รวมทั้งไม่รู้ว่าต้นตอข่าวลือมา
จากไหนด้วย 
“จุรินทร์” นัดถกกรรมการบริหารฯ 
ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ หลังมีข่าวกลุ่ม ส.ส.ออกมาเรียกร้องให้ผู้บริหารพรรค นัดประชุมเพ่ือรับฟัง
ปัญหาภายในพรรค จากสมาชิกพรรค ล่าสุดนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ เพ่ือหารือเรื่องก าหนดวันประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ของพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป 
 “เสรีฯ” โวย นอภ.ไม่เป็นกลาง 

ที่บริเวณตลาดสดบ้านวังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล าปาง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรี
รวมไทย ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพ้ืนที่ช่วย ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 ของ
พรรคหาเสียง ถึงกรณีเพจพรรคเสรีรวมไทยโพสต์หนังสือร้องเรียน นอภ.เสริมงาม จ.ล าปาง ไม่วางตัวเป็นกลางว่า เมื่อ
วันที่ 14 มิ.ย.ได้ส่งคนไปพบ ผวจ.ล าปาง แต่ได้พบรอง ผวจ.บอกให้ทราบว่า นอภ.เสริมงาม ใช้ต าแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้สมัครอีกพรรคหนึ่ง ท าผิดกฎหมายซื้อสิทธิ์ขายเสียง รอง ผวจ.ล าปางรับปากว่าจะย้าย นอภ.ไปประจ าที่จังหวัด แล้ว
ส่งคนมารักษาการแทน ส่วนการสอบสวนค่อยว่ากันต่อไปเพราะมีหลักฐานชัดเจน 
11 ส.ท.ปัดท า จ.ม.เรื่องร้องเรียน 

ขณะที่นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเสริมงาม อ.เสริมงาม จ.ล าปาง นายกฤษดา บุญสูง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเสริมงาม พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) รวม 11 คน ไปขอลงบันทึกประจ าวันกับ ร.ต.อ.
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บุญช่วย หล้ามะณี รอง สว. (สอบสวน) สภ.เสริมงาม แสดงความบริสุทธิ์ใจว่า ส.ท.11 คน ไม่มีใครจัดท าจดหมาย
ร้องเรียนเรื่องความไม่เป็นกลางของ นอภ.เสริมงาม ตามที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ออกมาพูดถึง 
“วันนอร์” ขอ ปชช.หนุนฝ่ายค้าน 

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวว่า การเลือกตั้งซ่อมที่เขต 4 จ.ล าปาง ในวันเสาร์ที่ 
20 มิ.ย. พรรคร่วมฝ่ายค้านสนับสนุนผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านที่มุ่งมั่นท าหน้าที่เพ่ือ
ประชาชน ขอให้ประชาชนที่เคยสนับสนุนพรรคฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นพรรคใดในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ขอให้
สนับสนุนพรรคเสรีรวมไทยเพ่ือที่พรรคฝ่ายค้านจะได้เข้มแข็งมากยิ่งข้ึน 
“ธรรมนัส” เชื่อเลือกซ่อมมีพลิก 

ที่ อ.เถิน จ.ล าปาง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคเหนือ
พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ช่วยนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ล าปาง เขต 4 พรรคพลังประชารัฐหาเสียง 
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่อย่างหนักของทีมงาน เห็นว่าประชาชนต้องการเปลี่ยนสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมให้แก่ตนเอง 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1869737 
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วันท่ี 16 มิถุนายน 2563 - 09:15 น. 

งบยังมี “บิ๊กตู่” ยันปีน้ีจัด เลือกตั้งทอ้งถิ่น ใหไ้ด้ ส่วน “กกต.” พร้อมด าเนินการทันท ี

 

 
 
 

 
 
 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน กรณีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดการเลือกตั้ง กทม. และ

ท้องถิ่น ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่ดีขึ้น โดยมีการเตรียมความพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นมา 6 เดือนแล้ว 
แต่งบประมาณที่เตรียมไว้ส าหรับจัดการเลือกตั้งถูกน ามาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องโควิด -19 และจะส่งผลให้การเลือกตั้ง
ยืดออกไปถึงปี 2564 หรือไม่นั้น ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นของท้องถิ่น แต่รัฐจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ส่วนกลางของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เท่านั้น 

ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถูกนักข่าวถามในส่วนของงบประมาณที่
จะด าเนินการใช้ในการเลือกตั้งไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ ปฏิเสธที่จะตอบค าถามนี้ 

โดยต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวถึงเรื่องนี้
ว่า “จะขอพิจารณาเอง ทั้งหมดข้ึนอยู่กับกฎหมายและความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย(มท.) และคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ถ้าเป็นไปได้จะมีการเลือกตั้งสักอย่างในปีนี้ ขอให้รอเวลาก่อน จะท าให้เกิดขึ้นให้ได้ และประชาชนก็
ต้องร่วมมือ” 

เมื่อถามถึงกรณีความเป็นห่วงงบประมาณการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่าอาจถูกโยกมาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาโควิด -
19 จนไม่เพียงพอต่อการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้นั้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “เดี๋ยวหาทางดูก่อนว่าท าได้หรือไม่ได้” 
เมื่อถามอีกว่าจะน าร่องพ้ืนที่ไหนเป็นพิเศษ หรือจะเป็นกทม.ก่อนหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ ปฏิเสธว่า “ไม่ได้พูด แต่ขอดูว่า

ที่ไหนจะเลือกตั้งได้ก่อน”  
ทางด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า การจัดเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่หลักของ มท. ส่วน

กกต.เป็นหน่วยงานที่เข้าไปก ากับดูแลจึงใช้งบประมาณไม่มาก มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ ส่วนจะ
เลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนใดก่อนหลังก็อยู่ที่รัฐบาลก าหนดและมท.จะต้องของบประมาณ 
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ที่ผ่านมาเคยใช้งบประมาณราว 3,000-4,000 ล้านบาท ส่วนกรณีกระแสข่าวที่รัฐบาลจะเลื่อนการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นเหตุเพราะน างบไปช่วยช่วงโควิด-19 นั้น ขณะนี้ถือว่ากกต.พร้อมระดับหนึ่ง ระเบียบต่าง ๆ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ก าลังเตรียมเรื่องการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ส่วนเรื่องการแบ่งเขตขององค์การปกครองส่วนท้องแต่ละระดับ เหลือเ พียง
ขั้นตอนการตรวจทานและประกาศราชกิจนุเบกษาเมื่อรัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่น
ตามกฎหมายก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ ส่วนกกต.จะเป็นผู้ก ากับดูแล 

“งบประมาณจะอยู่ที่มท.เป็นหลัก ส่วนของกกต.ได้รับการจัดสรรงบที่จะใช้ในการก ากับดู แลการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี63 จ านวน 800 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวยังคงอยู่ และกกต.พร้อมที่จะ
ด าเนินการทันทีที่รัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น” เลขาธิการ กกต.กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2229884 
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 15 มิ.ย. 2020 14:11:30    

“ศรีสุวรรณ” ขู่ฟ้อง ครม. ถ้าไม่จัดเลือกตั้งทอ้งถิ่น 

 
 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ท าเนียบรัฐบาล 15 มิ.ย.-“ศรีสุวรรณ” ยื่นหนังสือเรียกร้องนายกฯ ใช้งบกลางจัด

เลือกตั้งท้องถิ่นเดือนต.ค.นี้ ขู่ถ้าไม่ท าจะฟ้องครม.ทั้งคณะละเว้นการปฎิบัติหน้าที่  
นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขานุการองค์การพิมักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือถึงคณะรัฐมนตรี(ครม.) ผ่าน

ตัวแทนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ขอให้มีมติแจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพ่ือจัดการ
เลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562 เป็นการเร่งด่วน หลังจากท่ี
มีกฎหมายรัฐธรรมนูญ 60 และบังคับใชกฎหมายมาแล้ว 5-6 ฉบับ และเลือกตั้งทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) และ
สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) แล้ว “อยากให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น ขออย่าประวิงเวลา ซึ่งเป็นเรื่องที่ครม.ใช้อ านาจ
ก าหนดการเลือกตั้งเพ่ือแจ้งไปยังกกต. ขอให้นายกรัฐมนตรี น างบกลาง 2-3พันล้านบาทมาใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จึง
อยากให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ หากรัฐบาลยังประวิงเวลา ไม่จัดการเลือกตั้ง ผมจะฟ้องรัฐมนตรีทั้งคณะ
ฐานละเว้นการปฎิบัติหน้าที่” นายศรีสุวรรณ กล่าว 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่าขอตั้งข้อสังเกตความล่าช้าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า รัฐบาลยังมีผลประโยชน์เรื่อง
การควบคุมอ านาจท้องถิ่นและในพ้ืนที่ส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถท างานหรือใช้อ านาจในการช่วยเหลือประชาชนได้ 
เนื่องจากไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง หากรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด -19 และถ้าเลือกตั้งเร็วจะ
มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ เพราะจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนเรื่องการท าป้ายโฆษณาต่าง ๆ เป็นต้น  

ในโอกาสนี้ นายศรีสุวรรณได้ยื่นหนังสือคัดค้านการถอนสภาพที่ดินสาธารณะ 198 ไร่ ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ใน
พ้ืนที่จ.ระยอง โดยกล่าวว่า เป็นการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่โดยมิชอบ เนื่องจากชาวบ้านยังใช้พ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ เอ้ือ
ประโยชน์ให้เขตประกอบการ.-ส านักข่าวไทย   
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ee71f22e3f8e40aef44b8f6 
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วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 - 14:34 น. 

 ‘ศรีสุวรรณ’ ขู่ฟ้องรบ. ถ้ายังประวิงเวลา ไมย่อมจัดเลือกตั้งทอ้งถิ่น 
 

 
 
‘ศรีสุวรรณ’ จี้ รัฐบาลจัดเลือกตั้งท้องถิ่น แนะ ‘บิ๊กตู’่ ใช้อ านาจดึงงบกลางจัดเลือกตั้ง 
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ท าเนียบรัฐบาล นายศรีสุวรรณ จรรยา 

เลขานุการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือขอให้มีมติแจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ด าเนินการ จัดการเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562 เป็นการเร่งด่วน 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า หลังจากที่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 2560 และบังคับใช้กฎหมายมาแล้ว 5-6 ฉบับ 
และมีการเลือกตั้ง ทั้งส.ส.และส.ว.มาแล้ว จึงขอให้รัฐบาลเร่ งด าเนินการจัดการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น อย่าประวิงเวลา 
เพราะเป็นเรื่องที่ครม.ใช้อ านาจก าหนดการเลือกตั้งแจ้งไปยัง กกต.พร้อมกับขอให้นายกรัฐมนตรี น างบกลาง 2-3 
พันล้านบาท มาใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ และจัดให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเดือนต.ค.นี้ หากรัฐบาลยังประวิ งเวลาไม่
จัดการเลือกตั้ง ตนจะฟ้องรัฐมนตรีทั้งคณะ ฐานละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ความล่าช้าในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
อาจเป็นเพราะรัฐบาลยังมีผลประโยชน์ในเรื่องการควบคุมอ านาจท้องถิ่น และในพ้ืนที่ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถท างาน 
หรือใช้อ านาจในการช่วยเหลือประชาชนได้ เนื่องจากไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง และหากรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ
หลังสถานการณ์โควิด -19 ตนมองว่าถ้ามีการเลือกตั้งเร็วจะมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในพ้ืนที่ เพราะจะมีเม็ดเงิน
หมุนเวียนในเรื่องการท าป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นต้น 

 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2228963 
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15 มิ.ย. 2020 15:13:37    

ส.ส. ก้าวไกล ชี้จดัเลอืกตั้งท้องถิ่นมีงบประมาณประจ าปีอยู่แล้ว 

 
 
กรุงเทพฯ 15 มิ.ย.-ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคก้าวไกล ชี้จัดเลือกตั้งท้องถิ่นมีงบประมาณประจ าปีอยู่แล้ว 

หลังรัฐบาลอ้างอาจต้องเลื่อน เพราะน าเงินไปช่วยโควิด-19 เตรียมเชิญนายกฯ แจง กมธ.พัฒนาการเมืองฯ 17 มิ.ย.
นี้ 

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี ระบุว่าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นอาจจะมีการเลื่อนไปจัดในปีหน้า เนื่องจากความไม่พร้อมเรื่อง
งบประมาณ ที่น าไปจัดสรรช่วยเเก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ว่า ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 
การสื่อสารมวลชน เเละการมีส่วนรวมของประชาชน สภาผู้เเทนราษฎร เห็นว่าเหตุ ผลดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้ 
เนื่องจากเราทราบอย่างเเน่ชัดว่าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น   มีการจัดสรรงบประจ าปีอยู่เเล้ว ซึ่งคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) เเละองค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีการเตรียมความพร้อมมาโดยตลอด รวมทั้ง
งบประมาณที่น ามาเเก้ไขสถานการณ์โควิด -19 รัฐบาลได้กู้เงินจากการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ ซึ่งผ่านการเห็นชอบ
จากสภาผู้เเทนราษฎร เเละวุฒิสภา โดยประกาศใช้เป็นกฎหมายเรียบร้อยเเล้ว อีกท้ังยังมีการโอนงบจากของหน่วยงาน
ราชการ ในการออก ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งตนคิดว่าไม่น่าจะเก่ียวกับประเด็นในเรื่องนี้ 

“การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ควรไปผูกกับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ถ้าคณะรัฐมนตรีซึ่งมีปัญหามากในขณะนี้ 
เป็นเหตุให้คณะรัฐมนตรีไม่จัดสรรให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น เรื่องนี้เป็นเหตุที่ต้องตั้งค าถามว่า ท าไมประชาชนต้องถูก
ละเมิดสิทธิ์ เพียงความไม่พร้อมของคณะรัฐมนตรี ที่จริงเเล้วการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ควรจะเป็นความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีหรือไม่ หรือจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามวาระท่ีมันควรจะเป็น” นายปดิพัทธ์ กล่าว 

นายปดิพัทธ์ กล่าวอีกว่า ในฐานะประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ ได้มีโอกาสเชิญหน่วยงานเกี่ยวข้อง 
เช่น กกต. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มาชี้เเจงเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ทั้งการเตรียมพร้อม การจัดสรร
งบประมาณ การฝึกอบรม ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยเเล้ว 
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“ทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับมติของคณะรัฐมนตรีเพียงอย่างเดียวในการที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งตั้ง
ข้อสังเกตว่าหากรัฐมนตรีไม่ให้มีการเลือกตั้ง ประเทศไทยจะไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างนั้นหรือ จากประเด็นนี้ส่งผล
ไปถึงทุกภูมิภาคที่จะขาดผู้น าในการบริหาร หรืออาจจะบริหารได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น มาตั้งเเต่
คณะรัฐประหาร 2557 ซึ่งงบประมาณมหาศาล โดยเฉพาะงบฟ้ืนฟูประเทศจะถูกพัฒนาลงไป เเต่เรามีปัญหาในการใช้
งบประมาณเหล่านี้ เนื่องจากไปผูกโยงกับเเค่ส่วนราชการเท่านั้น เเต่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน คือ ในส่วนของผู้น า
ท้องถิ่น ดังนั้นบุคคลที่จะให้ค าตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุด คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งกรรมาธิการฯ  
จะเชิญนายกรัฐมนตรี เข้าชี้เเจงต่อ กมธ.พัฒนาการเมือง ในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ เพ่ือไขความกระจ่างแก่ประชาชน” 
นายปดิพัทธ์ กล่าว.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ee72db1e3f8e40af945734e 
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15 มิถุนายน 2563 - 15:18 น. 

ศึกชิงเลขาฯพปชร. สันติ ขี่ เสี่ยแฮงค์ ธรรมนัส ตัวแปร 

 

หากจะพูดว่า ต าแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เสร็จ พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ แล้วก็ไม่น่าจะผิดนัก เพราะ
เท่าที่ดู ไม่น่าจะมีคู่แข่ง หรือหากมีคู่แข่งก็ไม่น่าจะเอาชนะ พล.อ.ประวิตรได้ 

 ฉะนั้นวันนี้ การเมืองในพรรคพลังประชารัฐ มีให้ลุ้นกันระทึกแค่เก้าอ้ีเลขาธิการพรรคเท่านั้น  ณ วันนี้ เหลือ
เพียง2 คนที่จะชิงกันคือ สันติ พร้อมพัฒน์ และ อนุชา นาคาศัย ทั้ง2คนนี้คือกลุ่มที่สนับสนุนให้ พล.อ.ประวิตร เป็น
หัวหน้าพรรค แต่ต าแหน่งเลขาธิการพรรค ต่างฝ่ายต่างต้องการ หากว่ากันตามชื่อชั้น สันติ ได้เปรียบ อนุชา นิดๆ เพราะ
อาวุโสกว่า กระเป๋าหนักกว่า และมีประสบการณ์มากกว่า ขึ้นกับว่าสมาชิกพรรคจะเทคะแนนไปทางไหน หากลูกพรรค
อยากได้เลขาธิการพรรคแบบสมน้ าสมเนื้อกับ พล.อ.ประวิตร และมีบารมี ก็ต้อง สันติ แต่ฝ่าย อนุชา ก็สู้ไม่ถอย 

 ว่ากันว่า ในพรรคตอนนี้ กลุ่มสามมิตร โดยเฉพาะ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ หนุน อนุชา เต็มที่ เพราะหากอนุชา ได้
เป็นเลขาธิการพรรค สุริยะ ก็หวังโควตาเก้าอ้ี รมว.พลังงาน แต่ก็ไม่หมูเพราะว่า สส.ในสังกัดสามมิตร นับไปนับมาไม่
มากพอ ข่าววงในล่าสุด บอกกว่า กลุ่มผู้กองธรรมนัส ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่มีสส.ในสังกัด70คนนั้น เทไปทาง สันติ ก็
เท่ากับว่า ต าหน่งเลขาธิการพรรคต้องสู้กันอีกยก หาก ร.อ.ธรรมนัส สนับสนุน สันติ โอกาสที่จะชนะได้เป็นเลขาธิการ
พรรคนั้นมีสูง เพราะกลุ่มนี้มีจ านวนสส.และอดีตกรรมการบริหารพรรคอยู่พอสมควร  

 นั้นเท่ากับว่า หาก สันติ ได้เป็นเลขาธิการพรรค โอกาสที่ สุริยะ จะได้เป็นรัฐมนตรีพลังงานก็หมดลง เพราะ
เก้าอ้ีนี้ สันติ อาจจะเป็นเอง หรืออาจจะให้คนที่สนับสนุน สันติ แต่ไม่ใช่สุริยะ แน่นอน ฉะนั้นการเมืองในพรรคพลัง
ประชารัฐ ต้องจับตาให้ดี เพราะกว่าจะถึงวันเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ รับรองว่ามีการเปิดศึกภายในกันอีก
หลายยก 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/433925?adz= 
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15 มิถุนายน 2563 - 17:56 น. 

"แรมโบ"้ฟัด"อ๋อยจาตรุนต์" อย่ากล่าวหารัฐบาลถ่วงเวลาเลอืกตั้งท้องถิ่น 

 
"แรมโบ้"ฟัด"อ๋อยจาตุรนต์" อย่ากล่าวหารัฐบาลถ่วงเวลาเลือกตั้งท้องถิ่น เตือนอย่าท าตัวร้อนรนมากไป จะเสีย
ผู้ใหญ่ ยืนยันนายกฯและมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะให้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนาย
จาตุรนต์ ฉายแสง อดีตแกนน าพรรคไทยรักษาชาติ ระบุว่า รัฐบาลถ่วงเวลาไม่ให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยระบุว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเห็นความส าคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดาได้ยืนยันที่จะให้มีการเลือกตั้งภายในปีนี้ แต่เมื่อเกิดวิกฤตของประเทศจาก
สถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องดูความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งอย่างรอบคอบเพ่ือให้การ
เลือกตั้งท้องถิ่นออกมาให้มีประสิทธิภาพที่สุด ไม่ให้เกิดความบกพร่อง 
 “ พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันไปแล้วว่าจะท าให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นให้ได้ แต่ประชาชนก็
ต้องร่วมมือ และต้องดูความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ด้วย  
ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ชี้แจงไปแล้วว่าขณะนี้อยู่ระหว่างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ไปติดตามดูว่างบประมาณเป็นอย่างไร ก่อนจะเสนอมาให้รัฐบาลพิจารณา และต้องรอ กกต.ตรวจสอบและแบ่ง
เขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนเช่นกัน   
 ดังนั้นก็แสดงว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จึงอยากให้นายจาตุรนต์ใจเย็นก่อน 
และไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเลือกตั้งเกิดขึ้น พร้อมขออย่ากล่าวหารัฐบาลลอยๆว่าถ่วงเวลา ไม่ใช่พอมีข่าวอะไรออกมา ก็
ท าเป็นใจร้อนไปได้ นายจาตุรนต์เองก็เคยเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรี ก็ต้องเข้าใจดีว่าการท างานการตัดสินใจในระดับ
บริหารนโยบาย ต้องมีความพร้อมรอบคอบรัดกุมผิดพลาดไม่ได้ ไม่ใช่มุ่งจะจัดการเลือกตั้งให้ผ่านพ้นภาระหน้าที่ไปโดย
ไม่ได้ดูความพร้อมมากน้อยแค่ไหน ตนก็เห็นใจว่า ครอบครัวฉายแสงก็คงอยากจะลงเลือกตั้งท้องถิ่นในแปดริ้ว
ฉะเชิงเทรา แต่ก็ขอให้ใจเย็นลงนิดยังไงก็ได้ลงสมัครแน่นอน อย่าร้อนรนมากไปจะเสียผู้ใหญ่ ไม่ต้องกลัวว่ารัฐบาลและ
มหาดไทยจะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะรัฐบาลไม่มีนัยยะแอบแฝงทางการเมืองใดๆตามที่นายจาตุรนต์
กล่าวหาทั้งสิ้น 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/433946?adz= 

https://www.komchadluek.net/news/politic/433946?adz
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15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:50 น. 

ปธ.ฝ่ายกฎหมายเพ่ือไทย ลั่นเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหัวใจส าคัญของระบอบประชาธิปไตย  

เรื่องงบประมาณไม่ใชป่ัญหา 

 

 

15 มิ.ย.63 - นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะท างานฝ่ายกฎหมาย พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า 

หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย การกระจายอ านาจการปกครองให้ท้องถิ่นได้บริหารตนเองเป็นประโยชน์กับ

ประชาชนอย่างแท้จริง มีการก าหนดในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน แต่ช่วงที่ผ่านมาเรากลับว่างเว้นการเลือกตั้งท้องถิ่น

ตั้งแต่การยึดอ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถ้าเราคิดว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหัวใจส าคัญของ

ระบอบประชาธิปไตย เรื่องงบประมาณไม่ใช่ปัญหาเราสามารถหาได้ ขณะเดียวกันเราต้องยึดหลักให้ท้องถิ่นปกครอง

ดูแลตัวเองซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ ดังนั้น การทอดเวลาออกไปไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ก็ตามไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสม การปล่อย

เวลาให้ล่าช้าออกไปไม่ได้เป็นประโยชน์ของประเทศ และระบอบประชาธิปไตย 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68775 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/68775
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15 มิ.ย. 2563 - 19:37 น. 

ปชป. เคาะประชุม กก.บห. 29 มิ.ย. พร้อมเคลียร์ปมร้าว โวอีสาน-เหนือตอบรับดี เพราะ'จุรินทร'์ 

 

 

 

ปชป.เคาะประชุม กก.บห. 29 มิ.ย. เตรียมถกประชุมใหญ่สามัญ พร้อมเคลียร์ปมร้าว โวประชาชนภาคอีสาน-เหนือ

ตอบรับดี เพราะ 'จุรินทร์' ท างานหนัก 

 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ในฐานะ
ประธานคณะคณะกรรมการกิจการสาขาพรรค และตัวแทนสาขาพรรคประจ าจังหวัด เปิดเผยว่า เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ ตน
ได้ประชุมคณะกรรมการฯ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ร่วมรับฟังการประชุมด้วย โดยที่ประชุมมีมติ
ประชุมกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรค ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ ซึ่งในการประชุม กก.บห.จะก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีต่อไปว่าควรจะเป็นวันไหน 
 เมื่อถามว่า การประชุมวันนี้ เป็นเพราะความขัดแย้งในพรรคหรือไม่ นายนิพนธ์ กล่าวว่า  ความจริง
คณะกรรมาธิการฯ มีการประชุมทุกสัปดาห์อยู่แล้ว แต่เนื่องจากติดโควิด-19 จึงไม่ได้ประชุม จนกระทั่งมีการประชุมใน
วันนี้ โดยให้ตัวแทนสาขาพรรคทั่วประเทศ แต่ละภาค รายงานการท างานพรรคท่ีผ่านมาว่า ประชาชนตอบรับพรรคมาก
ขึ้น แม้แต่ในภาคอีสาน เช่น จ.ขอนแก่น ซึ่งที่ผ่านมาคนของพรรคประชาธิปัตย์จะไม่สามารถเข้าไปได้ แต่ตอนนี้ได้รับ
การตอบรับดี รวมทั้งภาคเหนือก็ได้รับการตอบรับดีเช่นกัน ซึ่งเป็นผลจากการท างานหนักของนายจุรินทร์ ที่ให้ความ
มั่นใจพรรคมีโอกาส และขอให้ทุกคนมีความสามัคคี 
 เมื่อถามว่าที่ประชุมได้มีการพูดคุยถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดความขัดแย้งในพรรคขณะนี้หรือไม่ นายนิพนธ์ 
กล่าวว่า มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ด้วย โดยนายจุรินทร์ได้เล่าถึงการท างานที่ผ่านมา และให้สาขาพรรคชี้แจงท าความ
เข้าใจกับสมาชิกพรรคว่าพรรคได้ท างานหนักอย่างไร 
 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4323028 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4323028
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วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 - 20:23 น. 

ปชป. เคาะประชุม กก.บห. 29 ม.ิย. เล็งถกวันประชุมใหญ่สามัญ “จุรินทร์”ให้สาขาพรรค
แจงปัญหาสมาชิก 
 

 
 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563  ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ใน
ฐานะประธานคณะคณะกรรมการกิจการสาขาพรรค และตัวแทนสาขาพรรคประจ าจังหวัด เปิดเผยว่า เมื่อช่วงบ่ายวันนี้
(15 มิ.ย.) ตนได้ประชุมคณะกรรมการฯ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ร่วมรับฟังการประชุมด้วย โดยที่
ประชุมมีมติประชุมกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรค ในวันที่ 29มิถุนายนนี้ ซึ่งในการประชุม กก.บห.จะก าหนดวัน
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีต่อไปว่าควรจะเป็นวันไหน 

เมื่อถามว่า การประชุมวันนี้ เป็นเพราะความขัดแย้งในพรรคหรือไม่ นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า ความจริง
คณะกรรมาธิการฯ มีการประชุมทุกสัปดาห์อยู่แล้ว แต่เนื่องจากติดโควิด -19 จึงไม่ได้ประชุม กระทั่งมีการประชุมใน
วันนี้ โดยให้มีตัวแทนสาขาพรรคทั่วประเทศ แต่ละภาค รายงานการท างานพรรคที่ผ่านมาว่าประชาชนตอบรับพรรค
มากขึ้น แม้แต่ในภาคอีสาน เช่น จังหวัดขอนแก่นซึ่ง ที่ผ่านมาคนของพรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถเข้าไปได้ แต่ตอนนี้
ได้รับการตอบรับดี ร่วมทั้งภาคเหนือ ได้รับการตอบรับดีเช่นกัน เป็นผลจากการท างานหนักของนายจุรินทร์ ที่ให้ความ
มั่นใจพรรคมีโอกาส และขอให้ทุกคนมีความสามัคคี 
เมื่อถามว่าที่ประชุมมีการพูดคุยถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดความขัดแย้งในพรรคขณะนี้หรือไม่ นายนิพนธ์ กล่าวว่า มีการ
พูดคุยถึงเรื่องนี้ด้วย โดยนายจุรินทร์เล่าถึงการท างานที่ผ่านมา และให้สาขาพรรคชี้แจงท าความเข้าใจกับสมาชิกพรรค
ว่าพรรคได้ท างานหนักอย่างไร 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2229675   

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%9B.3-1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%9B.3-1.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2229675
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%9B.3-1.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%9B.3-1.jpg
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15 มิถุนายน 2563 21:37 น.   

"จุรินทร์"นัดถก"กก.บห." 29 มิย.นี้ เคาะวันประชุมใหญ่ปชป. 

 

 

 

วันนี้ (15มิ.ย.63) ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวจากพรรคประชาธิปัตย์ ภายหลังจากมีข่าวกลุ่มส.ส.ออกมาเรียกร้อง

ให้ผู้บริหารพรรค นัดประชุมเพ่ือรับฟังปัญหาภายในพรรค ว่า ล่าสุดขณะนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) ในวันที่ 29 มิ.ย. นี้ โดย

ในวันดังกล่าวจะหารือเรื่องก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ของพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/162920 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/162920
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15 มิถุนายน 2563 - 21:59 น. 

ประชาธิปัตย์ เคาะประชุม กก.บห. 29 มิ.ย. พร้อมเคลียร์ปมร้าว 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2563 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ใน
ฐานะประธานคณะคณะกรรมการกิจการสาขาพรรค และตัวแทนสาขาพรรคประจ าจังหวัด เปิดเผยว่า เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ 
ตนได้ประชุมคณะกรรมการฯ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ร่วมรับฟังการประชุมด้วย โดยที่ประชุมมีมติ
ประชุมกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรค ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ ซึ่งในการประชุม กก.บห.จะก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีต่อไปว่าควรจะเป็นวันไหน 
 การประชุมวันนี้ เป็นเพราะความขัดแย้งในพรรคหรือไม่ นายนิพนธ์ กล่าวว่า ความจริงคณะกรรมาธิการฯ มีการ
ประชุมทุกสัปดาห์อยู่แล้ว แต่เนื่องจากติดโควิด-19 จึงไม่ได้ประชุม จนกระทั่งมีการประชุมในวันนี้ โดยให้ตัวแทนสาขา
พรรคทั่วประเทศ แต่ละภาค รายงานการท างานพรรคที่ผ่านมาว่า ประชาชนตอบรับพรรคมากขึ้น แม้แต่ในภาคอีสาน 
เช่น จ.ขอนแก่น ซึ่งที่ผ่านมาคนของพรรคประชาธิปัตย์จะไม่สามารถเข้าไปได้ แต่ตอนนี้ได้รับการตอบรับดี รวมทั้ง
ภาคเหนือก็ได้รับการตอบรับดีเช่นกัน ซึ่งเป็นผลจากการท างานหนักของนายจุรินทร์ ที่ให้ความมั่นใจพรรคมีโอกาส และ
ขอให้ทุกคนมีความสามัคคี 
 เมื่อถามท่ีประชุมได้มีการพูดคุยถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดความขัดแย้งในพรรคขณะนี้หรือไม่ นายนิพนธ์ กล่าว
ว่า มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ด้วย โดยนายจุรินทร์ได้เล่าถึงการท างานที่ผ่านมา และให้สาขาพรรคชี้แจงท าความเข้าใจกับ
สมาชิกพรรคว่าพรรคได้ท างานหนักอย่างไร 
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/433960?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 

 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/433960?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/433960?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

  บันทึกหน้า4 

 
   
 
  นั่นสินะ “เลือกตั้งท้องถิ่น” ท าไมถึงจัดช้าเหลือเกิน ทั้งท่ีผ่านการเลือกตั้งระดับชาติมาเป็นปี ซึ่งในท่ีสุดก็น ามา
สู่การทวงถามจากหลายฝ่าย จน “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ตอบค าถามผู้สื่อข่าว
เรื่องนี้ถึงความมั่นใจว่าจะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ได้ โดยยืนยันว่า  “จะท าให้เกิดขึ้นให้ได้ และประชาชนก็ต้อง
ร่วมมือ” ถือเป็นอีกหนึ่งค าสัญญาจาก “พล.อ.ประยุทธ์” ที่ต้องติดตามและไม่ลืมทวงถามในอีกครึ่งปีที่เหลือ เพ่ือคืน
อ านาจประชาธิปไตยให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เสียที 
       ขณะที่สถานการณ์ไวรัสโควิดของไทย ที่ไม่ปรากฏผู้ติดเชื้อในประเทศแล้วจนดีขึ้นติดอันดับโลก และดียิ่งขึ้น
เมื่อมีการยกเลิก “เคอร์ฟิว” คืนเสรีภาพในการเดินทางให้กับประชาชน ก็นับว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของรัฐบาล
และฝ่ายความมั่นคง ซึ่งต่อมา “พล.อ.ประยุทธ์” ก็ย้ าเตือนให้ประชาชนต้องร่วมมือกัน หากไม่ควบคุมตนเองเดี๋ยว
กลับมาเคอร์ฟิวใหม่ โดยยกตัวอย่างกรณีมีเด็กแว้น อันที่จริงนั้นไม่ว่าจะเด็กแว้น ยาเสพติด หรือการพนัน ต่อให้ไม่มี
เคอร์ฟิวก็เป็นความผิดตามกฎหมายปกติอยู่แล้ว ไม่สมควรเป็นเหตุที่จะยกมาขู่ใช้เคอร์ฟิวอีก พูดไปก็ท าให้ประชาชน
มอง “พล.อ.ประยุทธ์” ติดลบเหมือนเดิม  

   เมื่อรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์หลังโควิดแล้ว ศาลยุติธรรมก็ช่วยผ่อนคลายคดีด้วย โดย “ไสลเกษ 
วัฒนพันธุ์” ประธานศาลฎีกา เปิดโครงการ “ศาลยุติธรรมห่วงใย ฝ่าภัยโควิด” ผลักดันให้ศาลด าเนินการลดภาระ
ประชาชนเรื่องคดี ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของคู่ความ พัฒนาระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ ลดการคุมขังที่ไม่จ าเป็น 
และช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน ด าเนินโครงการถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563 ใครมีปัญหาต้องขึ้นศาลช่วงนี้ศึกษาดีๆ มีโปรผ่อน
หนักเป็นเบาเรื่องค่าใช้จ่ายได้  
       ไปที่รัฐสภา เตรียมตัวรอพรุ่งนี้ 17 มิ.ย. มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณ
รายจ่าย 2563 ในวาระที่ 2 และ 3 จ านวนงบประมาณ 8.8 หมื่นล้านบาท ที่จะเป็นอีกหนึ่งส่วนในการต่อสู้กับวิกฤติ
เศรษฐกิจภายหลังโควิด ซึ่ง “วิรัช รัตนเศรษฐ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เผยว่า “มี ส.ส.แสดงความจ านงขออภิปรายจ านวน 30 คน” ก็ถือว่าไม่น้อย
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ทีเดียว ส่วนวันนี้ 16 มิ.ย. คงได้รอส ารวจบรรยากาศก่อนวันเปิดประชุมสภา ว่าต่างฝ่ายจะเตรียมความพร้อมอะไรยังไง
กันบ้าง 
       อีกเรื่องของ “วิรัช” ประธานวิปรัฐบาล คือคดีทุจริตสร้างสนามฟุตซอล จ.นครราชสีมา ที่ถูกคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด อยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการสูงสุดว่าจะสั่งฟ้อง
หรือไม่ โดยทาง “นิวัติไชย เกษมมงคล” รองเลขาธิการและโฆษก ป.ป.ช. ตอบผู้สื่อข่าวกรณีหากอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้อง 
ว่า “ป.ป.ช.สามารถยื่นฟ้องเองได้ โดยที่ผ่านมาส่วนใหญ่แทบไม่มีคดีที่ ป.ป.ช.ชี้มูลแล้วจะไม่ฟ้อง” เห็นท่าทีแบบนี้แสดง
ว่า ป.ป.ช.ดูค่อนข้างมั่นใจทีเดียว แต่ก่อนวัดใจ ป.ป.ช. ต้องวัดใจ “อัยการสูงสุด” หรือ “รองอัยการสูงสุด” กัน
เสียก่อน ว่าจะใช้ดาบ หรือเก็บดาบเหมือนคราไม่ยื่นอุทธรณ์คดีฟอกเงินของ  “พานทองแท้ ชินวัตร” อีกหรือไม่ จน
ผู้คนข้องใจมาแล้ว  
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/68785 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/68785
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16 มิ.ย. 2563-00:10 น. 

 ไร้แววเลือกตั้งท้องถิ่น? 
 
 

 
 
 

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ : ไร้แววเลือกตั้งท้องถิ่น? 
ไร้แววเลือกตั้งท้องถิ่น? - หลังจากสถานการณ์โควิดในไทยเริ ่มคลี่คลายมาตรการคุมเข้ม เพื่อให้การ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจกลับคืนมาค่อยๆ ชัดเจน ทั้งด้านค้าขาย และการท่องเที่ยว  แต่ส าหรับการเมือง การปฏิรูปที่เป็น
เงื่อนไขของการรัฐประหาร รวมถึงก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กลับไม่มีความคึกคักใดๆ นอกจากการจัด
กระบวนอ านาจใหม่ในพรรคการเมืองแกนน ารัฐบาล  นอกจากการมีกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ไว้คุมกิจกรรมเคลื่อนไหว
ทางสังคมด้วยข้ออ้างเรื่องโรคระบาดแล้ว  การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงมหาดไทย 
ไปๆ มาๆ แล้วอาจไม่มีความคืบหน้าใดๆ ด้วยข้ออ้างงบประมาณ  

รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม ระบุว่า ตามขั้นตอนการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กระทรวมหาดไทย 
รับผิดชอบ ต้องมีความพร้อมในเรื่องของกฎระเบียบ ต้องมีความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ความพร้อมของประชาชน และต้องมีความพร้อมในส่วนของงบประมาณ  ส าหรับเรื่องของงบประมาณเป็นเรื ่อง
ส าคัญ เพราะก่อนหน้านี ้พร้อมแล้ว แต่มีการดึงไปใช้ส าหรับรับมือสถานการณ์โควิด -19 ดังนั ้นหากจะต้อง
เลือกตั้ง จึงต้องจัดงบประมาณใหม่ ซึ่งรัฐบาลรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของส่วนกลางของ กกต. แต่งบส่วนใหญ่จะ
ขึ้นอยู่กับท้องถิ่น ตามร่าง พ.ร.บ.โอนงบ พ.ศ.2563 แต่ท้องถิ่นไม่มีงบกลาง จึงไม่รู้ว่าจะโยกออกได้หรือไม่ เพียง
ค าอธิบายเท่านี ้ก็ท าให้คาดคะเนได้ว่า การเลือกตั ้งท้องถิ ่นน่าจะมีอุปสรรคมากมาย  แม้จะเปิดช่องว่า หาก
กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมแล้วก็ต้องมีการเสนอมาที่รัฐบาล เพ่ือแจ้ง  กกต.ให้ก าหนดวันเลือกตั้ง แต่ความ
พร้อมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหากเงื่อนไขงบประมาณยังไม่มีทางออกที่ชัดเจน  

แม้ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นพัฒนาการส าคัญของระบอบประชาธิปไตย เพราะมีส่วนร่วมโดยกลุ่มคน
รากหญ้า แต่เมื่อต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหน่วยราชการและรัฐบาลที่ยังผูกโยงกับระบอบแต่งตั้ง ก็เป็น
เรื ่องไม่น่าเชื ่อมั ่นว่าจะเกิด ขึ ้นได้ การปฏิรูปการเมืองระดับประเทศที ่ต้องเริ ่มจากท้องถิ ่นเพื ่อให้เกิดการ 
กระจายอ านาจจะเริ่มต้นได้อย่างไร 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4316022 
 

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_4316022
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/H1A-1.jpg
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 16 มิถุนายน 2020 เวลา 7:15 

สถานการณ์เดือด ‘ประชาธิปัตย’์ ผู้มากบารมี หวังคืนชีพ ‘อภิสิทธิ’์ 

  
 
ชื่อ'อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ'ถูกพูดในพรรคอีกครั้ง พร้อมกับเสียงเชียร์จากผู้มากบารมี 
ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรกับการที่คนใน "พรรคประชาธิปัตย์" จะมีปฏิกิริยา หรือความเคลื่อนไหวบางอย่างภายในที่

ดูเหมือนจะท าให้เกิดความขัดแย้งกันเอง และไม่แปลกอะไรที่จะถูกมองว่าเป็นการท าเพ่ือหวังผลในต าแหน่งทั้งการ
บริหารงานในพรรค และเก้าอ้ี "รัฐมนตรี" เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างหนึ่งก็ว่าได้ แต่เมื่อถึงเวลาต้องสู้ศึกนอก ปัญหาที่คุกรุ่น
ภายในก็จะยุติลงทันที และผู้มีบารมีมากที่สุดในพรรคหนีไม่พ้น ‘ชวน หลีกภัย’ 
"ประชาธิปัตย์" เป็นพรรคที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ ผ่านความรุ่งโรจน์และตกต่ าครบทุกวงจรในทางการเมืองมาแล้ว การน า
ของ "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" ในฐานะหัวหน้าพรรค ในช่วงที่พรรคมีอายุ 74 ปี ไม่มีอะไรง่าย ทั้งการสร้างผลงานในฐานะพรรค
ร่วมรัฐบาล และการบริหารจัดการภายในให้คลื่นลม สงบ ราบรื่น การถูกแรงกระเพ่ือมครั้งล่าสุด มีเป้าหมายยิงตรงไปที่เก้าอ้ี
หัวหน้าพรรคโดยตรง 

ว่ากันว่า แรงกระเพ่ือมนี้มาจากกลุ่มคน ที่เคยเทเสียงสนับสนุน "จุรินทร์" ให้เป็นหัวหน้าพรรคแบบเสียไม่ได้ เพราะ
เวลานั้นคู่แข่งคนส าคัญอย่าง "พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค" ที่ก าลังมาแรง หากไม่ได้เสียงฐานสนับสนุนในพรรคจากกลุ่ม ‘อภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ’ เป็นเรื่องยากที่ ‘จุรินทร์’ จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้จนถึงทุกวันนี้ และน าพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาล ด้วยเหตุ
นี้ จึงเป็นที่มาของการสร้างความอึดอัดให้กับผู้ยิ่งใหญ่ของพรรคทั้งสามคน คือ ‘อภิสิทธิ์-กรณ-์พีระพันธุ์’ หันหลังให้กับพรรค
เพ่ือไปตั้งพรรคใหม่และไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เว้นแต่อภิสิทธิ์เท่านั้นที่ยังอยู่กับพรรคแบบไม่มีต าแหน่งส.ส.และ
กรรมการบริหารพรรค 

เมื่อการเมืองมาถึงจังหวะเวลาอันสมควร ภายหลังรัฐบาลท างานมาครบ 1 ปี รวมทั้งสัญญาณจากพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ล่าสุดที่ออกมาบอกว่าให้พรรคร่วมรัฐบาลเตรียมตัวคนไว้ให้พร้อมกับการปรับ
คณะรัฐมนตรี จึงมองว่าสมควรต้องมีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์บ้าง เพ่ือเป็น
การต่างตอบแทนกับคะแนนเสียงที่เทให้กับ ‘จุรินทร์’ ก่อนหน้านี้ 
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การออกมาเขย่าพรรคประชาธิปัตย์จน ‘จุรินทร์’ สั่นคลอนครั้งใหญ่นั้นมีต้นทางมาจากส.ส.ที่ยังสนับสนุน ‘อภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ’ พร้อมกับมีผู้มากบารมีของพรรคบางคนหลิ่วตาให้ท้าย โดยพยายามโน้มน้าว ส.ส.กลุ่มอ่ืนๆให้เห็นว่าผลงานกว่า1
ปีของหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันยังไม่เข้าตามากนัก อีกทั้งที่ผ่านมากรรมการบริหารพรรคจะให้ความส าคัญส.ส.ที่ใกล้ชิดกับ
กลุ่มจุรินทร์เท่านั้น เหนืออ่ืนใด ยังหยิบยกประเด็นถึงการกู้วิกฤตศรัทธาของพรรคด้วยว่ามีความเป็นไปได้ยาก และ และยังไม่
เพียงพอที่จะสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าได้ ซึ่งการยุบสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป เนื่องจากพล.อ.ประยุทธ์ 
ก าลังเผชิญกับปัญหาภายในและภายนอกอย่างรุนแรง อันอาจท าให้ความอดทนของพล.อ.ประยุทธ์สิ้นสุดลงและตัดสินยุบ
สภาฯเพ่ือเป็นการยุติปัญหาทั้งหมด   
ดังนั้น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่พอใจจุรินทร์ จึงต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  และเริ่มมีการเสนอชื่อ ‘อภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ’ เข้ามากลางวงสนทนาของส.ส.บางกลุ่มอีกครั้ง โดยหวังว่าผู้อาวุโสของพรรคหลายคนจะเห็นด้วยกับชื่อนี้และเพ่ือให้
กลับมากู้พรรคก่อนจะเข้าสู่สนามเลือกตั้งอีกครั้ง 

พรรคประชาธิปัตย์มีวิธีคิดแบบประชาธิปัตย์ ซึ่งต้องประกอบด้วยกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
ยาวนาน หรืออาจจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ ว่า "คนไม่ได้ส าคัญกว่าพรรค" หรือ "พรรคส าคัญกว่าเสมอ" เปรียบเป็น "ธรรมนูญสี
ฟ้า" ของพรรคนี้ก็ว่าได้ แต่มาครั้งนี้อาจต้องให้ความส าคัญที่ตัวบุคคลขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย เพราะล าพังใช้แต่ระบบเพียง
อย่างเดียวนั้นเป็นค าตอบอยู่ในตัวว่าพรรคจะเป็นได้เพียงพรรคตัวประกอบเพ่ือร่วมรัฐบาลเท่านั้น ไม่มีทางที่จะกลับมาเป็น
พรรคแกนน าจัดตั้งรัฐบาลและให้คนของพรรคขึ้นมาเป็นนายกฯอย่างเต็มภาคภูมิอีกครั้ง เร็วๆนี้การปฏิวัติพรรคประชาธิปัตย์
ก าลังจะเกิดขึ้น แต่บทสรุปจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม 
 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/special_article/12325?line= 
 
  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/12325?line=
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 16 มิถุนายน 2020 เวลา 7:30 

“สันติ”ดวล“อนุชา”เดือดชิงเลขาฯ พปชร. 
 

 “สันติ”ดวล“อนุชา”เดือดชิงเลขาฯพปร. 19 มิ.ย.เคาะสูตรเลือก กก.บห.พลังประชารัฐชุดใหม่ “ธรรมนัส” 
หนุน“สันติ” กันท่า “สามมิตร” 

การนัดหมายประชุมรักษาการกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (กก.บห.พปชร.) ในวันที่ 19 มิ.ย.63 เพ่ือวาง
กรอบการจัดประชุมใหญ่พรรคในวันที่ 3 ก.ค.63 รวมทั้งก าหนดรูปแบบการเลือก กก.บห. พปชร.ชุดใหม่  ที่ยังไม่ได้
ข้อสรุป โดยเฉพาะวิธีการโหวต จะเป็นอย่างไร 

เนื่องจากข้อบังคับพรรคเกี่ยวกับ “การประชุมใหญ่พรรค” เพ่ือเลือก กก.บห. ชุดใหม่ เขียนเอาไว้แบบกว้าง ๆ ว่า ผู้
มีสิทธิ์เลือก กก.บห.พรรค ประกอบด้วย สมาชิกพรรค ส.ส. อดีตกรรมการบริหารชุดเดิม ผู้แทนสาขาพรรคการเมือง และ
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด โดยไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ การลงคะแนนว่า สมาชิกพรรคมาประชุมได้กี่คน หรือมี 1 
เสียง 1 คนเท่ากับ ส.ส.หรือไม่ ซึ่งหลักเกณฑ์แบบนี้ มีก าหนดในพรรคการเมืองอ่ืน เช่น ประชาธิปัตย์ เสียง ส.ส.จะมีน้ าหนัก
มากกว่าสมาชิก หรือตัวแทนสาขาพรรค 

การประชุม กก.บห.พปชร.ชุดเก่า ในวันที่ 3 ก.ค.นี้ จึงต้องได้ข้อสรุปชัดเจนว่า จะใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือก
อย่างไร โดยให้จับตาดูว่าจะมีวางเกมกันอย่างไร โดยเฉพาะการโหวตเลือกต าแหน่ง “เลขาธิการพรรค-คณะกรรมการบริหาร
พรรค” เพราะหากมีการเสนอชื่อเกิน 2 คน จ าเป็นที่จะต้องเปิดโหวต ส่วนต าแหน่ง “หัวหน้าพรรค” แบเบอร์ที่ชื่อ “บิ๊ก
ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการยุทศาสตร์พรรคพปชร. ไม่มีชื่ออ่ืนแหกโผมาแข่ง 
ฉะนั้นเมื่อมีการเสนอชื่อ “พล.อ.ประวิตร” เพียงชื่อเดียว การโหวตก็จะไม่มีขึ้น เพราะไร้คู่แข่ง แตกต่างจากต าแหน่ง 
“แม่บ้าน พปชร.” ที่ขณะนี้เหลือแคนดิเดต 2 คน “สันติ พร้อมพัฒน์” รมช.คลัง ท้าชน “อนุชา นาคาศัย” ส.ส.ชัยนาท รอง
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค ซึ่งทั้ง “สันติ-อนุชา” ต่างคนต่างมีจุดเด่น-จุดด้อย ต่างกันออกไป คอนเนกชัน
“สันติ”บิ๊กพปชร.-เด็กพท. “สันติ” เป็นเจ้าของอาคารรัชดา ONE ถนนรัชดาภิเษก 32 ตรงข้ามศาลอาญา ที่ท าการ
พรรคพปชร.แห่งใหม่ "เจ้าพ่อเมืองเพชรบูรณ์"รายนี้ น าผู้สมัคร พปชร.กวาดเก้าอ้ี ส.ส.ยกจังหวัด ผลงานในช่วงสู้ศึกเลือกตั้ง
จึงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จนได้โควตารัฐมนตรีมาครอง แรงดัน“สันต”ิ มีตั้งแต่ “วิรัช รัตนเศรษฐ์” ประธานวิปรัฐบาล “สุชาติ ชม
กลิ่น” ส.ส.ชลบุรี ประธาน ส.ส. พ่วง ส.ส. ในสังกัดของ สันติ-วิรัช-สุชาติ จะผนึกก าลังหนุน“สันติ” ให้ถึงฝั่งฝัน 

นอกจากนี้ “สันต”ิ ยังมี ส.ส.ที่ฝากเลี้ยงอยู่ในพรรคเพ่ือไทย (พท.) จ านวนหนึ่ง ที่เห็นได้ชัดคือ “พรพิมล ธรรมสาร” 
ส.ส. เขต 5 จ.ปทุมธานี พรรคเพ่ือไทย ส่วน พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. พรรคเพ่ือไทย ก็นับถือ “สันติ” ในฐานะผู้มี
พระคุณ แม้จะรักษาระยะห่างที่ส าคัญ “สันติ” เคยมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับ “ตระกูลชินวัตร” เคยท าธุรกิจร่วมกับ “คุณหญิง
พจมาน ดามาพงศ์” จนได้รับความไว้วางใจให้ บริษัท เจ้าคุณอุตสาหกรรมและการเกษตร 
จ ากัด ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวและเครือญาติของสันติ กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินลงวันที่ 22 ก.พ.2543 มูลค่า 160.2 ล้าน
บาท โดยการเลือกตั้งปี 2550 และ 2554 “สันต”ิ ได้แสดงบท “พ่ีใหญ่ใจป้้า” เลี้ยงดู ส.ส. ทั้งพรรคพลังประชาชน-พรรคเพ่ือ
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ไทย อย่างดีไม่มีตกหล่น จนส่งให้นั่งเก้าอ้ีรัฐมนตรีมาโดยตลอด ตั้งแต่ รมว.คมนาคม ในรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช และรัฐบาล
สมชาย วงสวัสดิ์ และยังได้นั่ง รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคของมนุษย์ ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  

เมื่อย้อนดูเส้นทางการเมืองของ “สันติ” จะพบว่า คอนเนกชันของเขากว้างขวางและหลากหลายไม่ธรรมดา สั่งสม
บารมีใน “พรรคเครือข่ายทักษิณ” มาทุกยุคทุกสมัย งานนี้ จึงต้องรอวัดใจ “บิ๊กป้อม” ว่าจะเลือกใช้บริการหรือไม่ “อนุชา”
ศิษย์-นัองรัก “2 ส.”ฟากฝั่ง “เสี่ยแฮงค์” อนุชา นาคาศัย แม้คอนเนกชันทางการเมืองจะเป็นรอง “สันติ” แต่แบคอัพที่คอย
ดูแล “อนุชา” คือแกนน าสองมิตร บิ๊กเนมอย่าง “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รมว.อุตสาหกรรม “สมศักดิ์ เทพสุทิน” รมว.
ยุติธรรม ซึ่งทั้งคู่ไม่ปล่อยให้ “น้องรัก-น้องเลิฟ” เดินเดียวดายอย่างแน่นอน 
“สุริยะ” นอกจากจะคอยดูแลปัจจัยยังชีพ ส.ส.พปชร.แล้ว ยังมี ส.ส. ฝากเลี้ยงอยู่ในพรรคเพ่ือไทยอีกหลายคน อาจจะ
มากกว่า “สันต”ิ เสียด้วยซ้ า แถมยังให้ค ามั่นกับ “บิ๊กป้อม-บิ๊กตู่” ด้วยว่า หากต้องการเปลี่ยนเกมเขี่ยทิ้ง “พรรคร่วมรัฐบาล” 
ก็พร้อมบริการเสิร์ฟ ส.ส.ให้ถึงประตูท าเนียบฯ และหาก “อนุชา” ได้นั่งเก้าอ้ี “แมบ่้านพปชร.” 
 ก็จะการันตีสถานะของ “สุริยะ-สมศักดิ์” ให้มั่นคง เพ่ิมโอกาสให้ “กลุ่มสามมิตร” มั่งคั่งยิ่งกว่าเดิม ขณะที่ตัวของ “อนุชา” 
เอง หลังอกหักจากเก้าอ้ีรัฐมนตรี ช่วงฟอร์ม “รัฐบาลประยุทธ์่ 2/1” ท าให้มีโอกาสท างานใกล้ชิด “พล.อ.ประวิตร” ในฐานะ
รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ คอยให้ค าปรึกษาการบริหารจัดการพรรค จนมีข่าวในช่วงต้นปี 2563 ว่า จะเปลี่ยน 
“แม่บ้านพปชร.” ให้ “อนุชา” เป็นคนดูแลมาแล้ว แต่กระแสข่าวนี้ ก็ถูกสยบไปก่อน 
แม้ประสบการณ์ของ “อนุชา” จะมีน้อยกว่า “สันติ” แต่แบคอัพ ใจเกินร้อย โอกาสจึงอยู่ในระดับ"สูสี"ตัวแปรเลือก“แม่
บ้านพปชร.” เมื่อการแข่งขันของ “สันติ-อนุชา” ไม่ได้ทิ้งห่างกันนัก จึงต้องจับตาดูว่า "ตัวแปร" ในศึกชิงเก้าอ้ี “แม่
บ้านพปชร.” กองเชียร์จะเอนเอียงไปทางไหน โดยเฉพาะ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่มี ส.ส.พปชร. 
ในสังกัด บวกรวมกับ ส.ส.พรรคเล็ก นับแล้วไม่ต่ าว่า 40 คน จะเลือกสนับสนุนใคร เพราะหากย้อนอดีต “ผู้กองมนัส” ถือเป็น
คู่ขัดแย้งของทั้ง “วิรัช-สุชาติ” ผู้สนับสนุนหลักของ “สันติ” และขัดแย้งกับ “กลุ่มสามมิตร” ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ
ของ “อนุชา” จึงต้องวัดใจ “ผู้กองมนัส” ว่าจะเลือกสนับสนุนใคร ซึ่งอาจจะมีการเปิดดีลกันเอาไว้แล้ว โดยมีความเป็นไปได้
สูงที่ “ผู้กองมนัส” จะเลือกสนับสนุน “สันติ” เพราะค านวณแล้วว่า น่าจะคบง่าย-สะดวกใจมากกว่า ขณะเดียวกัน ก็กันท่า
ไม่ให้ “กลุ่มสามมิตร” เข้ามายึด พปชร.ได้ ไม่เช่นนั้น จะยากต่อการควบคุม ขณะที่ “ก๊วน กทม.” น าโดย “ณัฏฐพล ทีป
สุวรรณ” รมว.ศึกษาธิการ “พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์” รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ก็จัดอยู่ใน "กลุ่มตัวแปร" ที่จะชี้ขาด
ศึกเลือกแม่บ้านพปชร. เช่นกัน แม้ ส.ส.กทม.จะทยอยหนีห่าง “ณัฏฐพล-พุทธิพงษ์” รอ“บิ๊กป้อม”ชี้ขาดโค้งสุดท้าย 

อย่างไรก็ตาม โควตา “แม่บ้านพปชร.” ที่สุดแล้ว ก็อยู่ที่การตัดสินใจของ “พล.อ.ประวิตร” ว่าจะเลือก คู่ขา-คู่ห ูคน
ใดมาเป็นมือเป็นไม้ ว่ากันว่า ณ เวลานี้ พล.อ.ประวิตร ยังไม่เคาะว่าจะเลือกใคร เพราะเกรงว่า หากเลือกเร็ว-เคาะเร็ว จะเกิด
แรงกระเพ่ือม ต่อรองกันอีกหลายยก จึงต้องเล่นบท “กั๊ก” เอาไว้ก่อน โดยมีความเป็นไปได้สูงที่ พล.อ.ประวิตร จะเคาะ
ในช่วงก่อนวันที่ 3 ก.ค. ซึ่งจะมีการประชุมใหญ่พรรคพปชร. ไม่ก่ีวัน เพ่ือให้ชื่อคนที่จะเข้ามานั่งเก้าอ้ีเลขาธิการพรรค พปชร. 
เหลือเพียงคนเดียวเท่านั้น ป้องกันไม่ให้มีการโหวต เพราะหากไปถึงขั้นนั้นแล้ว ก็ยากที่จะคุมเสียงล็อคโหวต คนที่
เลือก ทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวของศึกเดือด ชิงเก้าอ้ีเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ คนใหม่ ที่เวลานี้ สปอตไลท์การเมือง 
ส่องไปยัง “สันต-ิอนุชา”  
 
อ้างอิง   : https://www.nationweekend.com/content/politics/12331?line= 
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ประเด็น “เลือกตั้ง” ทอ้งถิ่น ปัญหา “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” 
 

 
 

กรณีเลือกตั้งระดับท้องถิ่นจะกลายเป็นปม กลายเป็นประเด็น อันจะเป็นปัญหาให้กับรัฐบาลในระยะอันใกล้
เช่นเดียวกับกรณีการคงไว้ซึ่ง พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  ไม่เพียงเพราะการเลือกตั้งระดับ ”ท้องถิ่น” 
เป็นความเรียกร้อง ต้องการโดยพ้ืนฐานของ ”ปวงชน” เท่านั้น ไม่เพียงเพราะบทบาทของรัฐบาล บทบาทของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา บทบาทของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ บทบาท ของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา นับแต่รัฐประหาร
เป็นต้นมา เป็นบทบาทที่มิได้มีความเชื่อในกระบวนการเลือกตั้งอย่างแท้จริง ไม่ว่าการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ว่าการเลือกตั้ง 
ส.ว.ไม่ว่าการเลือกตั้งอบจ. ไม่ว่าการเลือกตั้งอบต. หากที่ส าคัญเป็นอย่างมากคือท่าทีล่าสุดของ นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย บ่งชี้อย่างเด่นชัด ว่าเป็นการโยนหินถามทางอย่างเด่นชัด ยกเอาปัญหา ”โควิด” มาเป็น
เครื่องมือในการเลื่อนการเลือกตั้งระดับ ”ท้องถิ่น” ออกไป 

ข้อน่าสังเกตว่าข้องอ้างของ นายวิษณุ เครืองาม ที่ว่าไม่มีงบประมาณ เพราะว่างบประมาณในส่วนอันเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งท้องถิ่น ถูกโยกโอนไปใช้ในการต่อสู้กับ ”โควิด” มากด้วยความละเอียดอ่อน ละเอียดอ่อน 1 เพราะเท่ากับ
สะท้อนให้เห็นความพยายามในการอ้าง ”โควิด” มายับยั้งการเลือกตั้ง ”ท้องถิ่น”หวังมิให้มีการเรียกร้อง หวังมิให้มีการ
เคลื่อนไหวละเอียดอ่อน 1 เพราะว่า กกต.ออกมายืนยันอย่างฉับพลันทันใดว่า งบประมาณท่ีตระเตรียมเอาไว้ 800 ล้าน
บาทยังอยู่ มิได้ถูกโยกโอนไปไหนละเอียดอ่อน 1 เพราะเท่ากับค าแถลงจากรองนายกรัฐมนตรี ถูกเปรียบเทียบโดยค า
แถลงจาก กกต. จึงเท่ากับเป็นการท้าทายไปยังรองนายกรัฐมนตรี  ท้าทายไปยังรัฐบาล ท้าทายไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา โดยตรง 

ในที่สุดประเด็นอันเกี่ยวกับ “การเลือกตั้ง” ก็จะกลายเป็ นปมสร้าง ความไม่พอใจให้กับสังคมเช่นเดียวกับ
ประเด็นอันเกี่ยวกับการประกาศและบังคับใช้สถานการณ์”ฉุกเฉิน” 
จากการเลือกตั้ง ”ท้องถิ่น” จึงกลายเป็น ”ปัญหา” กลายเป็นค าถาม ถาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถาม พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ ถาม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ว่าแท้จริงมีความจริงใจต่อการเลือกตั้งอย่างไร ไม่ว่าเลือกตั้ง ส.ส. ไม่
ว่าเลือกตั้ง ส.ว. ไม่ว่าเลือกตั้งอบจ. ไม่ว่าเลือกตั้ง อบต. 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2229860 
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