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ข่าวประจ าวันที่ 8 ตุลาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 เลขที่ข่าว 91/2564 ส านักงาน กกต. ก าหนดแนวทางการจัดการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกรณีการเกิดอุทกภัย 

 

ข่าว กกต. / ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต. เปิดยอดล่าสุด 83 พรรค ‘ปชป.’ สมาชิกมากสุดกว่า 9 หมื่นคน  

‘ไทยภักด’ี ของวรงค์ ยังไร้ข้อมูล 
8 

2 สยามรัฐออนไลน์ ผอ.กกต. ดู่ทุ่ง ร่วมประชุมรับทราบข้อกฎระเบียบ กฎหมายเลือกตั้ง 10 
3 สยามรัฐออนไลน์ อบต. ร้อยเอ็ด 129 แห่ง พร้อมเลือกตั้ง ส.อบต นายก อบต. 11 
4 nationtv.tv online ชู "ล าปางโมเดล" เป็นต้นแบบเลือกตั้งนายก-สมาชิก อบต. 13 
5 ส านักข่าวกรมประชา 

สัมพันธ์ออนไลน์ 
กกต. ยโสธร จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า อบต.  
และผู้ อ านวยการการ เลื อกตั้ งประจ า  อบต.  เ พ่ือให้การ เลื อกตั้ ง  
28 พฤศจิกายน 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม  
และชอบด้วยกฎหมาย 

15 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. ประกาศแล้วให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกและนายกฯ อบต.ได้ ภายใน 60 วัน 17 

2 ไทยรัฐออนไลน์ สั่งพนักงาน กกต. ปฏิบัติหน้าที่เป็นกลาง ห้ามใช้ต าแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ 18 

3 ไทยรัฐออนไลน์ ห้ามให้ผู้ตรวจสอบภายใน กกต. มีส่วนได้ส่วนเสียหรือถูกแทรกแซงขณะปฏิบัติหน้าที่ 19 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘กล้า’ ลั่นผู้ว่าฯ ภูเก็ตต้องมาจากการเลือกตั้ง 21 
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ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ไทยสร้างไทย ' ได้ทีโวใหญ่ หลังอีสานโพลโหวต 'สุดารัตน์ ' นั่งนายกฯ 

แง้มนโยบายแรก 'บ านาญประชาชน’ 

23 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘นายห้างวินท์’ เปิดตัว ‘รวมไทยยูไนเต็ด’ ลั่นไม่เอาสืบทอดอ านาจ -  

ขวาง ส.ว. เลือกนายกฯ 

24 

7 มติชนออนไลน์ ‘หมอเอก’ ยินดี ‘วินท์’ ตั้งพรรค รับคนทิ้ง ก.ก. มักถูกสาดโคลน มั่นใจ  

“งูแบบผมไม่ทิ้งพ้ืนที”่ 

25 

8 แนวหน้าออนไลน์ เกิดอะไรขึ้น? ลูกชาย 'ชัช เตาปูน' โบกมือลาพลังท้องถิ่นไท โผซบพลังประชารัฐ 27 

9 มติชนออนไลน์ ลูก ‘ชัช เตาปูน’ เผยเหตุย้ายซบ พปชร. ชี้พรรคเสาแข็งแรงปกป้อง 

สถาบันหลักชาติ ยันไม่ยุบรวม พทท. 

28 

10 แนวหน้าออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' แจง 'พีระพันธุ์' คือคน พปชร. ตั้งมาช่วยงาน หน.พรรคทุกเรื่อง 30 

11 แนวหน้าออนไลน์ ‘ไพศาล’ วิเคราะห์ ‘ปรับ-ไม่ปรับครม.’ ก็เละทั้งนั้น ส่อง ‘พรรคลุงฉิ่ง’  

ส่อแท้งก่อนคลอด 

31 

12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "โฆษกรัฐบาล" โว "ประยุทธ์" ผลงานเพียบ ไม่แปลกถ้าเลือกตั้ง เป็นนายกฯอีกสมัย 33 

13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "จุรินทร์" เปิดรับคนรุ่นใหม่เข้า ปชป. ใช้ความสามารถขึ้น "ปาร์ตี้ลิสต์" 34 

 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ FootNote: แผนรุก เข้ายึด พลังประชารัฐ แผนลับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 36 

2 คมชัดลึกออนไลน์ "คณะก้าวหน้า" ภาพซ้อนพรรคก้าวไกลในภาวะเลือดไหลออกหวังชิมลางเวที อบต. 37 

3 คมชัดลึกออนไลน์ นายห้างวินท์กับ "ธนาธร" บทเรียนงูเห่าสีส้ม 40 

4 สยามรัฐออนไลน์ เดิมพัน ประชาธิปัตย์ !? 42 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ ปรับ ครม. คลื่นใต้น้ า พปชร. รอบใหม่ 44 

6 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX เส้นทาง ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในมือ แกร่ง พลังประชารัฐ 46 
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วันที่ 7 ตุลาคม 2564  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เข้าพบ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และ 
นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการประจ าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือหารือแนวทางประสานความร่วมมือ 
การขับเคลื่อนงานวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพ ใน 4 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ การบูรณาการด าเนินงานโครงการ/  
กิจกรรมร่วมกันที่มีกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์เดียวกัน การสนับสนุนผลงานด้านงานวิชาการ งานวิจัย บทความ 
ตลอดจนเนื้อหาหลักสูตร และวิทยากร การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์และผ่านทาง application และการจัดท า
แผนบูรณาการขับเคลื่อนงานร่วมกัน เพ่ือก าหนดแนวทางการท างานร่วมกันด้านวิชาการ หัวข้อ/เนื้อหาหลักสูตร 
วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ณ สถาบันพระปกเกล้า 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
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วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมเตรียมความพร้อม
การเลือกตั้งท้องถิ่น ภารกิจงานสืบสวนสอบสวน ทั้ง 7 ส านัก ณ ห้องรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 4 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง      

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิน่ ภารกิจงานสืบสวนสอบสวน 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันที่ 8 ตุลาคม 2564 - 12:34 น. 
กกต. เปิดยอดล่าสุด 83 พรรค ‘ปชป.’ สมาชิกมากสุดกว่า 9 หม่ืนคน ‘ไทยภักดี’ ของวรงค์ ยังไร้ข้อมูล 
 

 
 
กกต.เปิดยอดพรรคการเมืองล่าสุด 83 พรรค รวมสมาชิกทะลุหลักล้าน ‘ปชป.’ ครองแชมป์สูงสุด 9 หม่ืนกว่าราย 
‘ไทยสร้างไทย’ ใกล้แตะ 5 พันคนแล้ว 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปรายชื่อ 83 
พรรคการเมืองที่ยังด าเนินการอยู่ ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 พบว่า มีพรรคการเมืองทีด่ าเนินการอยู่รวมจ านวน 
83 พรรคการเมือง รวมจ านวนสมาชิก 1,075,791 ราย รวมจ านวนสาขาพรรคการเมือง 397 สาขา รวมจ านวนตัวแทน
พรรคการเมืองประจ าจังหวัด 2,158 ราย 

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรค มีจ านวนสมาชิกมากที่สุด รวม 
90,780 ราย สาขาพรรคการเมือง 18 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 312 ราย ขณะที ่พรรคเพื่อไทย (พท.) 
ที่มีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 60,031 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทนพรรค
การเมืองประจ าจังหวัด 279 ราย พรรคเสรีรวมไทย (สร.) ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 
60,780 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 157 ราย 
ส่วน พรรคภูมิใจไทย (ภท) ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 56,239 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 
สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 209 ราย พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่มี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 49,842 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 143 
ราย พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ที่มีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 29,512 ราย สาขาพรรคการเมือง 6 
สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 77 ราย พรรคกล้า (ก.) ที่มีนายกรณ์ จาติกวณิช เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 
14,099 ราย สาขาพรรคการเมือง 5 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 11 ราย 

พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ที่มี น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 13,153 ราย สาขาพรรค
การเมือง 4 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 52 ราย พรรคชาติพัฒนา  (ชพน.) ที่มีนายเทวัญ  
ลิปตพัลลภ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 12,931 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 
57 ราย พรรคประชาชาติ (ปช.) ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 12,366 ราย สาขาพรรค
การเมือง 6 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 48 ราย 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%9B.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%9B.jpg
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210929153648.pdf
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%9B.jpg
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พรรคไทยสร้างไทย (มสท) ที่มีนายสอิสร์ โบราณ เป็นหัวหน้าพรรค และมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็น
ประธาน มีสมาชิก 4,975 ราย สาขาพรรคการเมือง 3 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด 1 ราย  
ส่วนพรรคไทยภักดี ที่มี นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เป็นหัวหน้าพรรค ซึ่งเป็นพรรคที่เพ่ิงจดจัดตั้ง ยังไม่ปรากฏข้อมูลจ านวน
สมาชิก สาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดว่ามีจ านวนเท่าใด 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2980557  
 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2980557
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7 ตุลาคม 2564 13:58 น.   
ผอ. กกต. ดู่ทุ่ง ร่วมประชุมรับทราบข้อกฎระเบียบ กฎหมายเลือกตั้ง 
 

 
 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 7 ต.ค.64 ที่โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นาย
สนิท จริงสุระ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่งพร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมกับการอบรม
เพ่ือได้รับความรู้กฏระเบียบและข้อกฏหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น(อบต)เพ่ือจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบกกมหาย
ในการเลือกตั้งส.อบต.และต าแหน่งนายก อบต.ที่จะมีข้ึนในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ ตามท่ีส านักงาน กกต.จังหวัด
ยโสธรได้จัดขึ้นโดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานและนายสมยศ นามพุทธา 
ท้องถิ่นจังหวัดยโสธรเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/287006  
  

https://siamrath.co.th/n/287006
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211007/f234f426f983e3f293cd5477664dba5f63b1999f476668f3860d064aa0fb0a67.jpg?itok=I9OxeUgS
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7 ตุลาคม 2564 16:14 น.   
อบต. ร้อยเอ็ด 129 แห่ง พร้อมเลือกตั้ง ส.อบต นายก อบต. 
 

 
 

นายด าพ์ สุริโย ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า. - 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมเลือกตั้ง
ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยการด าเนินงานของ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลและผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ดที่มี 129 แห่ง มีปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลรวมจ านวน 516 คน 

องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ดจาก 20 อ าเภอ แบ่งเป็น 1. องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีไม่เกิน 10 
หมู่บ้านจ านวน 44 แห่ง อาทิ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ดมี 3 แห่ง คืออบต.นาโพธิ์,เมืองทอง,โนนรัง 2.องค์การบริหารส่วน
ต าบลที่มี 11-20 หมู่บ้าน จ านวน 83 แห่ง อาทิอ าเภอเมืองร้อยเอ็ดมี 7 แห่งได้แก่ อบต.รอบเมือง,สะอาดสมบูรณ์,หนอง
แวง ,ขอนแก่น ,หนองแก้ ว ,แคนใหญ่  และ  3 องค์ การบริ หารส่ วนต าบลที่ มี ตั้ ง แต่  21 หมู่ บ้ านขึ้ น ไปมี   
2 แห่ง 2 อ าเภอได้แก่ อบต.เหนือเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด และอบต.สระคูอ าเภอสุวรรณภูมิ โดยจะมีการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 4 รวม 5 วัน แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งระหว่างวันที่ 21 - 27 
พฤศจิกายน 2564 และ 29 พฤศจิกายนถึง 5 ธันวาคม 2564 ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง มี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง เวลาเลือกตั้ง 08:00 น 
ถึง 17:00 น ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบคืออบตและนายกอบต ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะถูกจ ากัดสิทธิ ดังนี้อาทิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 

นายด าพ์ สุริโย ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยเพ่ิมเติมว่า. -
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือส.อบตและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือนายกอบต. นายก 
อบต.ใช้เขตต าบลเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิก อบต.ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งยกเว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรไม่ถึง 25 คน
ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้าน ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันและรวมกันแล้วมีราษฎรถึง 25 คนเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211007/553ca48a4b986c49f184bb5a751e4985dc8b8c44483cb29ea36887a46b82d59f.jpg?itok=9k_vdXYz
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จ านวนสมาชิกสภา อบต.พิจารณาจากเขตเลือกตั้ง หรือหมู่บ้านละ 1 คนแต่หากอบต.ใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 
เขตเลือกตั้งให้สภาอบต.นั้น (ประกอบด้วยสมาชิก 6 คน) แบ่งได้ดังนี้ 1.ถ้ามี 1 เขตเลือกตั้งให้มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือส.อบต. 6 คน 2. ถ้ามี  2 เขตเลือกตั้ ง ให้มีส .อบต.ได้ เขตเลื อกตั้ งละ 3 คน 3. ถ้ามี   
3 เขตเลือกตั้งให้มีส.อบตได้เขตเลือกตั้งละ 2 คน 4.ถ้ามี 4 เขตเลือกตั้งให้มีส.อบต.ได้เขตเลือกตั้งละ 1 คนก่อนแล้วเพ่ิม
ให้เขตเลือกตั้งที่มีจ านวนราษฎรมากท่ีสุด 2 เขตเลือกตั้งแรกเขตเลือกตั้งละ 1 คน 5. ถ้ามี 5 เขตเลือกตั้ง ให้มีจ านวน ส.
อบต.ได้เขตเลือกตั้งละ 1 คนและเพ่ิมให้เขตเลือกตั้งที่มีจ านวนราษฎรมากท่ีสุดอีก 1 คน 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/287067  
  

https://siamrath.co.th/n/287067
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07 ต.ค. 2564 
ชู "ล าปางโมเดล" เป็นต้นแบบเลือกตั้งนายก-สมาชิก อบต. 
 

 
 

แพร่ - กกต.แพร่ ประชุมชี้แจง กกต.ประจ า อบต.ของ จ.แพร่ จ านวน 57 แห่ง ชูโมเดลล าปาง ในการจัดการการ
เลือกตั้ง ขณะที่ กกต.กลางหารือ ศปก.เพื่อให้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แบบเดียวกันทั่วประเทศ 

ผู้สื่อข่าวร่ายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 ตุลาคม 2564 กกต.แพร่ น าโดย นายพิทักษ์ ค าอุ่น ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดแพร่ ได้จัดประชุมชี้แจง กกต.ประจ า อบต.ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ที่
จะมีการรับสมัคร ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 และเลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม 
โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่ 

นายพิทักษ์ ค าอุ่น ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กกต.ประจ า จ.แพร่ ได้ควบคุมผู้สมัคร
รับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต.ทั้งสมาชิก
สภา และนายก อบต. และถือว่าเป็นวันที่สมาชิกพ้นจากต าแหน่งอีกด้วย การหาเสียงและระเบียบการหาเสียงก็ดีหรือ
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆจะนับเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

ในวันนี้เป็นการประชุมอบรมให้ความรู้ กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า อบต.ซึ่งได้รับแต่งตั้งและปฎิบัติ
หน้าที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ ตามกฎหมาย คือ นับตั้งแต่วันที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า อบต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 
วันนี้ได้มาประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจ บทบาทภาระหน้าที่ของ กกต.ประจ า อบต. เพ่ือจะไปท าหน้าที่ในการช่วยเหลือ 
กกต.ประจ า.จ.แพร่ในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ในส่วนของการเลื่อนการเลือกตั้งในขณะนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายแล้ว กกต.
ก าหนดแผนก าหนดให้มีการเลือกตั้งออกมาแล้ว เมื่อวานนี้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า อบต.ทั้ง 57 แห่งของจังหวัด
แพร่ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้ว ดังนั้นระยะเวลาในการเลือกตั้งก็จะเป็นไปตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ส่วนสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เราจะท าการเลือกตั้งภายใต้มาตรการของการระบาดของโค
วิด-19 ที่จะต้องมีมาตรการที่ป้องกันต่างๆโดย กกต.ยึดแบบล าปางโมเดลที่มีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ตอนนั้นมาเป็นโมเดล
ในการท างานเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.ในครั้งนี้ 
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นายพิทักษ์ กล่าวว่า ในส่วนของผู้สมัครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่จะมาลงเลือกตั้งนั้นรายละเอียดเบื้องต้น 
ทางส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนกลางได้พิจารณาหารือกับทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทาง ศปก.ว่าจะมี
มาตรการอะไรที่สามารถปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ แต่ขณะนี้ยังไม่มีที่เป็นหลักฐานออกมาในการหารือ 
เพียงทราบว่าได้มีการหารือกันแล้ว ส่วนการจัดการเลือกตั้ง 57 แห่ง ของ จ.แพร่ กกต. ในขณะนี้ยังไม่มีปัญหาทุกอย่างราบรื่นดี 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/news/378844648  
  

https://www.nationtv.tv/news/378844648


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

15 

 

 
 
07 ต.ค. 2564 
กกต. ยโสธร จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า อบต. และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า อบต. 
เพื่อให้การเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย 
 

 
 
            วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล  และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบล รุ่นที่ 1 โดยมี นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยโสธร นายสม
ยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มเป้าหมายร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมณีนพ
เก้า โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยให้จัดการเลือกตั้งภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งและตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 63 แห่ง ในจังหวัดยโสธร ได้ออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยก าหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 และก าหนดวัน
เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นั้น 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยโสธร จึงได้จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล  ขึ้น มีผู้ร่วมประชุม
ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 31 แห่ง  ๆ ละ  4 คน ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองยโสธร อ าเภอมหาชนะชัย อ าเภอค้อวังและอ าเภอ
ป่าติ้ว ร่วมประชุม จ านวน 124 คน  

 
 

https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2564/10/7/de764ee8502c22fbe438056b9c09d899_small.jpg
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ทั้งนี ้เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด ประกาศ ค าสั่ง มติของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจและกระบวนการจัดการเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่ วนต าบลปฏิบัติหน้ าที่ ได้ อย่ า งถู กต้ อ ง  มีประสิทธิภาพ  และให้การ เลื อกตั้ ง เป็ น ไปด้ วยคว าม
เรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย  
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211007200512280  
 
  

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211007200512280
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7 ต.ค. 2564 23:15 น. 
กกต. ประกาศแล้วให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกและนายกฯ อบต.ได้ ภายใน 60 วัน 
 

 
 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิก และนายกฯ อบต.ได้ 
ภายใน 60 วัน หลังเผยแพร่ข้อก าหนดให้มีการเลือกตั้ง 

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดให้
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ระบุว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น อาศัยอ านาจ
ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า  22 แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ว่ า ด้ ว ย  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
การเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
อิทธิพร บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2214052  
 
 
 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://www.thairath.co.th/news/politic/2214052
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8 ต.ค. 2564 00:31 น. 
สั่งพนักงาน กกต. ปฏิบัติหน้าที่เป็นกลาง ห้ามใช้ต าแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ 

 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องปฏิบัติ
หน้าที่เป็นกลาง ไม่ใช้ต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ หากฝ่าฝืนให้เลขา กกต.ดูแลรับผิดชอบ 

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อก าหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วย
มาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2564 โดยเนื้อหาได้ก าหนด ให้พนักงาน
ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 
อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน และมีจิตสาธารณะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และเป็นกลาง ต้องรักษาความลับที่ได้จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยเจ้าหน้าที่จะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัลหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ประโยชน์ต่างๆ อันอาจจะเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
โดยพนักงานต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบมาตรฐานทางจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป 

ทั้งนี้ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก ากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ด าเนินการตักเตือน หรือน าไปประกอบพิจารณาการ
แต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้
ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตินั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 
อิทธิพร บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2214145  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2214145
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8 ต.ค. 2564 00:41 น. 
ห้ามให้ผู้ตรวจสอบภายใน กกต. มีส่วนได้ส่วนเสียหรือถูกแทรกแซงขณะปฏิบัติหน้าที่ 
 

 
 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบการตรวจสอบภายในของ กกต. ให้ผู้ตรวจสอบไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ท า 
ต้องไม่ถูกแทรกแซง ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ส่วนการลงมติของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง พ.ศ. 2564 ในการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ให้ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ส่วนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ผู้
ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ ปราศจากการแทรกแซงในการ
ปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมถึงผู้ตรวจสอบภายในไม่
ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของส านักงานหรือหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น พร้อมทั้งให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน และให้หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 
โดยต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
1. ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนประจ าและไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของส านักงาน โดยให้รวมถึงผู้ที่โอนย้าย ลาออก เกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากส านักงานภายในระยะเวลา 
2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับส านักงาน ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่งหรือภายในระยะเวลา 1 ปีก่อน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของคณะกรรมการ เลขาธิการ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้
ตรวจสอบภายในของส านักงาน 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดการจัดท าและเสนอรายงานผล

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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การตรวจสอบต่อเลขาธิการและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเวลาอันสมควร แต่ไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่
ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อส านักงาน ให้รายงานผลการตรวจสอบ
ทันท ี
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 
อิทธิพร บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2214160 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2214160
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7 ตุลาคม 2564 14:00 น. 
‘กล้า’ ลั่นผู้ว่าฯ ภูเก็ตต้องมาจากการเลือกตั้ง 
‘กรณ์-อรรถวิชช์’ ลั่นผู้ว่าฯ ภูเก็ต ต้องมาจากการเลือกตั้ง ดันนโยบายจังหวัดจัดการตนเอง สู่เมืองเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยวระดับโลก เปิดตัว ‘เทมส์ ไกรทัศน์’ ผู้สมัคร ส.ส.ภูเก็ต เดินหน้านโยบายในพื้นที่ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่ จ.ภูเก็ต นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า พร้อมด้วยนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี 
เลขาธิการพรรรกล้า ร่วมเทศกาลถือศีลกินผัก ที่  จ.ภูเก็ต พร้อมเปิดตัวหัวหน้าทีม “พรรคกล้า-ภูเก็ต” คือ 
นายเทมส์ ไกรทัศน์ ผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ภูเก็ต และทีมคนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมขับเคลื่อนนโยบายจังหวัด
จัดการตนเอง เพ่ือคนภูเก็ต ท าการเมืองสร้างสรรค์ ยึดหลักปฏิบัตินิยม ลงมือท าเพ่ือภูเก็ต 

โดยนายกรณ์ กล่าวว่า ภูเก็ต มีของดีในตัวเองมากมาย ทั้งธรรมชาติ ทะเล เกาะ ภูเขา และมรดกทางวัฒนธรรม
ชาวใต้ผสมผสานจีนฮกเกี้ยนแบบเพอรานากัน Sino-Portugese ต้นทุนทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์ เพาเวอร์ ทรงพลัง
มากๆ ที่ผ่านมาถูกใช้กับการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ประเทศมาตลอด ถึงวันนี้การจะขยายโอกาสไปต่ออีกขั้น
ต้องการบริหารจัดการระดับเวิลด์ คลาสในทุกมิติ และทั้งหมดนี้เชื่อมั่นว่าต้องเป็นการบริหารจัดการจากคนคุณภาพที่
คนภูเก็ต ก าหนดเอง เลือกเอง เพราะไม่มีใครรู้จักภูเก็ตดีเท่าคนภูเก็ตเอง พรรคกล้าจึงขอเสนอนโนบายภูเก็ต 3 ข้อดังนี้ 
1. ภูเก็ต ต้องเป็น “จังหวัดจัดการตัวเอง” การเมืองส่วนกลางระดับประเทศ และระบบราชการที่กระจุกตัว ไม่ตอบ
โจทย์ปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ จึงจ าเป็นต้องกระจายอ านาจในการบริหารงานเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเมือง โดยให้
มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ภาษีและรายได้ปันส่วนให้ตอบโจทย์กับเนื้องานเพ่ือการหารายได้เข้าประเทศอย่างมีระบบ 

นายกรณ์ กล่าวต่อว่า 2.ภูเก็ต ต้องเป็น “เมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวพิเศษ” ส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยว 
ดึงดูด Nomad (คนที่ชอบใช้ชีวิตอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ของโลก) จากทุกวงการเข้ามา Work From Phuket ต่อยอดจาก
ของดีที่มี ท างานเชิงรุก ท าให้เมืองเป็น Business Unit ของประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้คนในชุมชนมี
โอกาสท ากิน และ 3.ภูเก็ต ต้องพลิกโฉมเป็น “เมืองมาตรฐานโลกทันสมัย” พัฒนาสาธารณูปโภคและความเป็นอยู่ ให้
ตอบโจทย์ความเป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวระดับเวิลด์คลาสที่แท้จริง ต้องออกแบบเมืองใหม่ในทุกด้ าน ทั้งการ
คมนาคม การโทรคมนาคม การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน การดูแล
ทางด้านการแพทย์สาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ 
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ด้านนายอรรถวิชช์ กล่าวว่า การยกระดับ จ.ภูเก็ต ไม่ใช่แค่เป็นเขตเศรษฐกิจ แต่ต้องยกระดับไปถึง “จังหวัด
จัดการตนเอง” ต้องเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด มีหน้าที่เต็มที่ทั้งงานระบบสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และ
ต ารวจ ภูเก็ตมีลักษณะเฉพาะที่ส าคัญคือรายได้หลักร้อยละ 80 มาจากท่องเที่ยว ต้องมีคนที่เข้าใจภูเก็ตจริงๆ มา
บริหาร นโยบายต้องเป็นแบบเสื้อสั่งตัด ไม่ใช่เสื้อโหล อย่าเอาระบบราชการล้าหลังมาใช้กับ จ.ภูเก็ต. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/351463/  
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08 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:28 น.       
'ไทยสร้างไทย' ได้ทีโวใหญ่ หลังอีสานโพลโหวต 'สุดารัตน์' นั่งนายกฯแง้มนโยบายแรก 'บ านาญประชาชน’ 
 

 
  

8ต.ค.64-นายพงศกร อรรณนพพร ประธานคณะกรรมการบริหารพ้ืนที่ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีอีสาน
โพล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลส ารวจการเลือกตั้ง ว่า คนภาคอีสานต้องการคุณหญิงสุดารัตน์ เก
ยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทยมาด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี เพ่ือมาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจมากที่สุดถึง 24% 
สะท้อนถึงความเชื่อม่ันของพ่ีน้องประชาชนที่มีต่อตัวคุณหญิงสุดารัตน์ และพรรคไทยสร้างไทย เป็นสิ่งที่ไม่ได้เหนือความ
คาดหมายแต่อย่างใด เพราะการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมา ประชาชนให้การสนับสนุนคุณหญิงสุดารัตน์มาเป็นอันดับหนึ่ง 
แต่ถูกข้อจ ากัดจากกลไกรัฐธรรมนูญ 2560 จึงท าให้ไม่สามารถบริหารประเทศได้ ประกอบกับความล้มเหลวทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ รวมถึงการท างานเพ่ือพ่ีน้อง
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ประชาชนมีความไว้วางใจพรรคไทยสร้างไทย เข้ามาบริหารประเทศ นอกจากนี้ กระแส
ตอบรับจากพ่ีน้องประชาชนต่อคุณหญิงสุดารัตน์ และพรรคไทยสร้างไทย ในภาพรวมระดับประเทศ ไม่ใช่แค่ เพียงแค่
ภาคอีสานเท่านั้น แต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากพ่ีน้องประชาชน 

 “ในปัจจุบัน พรรคไทยสร้างไทย มีความพร้อมส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทุกเขตเลือกตั้ง 
ทุกกติกาที่ก าหนด โดยปัจจุบันมีผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคแล้วกว่า 300 เขต ช่วงนี้พรรคอยู่ระหว่าง 
การปรับปรุงข้อบังคับพรรค ซึ่ง เราจะมีการประชุมใหญ่ในการเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคไทยสร้างไทย และเตรียมเปิดนโยบายแรกของพรรค “บ านาญประชาชน” เพ่ือติด
ป้ายประชาสัมพันธ์เป็นสัญญาประชาคมในพ้ืนที่กว่า 30,000 หมู่บ้านทั่วประเทศภายในปลายปีนี้”นายพงศกรกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/119127  
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7 ตุลาคม 2564 13:55 น. 
‘นายห้างวินท์’ เปิดตัว ‘รวมไทยยูไนเต็ด’ ลั่นไม่เอาสืบทอดอ านาจ-ขวาง ส.ว. เลือกนายกฯ 
'นายห้างวินท์-วรนัยน์' แถลงเปิดตัวกลุ่ม 'รวมไทยยูไนเต็ด' ลั่นท าการเมืองใหม่พาประเทศไทยสู่ชาติพัฒนา เตรียม
เลือกหัวหน้าพรรค ยันไม่ได้เป็นนอมินีใคร ไม่เอาสืบทอดอ านาจขวาง ส.ว.เลือกนายกฯ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. นายวรนัยน์ วาณิชกะ อดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสาร GQ, นายวินท์ สุธีรชัย อดีต ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคก้าวไกล เจ้าของบริษัทผลิตเหล็ก, นายณิชนัจทน์ สุดลาภา หรือเซเรน่า นางแบบข้ามเพศชื่อดัง และนาย
อภิรัต ศิรินาวิน อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีตหัวหน้าพรรคมหาชน แถลงข่าวผ่านช่องทางออนไลน์ เปิดตัวกลุ่ม “รวม
ไทยยูไนเต็ด” โดยระบุว่าเป็นการรวมตัวกันของประชาชนมืออาชีพในต่างสาขา เพ่ือท างานการเมือง อยากเห็นประเทศ
ไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ส าหรับขั้นตอนหลังจากนี้เตรียมประชุมสมาชิกเพ่ือเลือกหัวหน้าพรรค พร้อมยืนยัน ไม่
มีนายทุนหรือนายห้างมาซื้อพรรค ยึดหลักประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลก่อนเสนอหน้าบริหารประเทศชาติให้ประชาชน 

ด้านนายวินท์ ยืนยันตั้งเป้าท าให้กลุ่มรวมไทยยูไนเต็ด เป็นพรรคใหญ่รวบรวมประชาชนเพ่ือเปลี่ยนแปลง
ประเทศ ส าหรับสิ่งที่รับไม่ได้คือเรื่องสืบทอดอ านาจ และเรื่อง ส.ว. เลือกนายกรัฐมนตรี พร้อมย้ าเป็นเวลากว่า  
30 ปีที่ประเทศไทยติดหล่มค าว่าประเทศก าลังพัฒนา เราไม่สามารถเสียเวลากับสิ่งแบบนี้ได้อีกต่อไป ตนตั้งใจเสนอ
แนวทางเร่งด่วนและแนวทางระยะยาวเพื่อให้ประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/351456/  
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วันที่ 7 ตุลาคม 2564 - 17:24 น. 
‘หมอเอก’ ยินดี ‘วินท’์ ตั้งพรรค รับคนทิ้ง ก.ก. มักถูกสาดโคลน ม่ันใจ “งูแบบผมไม่ทิ้งพื้นที่” 
 

 
 
‘หมอเอก’ อวยพร ‘วินท’์ ตั้งพรรครวมไทยยูไนเต็ด รับคนทิ้งก้าวไกล ถูกสาดโคลน มั่นใจ “งูเห่าอย่างผม ไม่เคยได้
ชื่อว่าทิ้งพืน้ที”่  

วันนี้ ( 7 ก.ย.) นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย พรรคก้าวไกล ได้โพสต์ข้อเขียนผ่านเพจ “หมอเอก 
Ekkapob Pianpises” อวยพรให้ นายวินท์ สุธีรชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ยื่นลาออกเพ่ือเตรียมไปร่วมก่อตั้ง
พรรครวมไทยยูไนเต็ด โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
“ขออวยพรให้ “วินท์” เพ่ือนผมประสบความส าเร็จในทางที่เลือกเดินครับ…. 

วินท์ คือ เพ่ือนผมคนหนึ่งที่เราได้สนิทกันมากขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ซึ่งในเวลานั้นพรรคมี
เรื่องระส่ าระสายภายในเพราะมีเพ่ือนเราหลายคนตัดสินใจไม่ไปต่อกับพรรค แต…่ วินท์ ได้มาพูดคุยกับเพ่ือนๆ ในพรรค
หลายคนแล้วเห็นตรงกันว่า ในสถานการณ์แบบนั้นเราจะทิ้งพรรคที่เราร่วมก่อร่างสร้างมาด้วยกันไม่ได้  และที่ส าคัญคือ 
เราต้องรวมกับช่วยสนับสนุนให้ “ทิม” เป็นหัวหน้าพรรคในช่วงเวลาที่ยากล าบากนั้นให้ได้ เราจะช่วยกันมอบอ านาจน า
ในพรรคให้กับทิมในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในพรรค ซึ่งพวกเราเป็นกลุ่มแรกๆ ในพรรคที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่า
หนุนหลังทีมและพร้อมจะยืนอยู่ข้างๆ เป็นเพื่อนทิมในวันที่เขาต้องเดินน าพรรคแล้วหันมาเจอพวกเรา 

ในวันนั้นเราบอกกันว่า เราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่เราจะขอท าให้สุดทาง วินท์ คือ หนึ่งในคน
ที่ทุ่มเทสนับสนุนพรรคอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอด เพ่ือนๆ ในพรรคก็น่าจะรู้ดี  อย่างเช่นในการเลือกตั้งซ่อมแต่ละครั้งที่
พวกเราลงสนาม วินท์จะช่วยเหลือเต็มที่ และไม่เคยปฏิเสธเมื่อมีเพ่ือนๆ ร้องขอความช่วยเหลือ  สิ่งหนึ่งที่เราร่วมกันมา
ในพรรคอนาคตใหม่ คือ การสร้างการเมืองใหม่ การเมืองที่หลุดออกจากความขัดแย้งเดิมที่เป็นตัวฉุดรั้งประเทศ และแต่
ละคนมีความต้องการจะผลักดันในประเด็นของตัวเอง อย่างเช่น วินท์ อยากจะสร้างเศรษฐกิจด้วยการติดปีกให้ SME 
ไทยด้วยประสบการณ์ที่เขาเคยผ่านมาก่อน ผมก็อยากที่จะพัฒนาต่อยอดระบบสาธารณสุขไทยให้ก้าวไปสู่อนาคตและ
เห็นประเทศไทยมีรัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้า ไม่ใช่สวัสดิการแบบสังคมสงเคราะห์ 

 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/cats-17.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

ในวันที่มีเพ่ือนของเราก้าวเท้าออกมาจากพรรค ก็น่าจะท าให้ผู้ที่เป็นกองเชียร์ของพรรครู้สึกผิดหวัง รู้สึกโกรธ
แค้นจนน ามาซึ่งค าด่าทอมากมายในโซเชียล เป็นสิ่งที่พวกเพ่ือนเราพยายามอย่างมากที่จะไม่ตอบโต้ แต่ถ้าจะสังเกตให้ดี 
คือ เพ่ือนเราที่ออกไปจากพรรคโดยส่วนใหญ่ไม่มีใครที่จะออกมาแสดงอาการไม่ให้เกียรติเพ่ือนที่ยังอยู่ในพรรคและ
มุ่งม่ันท างานต่อไป จะมีก็แต่บางคนที่ยังอยู่ในพรรค แล้วก็ใช้ทุกโอกาสที่มีสาดโคลนใส่เพ่ือนที่ร่วมต่อสู้กันมาว่า “งูเห่า” 
ทั้งที่บางทีคนที่ออกไปอาจเป็นชาวนาตัวจริงก็ได้ เพราะหลายคนเป็นคนที่ร่วมก่อร่างสร้างพรรคขึ้นมา ไม่ได้เป็นกาฝาก
ที่หลุดเป็น ส.ส. แบบที่แทบไม่ได้ท าอะไร…. 

เราจะท าการเมืองใหม่แบบที่เราต้องการไม่ได้เลย หากต้องการเพียงแค่ท าทุกทางให้ได้คะแนนนิยม แล้ว
ประดิษฐ์วาทกรรมเพ่ือสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้น  หลายๆ คนก็อาจจะด่าผมหรือเพ่ือนๆ ว่าเป็น “ไอ้งูเห่า”  
แต่งูเห่าอย่างผม ท าให้คนในพ้ืนที่ไม่มีค าพูดที่ว่า “สส. หายไปไหน” อีก  
แต่งูเห่าอย่างผม ติดตามเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพ โดยผมโหวตเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้  
แต่งูเห่าอย่างผม สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้คนไทยมี “รายได้พ้ืนฐานถ้วนหน้า” หรือ UBI  
แต่งูเห่าอย่างผม ติดตามการทุจริตและปัญหาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเห็นปัญหาที่ส่อแววว่าอาจมีการ
ทุจริตของกลุ่มแพทย์บางกลุ่มในสถานการณ์ระบาดของโควิด 
แต่งูเห่าอย่างผมติดตามเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนใน สสส. และติดตามเรื่องการควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์ ซึ่งทุกคน
ในสภาและนอกสภารู้ว่าผมติดตามเรื่องนี้และติดตามจริงจัง 

สุดท้ายนี้ผมขอแสดงความยินดีกับ “รวมไทย ยูไนเต็ด” ไม่ได้เป็นแค่ชื่อที่แปลกส าหรับวงการการเมือง แต่เป็น
ชื่อที่แสดงถึงรากเหง้าที่พวกเราต้องการในวันที่พวกเรามาท างานการเมือง  เราต้องการท าการเมืองที่ไม่หาคะแนนนิยม
จากความขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นตัวฉุดรั้งประเทศ และใช้ศักยภาพความเชี่ยวชาญของแต่ละคนและความคิด
สร้างสรรค์ที่มี น าพาประเทศให้หลุดออกจากการเป็นประเทศปานกลางได้ ประเทศเราต้องการคนท างานมืออาชีพ
มากกว่านักพูดโต้วาทีมืออาชีพครับ” 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2979319  
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วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 21.05 น. 
เกิดอะไรขึ้น? ลูกชาย 'ชัช เตาปูน' โบกมือลาพลังท้องถิ่นไท โผซบพลังประชารัฐ 
 

 
 
เกิดอะไรขึ้น!!! ล่าสุด"ชื่นชอบ คงอุดม"ลูกชาย"ชัช เตาปูน”หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ดอดสมัครสมาชิกโผซบ
พรรคพปชร.อีกคน 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  
ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ได้มีการแต่งตั้งนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  
ให้มาเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพปชร. หลังจากมีการยื่นใบสมัครสมาชิกพรรคแล้วเมื่อวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา  
ล่าสุดมีรายงานว่า นายชื่นชอบ คงอุดม โฆษกพรรคพลังท้องถิ่นไทย และเป็นบุตรชายนายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้า
พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ด้วยเช่นกัน 

ทั้งนี้ นายชื่นชอบ คงอุดม เป็นอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนลาออกมาอยู่กับพรรคพลังท้องถิ่นไทที่มี
บิดา เป็นหัวหน้าพรรค ซึ่งนายชื่นชอบ มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนายพีระพันธ์ุ ตั้งแต่อยู่พรรคประชาธิปัตย์ และได้
ตัดสินใจมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพร้อมกับนายพีระพันธุ์ด้วย อย่างไรก็ตามส าหรับต าแหน่งในพรรคนั้น 
ขึ้นอยู่กับพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณา 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/607387  
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วันที่ 8 ตุลาคม 2564 - 10:24 น. 
ลูก ‘ชัช เตาปูน’ เผยเหตุย้ายซบ พปชร. ชี้พรรคเสาแข็งแรงปกป้องสถาบันหลักชาติ ยันไม่ยุบรวม พทท. 
 

 
 
‘ชื่นชอบ’ เผยเหตุย้ายซบ พปชร. ตามค าชวน ‘พีระพันธุ์’ ยันไม่ยุบรวม ‘พทท.’ ปัดเสริมทัพขั้ว ‘บิ๊กตู่’  
คาน ‘ธรรมนัส’ 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายชื่นชอบ คงอุดม กรรมการผู้ช่วยประจ ากระทรวงการคลัง แกนน าพรรคพลังท้องถิ่นไท 
(พทท.) เปิดเผยว่า ได้ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จริง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม หลังจากนายพีระพันธุ์ 
สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง และท่ีปรึกษาพรรค พปชร. มาชวนให้ไปช่วยงาน โดยได้ปรึกษานาย
ชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรค พทท. ผู้เป็นบิดาแล้วว่าจะมาช่วยงานตรงนี้ ซึ่งท่านก็ไม่ได้ว่าอะไร เห็นด้วยกับการ
ตัดสินใจครั้งนี้ เพราะเห็นว่าพรรค พปชร.ก็มีแนวทางเดียวกับพรรค พทท. 

นายชื่นชอบกล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือลาออกจากกรรมการบริหารพรรค พทท.และด าเนินการตามกติกาที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก าหนดทุกประการ จึงไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. ได้ลงนามในใบสมัครรับเข้าพรรคแล้ว 

“ผมคุ้นเคยกับพ่ีตุ๋ย (พีระพันธุ์ ) ตั้งแต่เป็น ส.ส.สมัยแรก สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ด้วยกัน พ่ีเขาก็ติวและสอน
งานผม ถือเป็นคนที่มีศักยภาพ การที่ผมตัดสินใจย้ายมาอยู่พรรค พปชร.ไม่ใช่เป็นการทิ้งพรรคเล็กอย่าง พทท. แต่
เพราะเราเห็นว่าพรรค พปชร.มีศักยภาพพอที่จะเติบโตไปเป็นสถาบันทางการเมือง เป็นเสาที่แข็งแรงในการยืน หยัด
ปกป้องสถาบันหลักของชาติ ทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้อยู่อย่างมั่นคงได้ในอนาคต” นายชื่นชอบกล่าว 

นายชื่นชอบกล่าวว่า ส าหรับพรรค พทท.ยังคงเดินหน้าต่อไปตามแนวทางและนโยบายที่ได้ประกาศไว้คือการ
กระจายอ านาจ และคงจับมือกับพรรค พปชร.เหมือนเดิม ยังไม่มีการควบรวม หรือยุบมารวมกัน โดยตอนนี้บิดายังคง
เดินหน้าพรรคต่อไป ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ส่วนจะตัดสินใจมาท างานกับพรรค พปชร.ด้วยหรือไม่ ยังไม่สามารถบอก
ได้ เพราะเป็นเรื่องของอนาคต 

เมื่อถามว่าเป็นการเข้าไปเสริมทัพในฟากของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เพ่ือคานอ านาจกับขั้วของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา ในฐานะเลขาธิการพรรค พปชร.
หรือไม่ นายชื่นชอบกล่าวว่า คงไม่เกี่ยวกัน เพราะทั้งนายพีระพันธุ์และตนเองท างานให้พรรค อย่างที่นายพีระพันธ์เคย
ระบุว่า พล.อ.ประวิตรได้ชวนเข้าพรรคมานานแล้ว แต่ยังติดเงื่อนไขในการท าหน้าที่ประธานกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 60 สภาผู้แทนราษฎร และผู้จัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการ

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A.jpg
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บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) รวมถึงสถานการณ์โควิด แต่เมื่อถึงเวลาและไม่ติดเงื่อนไขใดก็เข้าร่วมงานกับ พปชร.
ในเวลาที่เหมาะสม 

นายชื่นชอบกล่าวว่า เบื้องต้นได้รับการประสานให้เข้ามาดูแลงานด้านกฎหมายและโครงสร้ างต่างๆ ภายใน
พรรคร่วมกันกับสมาชิกคนอื่นๆ ซึ่งมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาใดๆ เพราะส่วนใหญ่เป็นคนที่เคยท างานมาด้วยกัน 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับอดีต ส.ส. นักการเมืองที่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรค พปชร. พร้อมกับนายพีระพันธุ์ 
นอกเหนือจากนายชื่นชอบแล้ว ยังมีอีก 3-4 คน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2980230  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2980230
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วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 12.37 น. 
'บิ๊กป้อม' แจง 'พีระพันธุ์' คือคน พปชร. ตั้งมาช่วยงาน หน.พรรคทุกเรื่อง 
 

 
 

"บิ๊กป้อม"แจง"พีระพันธุ์"คือคน พปชร. ตั้งมาช่วยงานหน.พรรคทุกเรื่อง ปัดปลอบใจ"สมศักดิ์"หลังพลาด
ต าแหน่งปธ.ยุทธศาสตร์ 

เมื่อเวลา 11.15 น.วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ใน
ฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และ 
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ให้เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค พปชร.ว่า เป็นการตั้งมาช่วยงานตน 

เมื่อถามว่า ถือว่าเป็นการจัดทัพของพรรคหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ใช่การจัดทัพ แต่ให้ช่วยตน เพราะ
งานตนเยอะ เมื่อถามว่า นายพีระพันธุ์ช่วยงานนายกรัฐมนตรี โดยเป็นที่ปรึกษานายกฯ อยู่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า นาย
พีระพันธุ์เป็นคนของพรรคแล้ว จะเป็นคนของใครล่ะ ส่วนเหตุผลที่เลือกนายพีระพันธุ์ เพราะต้องการให้มาช่วยงาน และ
เขาก็สมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้ว โดยไม่ได้มอบหมายอะไรเป็นพิเศษ แต่จะให้ช่วยตนทุกเรื่อง 

เมื่อถามว่า การเลือกตั้งครั้งต่อไป ถือว่านายพีระพันธุ์ เป็นหนึ่งในขุนพลของพรรคใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร 
กล่าวว่า ขุนพลหรือไม่ขุนพล ทุกคนเป็นขุนพลหมด เมื่อถามว่า นายพีระพันธุ์จบโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เช่นเดียวกับ 
พล.อ.ประวิตร จึงถูกมองเป็นเซนต์คาเบรียลคอนเนคชั่น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า นายพีระพันธุ์รู้จักกันตนมานานแล้ว 
และคุ้นเคยกับตนตั้งแต่ปี 2551 โดยตนเป็น รมว.กลาโหม และนายพีระพันธุ์ เป็น รมว.ยุติธรรม 

เมื่อถามว่า กรณีการตั้งนายสมศักดิ์ ครั้งนี้ถือเป็นการปลอบใจหรือไม่หลังไม่ได้แต่งตั้งเป็นประธานยุทธศาสตร์
พรรค พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ได้ปลอบใจ เพราะให้มาเป็นที่ปรึกษาตน และมาช่วยงานตน เพราะงานเยอะ ทั้งสอง
คนจะดูแลทุกอย่างจากตน 

เมื่อถามถึงกรณีจะมีการเลือกตั้ง อบต.ในเดือนพฤศจิกายน ส.ส.พรรค พปชร.จะต้องเตรียมความพร้อมหรือไม่ 
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ต้องเตรียมพร้อมอะไร เพราะเราไม่ได้ส่ง เมื่อถามว่า แต่มองกันว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเป็น
ตัวชี้วัดการเลือกตั้งระดับชาติ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่รู้ เพราะ พปชร.ไม่ได้ 
 อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/607185  
 

https://www.naewna.com/politic/607185


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

31 

 

 

 

 

วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 08.55 น. 
‘ไพศาล’ วิเคราะห์ ‘ปรับ-ไม่ปรับครม.’ ก็เละทั้งนั้น ส่อง ‘พรรคลุงฉิ่ง’ ส่อแท้งก่อนคลอด 
 

 
 

8 ตุลาคม 2564 นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ ช่ วยรองนายกรัฐมนตรี  (พล .อ.ป ระวิตร  
วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ผ่านทางเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาดังนี้... 
ปรับไม่ปรับก็เละทั้งนั้น!!! 
1. หลังจากพลเอกประวิตร หัวหน้า พปชร. ส่งสัญญาณว่าไม่ปรับ ครม. แล้ว นายกรัฐมนตรีก็ขานรับว่ายังไม่ปรับ ครม. 
จึงเป็นอันว่าช่วงนี้ ยังไม่มีการปรับครม. 
2. ถ้าไม่ปรับ บรรดาพวกที่สนับสนุนการโหวตไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และตกปากรับค าอะไรกันไว้ก็จะรอเก้อ วันหนึ่งก็
จะรอไม่ไหว!! 
ในขณะเดียวกันลุงฉิ่งก็จะขาลอย 
เมื่อไม่ได้เป็นมท.2 พรรคลุงฉิ่งก็จะแท้งก่อนคลอด! 
เพราะยิ่งขาลอยนานเท่าใดก็ยิ่งวังเวงมากเท่านั้น! 
และถ้าไม่ปรับก็เท่ากับยก 4 กรมใหญ่ ของกระทรวงเกษตร ซึ่งเป็นโควตาของ พปชร. ให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นของ
แถม แล้ว พปชร.จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน? 
การไม่ปรับจึงมีแต่เละ 
3. ถ้าปรับครม. ก็ต้องคืนต าแหน่งให้กับ พปชร. ทั้ง 2 ต าแหน่ง ถ้าไม่คืนก็เละ! 
แต่ถ้าคืนให้ ก็ท าให้ สส.ใต้และกลุ่มสามมิตรที่ตกปากรับค ากันไว้ ไม่ได้ต าแหน่งและจะตีรวนจนพัง และพวกท่ีหมายปอง
กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลังไว้ ก็จะรุมกินโต๊ะจนเปรอะไปหมด 
ดังนั้นหนทางปรับ ครม. ไม่ว่าปรับหรือไม่ปรับ ก็เละทั้งนั้น!!! 
3 จะเบาสุดก็ต้องให้พลเอกประวิตร เป็นรองนายก ควบมท. 1 และก ากับส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยร้อยเอกธรรมนัส
เป็นเลขามท.1 และ ดร.นฤมลเป็นเลขารองนายก ก็จะมีต าแหน่งเหลือไปจัดสรรให้แก่พวกที่ตกปากรับค ากันไว้!!! 
 แล้วจะเอาพลเอกอนุพงษ์ไปไว้ที่ไหน? 
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ก็ต้องไปกลาโหม ส่วนสามมิตรก็ต้องให้กระทรวงพลังงานแลกกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
ก็จะมีต าแหน่งเหลือให้ 13 สส.ภาคใต้ 
ส่วนลุงดอนนั้นก็ควรพักได้แล้ว และเชิญนักการทูตมืออาชีพ ที่ประสานได้ทั้งnato และ sco มากอบกู้งานต่างประเทศ
ครั้งใหญ่ !!! 
 ลุงฉิ่งขาลอยมา 8 วันแล้ว!!! 
1. ลุงฉิ่งเกษียณมา 8 วันแล้ว ยังไม่มีวี่แวว ของพรรคการเมืองใหม่ ทุกอย่างยังคงเงียบกริบ 
2. พปชร. ตัดหน้า ประกาศเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ท าให้พรรคของลุงฉิ่งอาจแท้งก่อนคลอด 
และท าให้ สส. พปชร.บางคนที่คิดจะแยกตัวต้องถูกตรึงอยู่ที่เดิม คงมีแต่พันเอกสุชาติคนเดียว ที่ประกาศออกจากพรรค 
พปชร.ไปแล้ว 
ดังนั้น ในขณะนี้ต้องถือว่า พปชร. คือคู่แข่งส าคัญของ พท. ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ในขณะที่พรรคจิ๋วและพรรค
สมัครเล่นทั้งหลาย พากันวังเวงตามไปด้วย 
3. ขณะนี้เหลือเวลาอีก 15 วันเป็นอย่างช้า ที่นายกจะต้องน าร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้า 
ดูท่ายังไม่มีการตกลงปลงใจแน่นอนว่าจะเปลี่ยนการเลือกตั้งโดยบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ตามร่างรัฐธรรมนูญใหม่ หรือจะ
กลับไปใช้บัตรเบอร์เดียวเหมือนเดิม 
แต่เมื่อพิจารณาจากการไม่มีการออกพระราชก าหนดใดๆ ก็สะท้อนถึงความกังวลเรื่องคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎร 
และเมื่อเป็นเช่นนี้ บรรยากาศที่ดูเหมือนคลื่นลมสงบในยามนี้ แท้จริงอาจรอวันเวลาที่พายุใหญ่จะพัดถล่มมาในวันใดก็ได้!!! 
เมื่อมีอาการไปไม่เป็นเช่นนี้ ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าการตัดไม้ข่มนามว่า “ไปยาว” ดังที่เห็นกันอยู่ 
จะไปยาวไปสั้นไม่ได้อยู่ที่การตัดไม้ข่มนาม! แต่อยู่ที่ใครคุมเสียง สส. ในสภาผู้แทนราษฎรต่างหาก 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/607430  
  

https://www.naewna.com/politic/607430
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08 ต.ค. 2564 เวลา 9:12 น. 
"โฆษกรัฐบาล" โว "ประยุทธ์" ผลงานเพียบ ไม่แปลกถ้าเลือกตั้ง เป็นนายกฯอีกสมัย 
 

 
 
"โฆษกรัฐบาล" สวน "หมอชลน่าน" หลัง ซัด "พปชร." ไม่ละลาย จ่อเสนอชื่อ "ประยุทธ์" ต่อ โว ผลงาน "นายกฯ" 
เป็นรูปธรรมเพียบ ระบุ เลือกตั้งครั้งหน้า ถ้าได้เป็นอีกสมัย ไม่แปลก ถ้าเป็นฉันทามติของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้วส.ส.น่าน พรรค
เพ่ือไทย ระบุว่า การที่พรรคพลังประชารัฐจะเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง
นั้น ไม่รู้สึกละอายตัวเองบ้างหรือ เพราะ 7 ปีที่ผ่านมาพล.อ.ประยุทธ์สร้างหายนะให้กับประเทศมากแค่ไหนว่า ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาพล.อ.ประยุทธ์มุ่งท างานเพ่ือช่วยเหลือประชาชนมาตลอดมีผลงานเป็นรูปธรรมมากมาย โดยเฉพาะ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านคมนาคมมีการขยายรถไฟฟ้าครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับประชาชนไม่
ว่าจะเป็น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่ง ฯลฯ ซึ่งประชาชนก็รับรู้ได้ จึงสะท้อนผ่านผลการ
เลือกตั้งที่ผ่านมาว่า ประชาชนต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์บริหารประเทศต่อไป  

"หากการเลือกตั้งครั้งหน้า พล.อ.ประยุทธ์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าเป็นฉันทามติ
ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ" นายธนกร กล่าว  

นายธนกร กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์เข้ามาแก้ปัญหาประเทศตามความต้องการของประชาชนผ่านผลการ
เลือกตั้งที่ผ่านมา ซ่ึงต่างจากรัฐบาลในอดีตท่ี นพ.ชลน่าน คุ้นเคย มีการสืบทอดอ านาจระยะยาวผ่านคนในเครือญาติ ไม่
สนใจว่าประชาชนจะรู้สึกอย่างไร ไม่รู้แกนน าพรรคไหนกันแน่ที่บ้าอ านาจ หลงอ านาจ ถึงขั้นผลักดันกฎหมายแบบสุด
ซอยก็ยังท ามาแล้ว นพ.ชลน่านน่าจะรู้สึกละอายใจกับพฤติกรรมแบบนี้เสียก่อน แล้วค่อยมาบอกว่าคนอ่ืนน่าละอาย  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/964658  
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08 ต.ค. 2564 เวลา 11:20 น. 
"จุรินทร์" เปิดรับคนรุ่นใหม่เข้า ปชป. ใช้ความสามารถขึ้น "ปาร์ตี้ลิสต์" 
 

 
 
“จุรินทร์” ชู “ประชาธิปัตย์” ยุคนี้ มีคนรุ่นใหม่เข้าพรรค เปิดโอกาสให้ใช้ศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และ
ผลงาน เป็นตัวช้ีวัด ไม่ใช่มีแต่อาวุโส ขึ้น “ปาร์ตี้ลิสต์” 

เมื่ อวันที่  8 ตุลาคม  2564 เวลา  10.00 น.  นายจุ รินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์   
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในระหว่าง “จุรินทร์ ออนทัวร์”  
ภาคตะวันออก ที่จังหวัดตราดถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องตัวผู้สมัครในภาคตะวันออกของพรรคว่า ในภาคตะวันออก
ที่เป็นเป้าหมายของพรรคขณะนี้อย่างน้อยมี 3 จังหวัดที่ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว 

ทั้งหมด เกือบ 100% แล้ว ประกอบด้วย จันทบุรี ระยอง และตราด ส าหรับระยอง มี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ  
รองหัวหน้าพรรค เป็นผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรง เพราะเป็น 1 ในผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้ว และในการ
เลือกตั้งครั้งหน้า จังหวัดระยองจะมีผู้แทนเพ่ิมเป็น  5 คน ถ้าเป็นการเลือกตั้งแบบใช้บัตรสองใบ ส่วนจังหวัด
จันทบุรี พรรคได้เปิดตัวผู้สมัคร 3 ท่านไปแล้วในนาม “ดรีมทีม ประชาธิปัตย์จันทบุรี” ส าหรับจังหวัดตราดก็ได้เตรียม
ผู้สมัครแล้ว 1 คน  

“3 จังหวัดนี้ จะมีผู้แทนราษฎร ถ้าเป็นบัตรสองใบรวมกัน  5+3+1 รวมเป็น 9 คน ซึ่ง 9 ที่นั่งนี้ ถือว่า
ประชาธิปัตย์มีโอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งทั้งหมดนี้สูง เพราะเมื่อวานได้คุยกันระหว่างแกนน าของพรรคทั้ง 3 เขต และ
ผู้สนับสนุนก็เห็นตรงกันว่ามีโอกาสสูงมาก เที่ยวนี้ที่เราจะได้จังหวัดจันทบุรีทั้ง 3 คน และผู้สมัครก็มีศักยภาพด้วย มีทั้ง
เลือดใหม่ไหลเข้า เลือดเก่าไหลกลับ รวมอยู่ทั้ง 3 คน เพราะเขต 1 เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ เป็นทันตแพทย์ และมีศักยภาพ
สูง ลงพ้ืนที่สม่ าเสมอเป็นคนรุ่นใหม่ บุคลิกภาพดี ลงพ้ืนที่ติดดินตลอด ส่วนอีกเขต น้องเบนซ์ ชรัตน์ เนรัญชร ลงสมัคร
คราวที่แล้วแพ้ไม่มาก เที่ยวหน้าก็มีโอกาสเพราะท างานการเมืองสม่ าเสมอ ส่วนท่านยุคล เป็นอดีต ส.ส. ของพรรค แม้
ย้ายพรรคไปรอบนึง วันนี้ก็เลือดเก่าไหลกลับก็มีโอกาสมาก เมื่อกลับมาประชาธิปัตย์ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน
ว่า เที่ยวนี้จะได้ถ้ากลับมาลงในนามพรรคประชาธิปัตย์” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว 

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า “ดรีมทีม ประชาธิปัตย์ จันทบุรี” ส าหรับการเลือกตั้งครั้งหน้านี้ ประกอบด้วย  นาย
ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี 3 สมัย ซึ่งเคยลาออกจาก
พรรคประชาธิปัตย์ไป นายชรัตน์ เนรัญชร  จบปริญญาตรี เกียรตินิยม ด้านการตลาด ปริญญาโท ด้านการบริหาร
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การเงินปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี และ ทพ.อิทธิพล จังสิริมงคล เป็นศิษย์เก่า ร.ร.สวนกุหลาบ
ทันตแพทย์ จุฬาฯ ปริญญาโท นิติศาสตร์ และเคยรับราชการที ่รพ.ศูนย์จันทบุรี 

ส่วนที่ผู้สื่อข่าวระบุถึงคู่แข่งในจังหวัดจันทบุรีว่าเป็นขาใหญ่ของพรรคเพ่ือไทยนั้น นายจุรินทร์กล่าวว่า เป็น
ธรรมดาไม่มีเขตไหนที่ลงคนเดียว เพราะฉะนั้นก็ต้องมีคู่แข่ง เราก็เป็นคู่แข่งของเขา เขาก็เป็นคู่แข่งของเรา ทุกเขต
เลือกตั้งจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว  

ผู้สื่อข่าวยังสอบถามถึงการจัดล าดับ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ว่ามีความกังวลหรือไม่ ที่มีหลายฝ่ายมองว่าการเป็น
ปาร์ตี้ลิสต์ของประชาธิปัตย์เป็นเรื่องยาก เพราะต้องฝ่า 18 ด่านอรหันต์ ในเรื่องอาวุโสนั้น หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
กล่าวว่าพรรคมีเกณฑ์อยู่แล้วว่าผู้ ใดเหมาะสมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคบ้าง  มีศักยภาพ
อย่างไร ความอาวุโสก็เป็น 1 ในนั้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะพรรคก็จะเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ ที่ผ่านมาเมื่อตนมาเป็น
หัวหน้าพรรค ก็ได้พิสูจน์ชัดเจน  อย่าง คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ เข้ามาพรรคครั้งแรก ก็ได้รับการสนับสนุนให้เป็นรอง
หัวหน้าพรรค เพราะเขามีศักยภาพ เป็นคนรุ่นใหม่และท าหน้าที่ได้ดี ยังมีคนอ่ืนๆ อีกมาก เช่น ดร. อิสระ เสรีวัฒน
วุฒิ คุณตั๊นจิตภัสร์ ก็ลงสมัครในนามบัญชีรายชื่อของพรรคเป็นคนรุ่นใหม่ของพรรค  

“ขึ้นอยู่กับศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และผลงาน จะเป็นตัวชี้วัดด้วย ส าหรับการจัดล าดับปาร์ตี้ลิสต์ครั้ง
หน้าไม่ใช่มีแค่อาวุโสอย่างเดียว เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาในพรรคก็มีโอกาส และวันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่า คนรุ่น
ใหม่จ านวนมากเดินเข้าพรรคประชาธิปัตย์ และผมก็ได้ประกาศตัวไปตามล าดับอยู่แล้ว และยงัมีอีกเยอะเมื่อถึงเวลาก็จะ
ประกาศให้ทราบ ยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเดินเข้าพรรคประชาธิปัตย์มากที่สุด  จนวันนี้ก็ยังเดินเข้า
อยู่ เมื่อวานซืนประชุมกรรมการบริหารพรรค ก็มีการรับสมาชิกใหม่ 7-8,000 คน ในจ านวนนั้นเป็นคนรุ่นใหม่ถึง20-
30%” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/964690  
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7 ต.ค. 2564-12:18 น. 
FootNote: แผนรุก เข้ายึด พลังประชารัฐ แผนลับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

 
 

การที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เปิดทางให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของ
พรรคพลังประชารัฐ โดยการขอบคุณจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ความหมายหนึ่งภายในกัปปิยโวหารนี้ ของพ่ีน้อง 
2 ป. คือการปิดเกมในเรื่องการจัดตั้งพรรคส ารอง ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่อ้างว่ากระท าโดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 
ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในนามของ พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล ต้องปิดสวิทช์ไปโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ภายในการตอบรับ
ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โดยพรรคพลังประชารัฐจะไม่เป็นไปตามความเข้าใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นั่นแหละปฏิกิริยาก็มีโอกาสตามมา นั่นคือ รายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ มิได้มีเพียงชื่อของ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้เดียว  ค าถามก็คือ หากเป็นเช่นนั้นจะเป็นการ ‘สาย’ เกินไปหรือไม่ สายเกินไปที่  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะกลับล าด้วยการหวนกลับไปจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นของตนเอง 

จากที่มีเสียงตอบรับผ่านค าขอบคุณจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากที่มีการเปิดกว้างอย่างเต็มที่ของ  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อาจเห็นทางสะดวกราบรื่น แต่ค าถามที่เสนอเข้ามาก็คือ ในพรรคพลังประชารัฐยังมี ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ อยู่หรือไม่ 

ค าตอบแน่ชัดอย่างที่สุด ยังมีอยู่และเป็นการด ารงอยู่อย่างไม่สามัญธรรมดา ตรงกันข้าม ร.อ.ธรรมนัส พรหม
เผ่า ยังเป็นเลขาธิการพรรค นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ยังเป็นเหรัญญิกพรรค  ยิ่งกว่านั้น บทบาทของ ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า ระยะหลังแทนที่จะหมดสิ้นไป กลับยิ่งมีมากขึ้น นั่นก็คือ การเข้าไปรับผิดชอบงาน ‘เลือกตั้ง’ ของพรรคโดยตรง 

การด ารงอยู่ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ย่อมเป็นการด ารงอยู่อย่างเป็นหนาม
ในหัวใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แนวคิดในการรุกเข้าไปยึดพรรคพลังประชารัฐจึงยังอยู่ โดยรู้ทั้งรู้ว่าการเข้าไป
ยึดพรรคเท่ากับเข้าไปยึดงาน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์  นี่คือปัญหาที่ พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ ต้องบริหารจัดการ 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6663226  
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6663226
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/10/FootNote-3.jpg
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07 ต.ค. 2564 
"คณะก้าวหน้า" ภาพซ้อนพรรคก้าวไกลในภาวะเลือดไหลออกหวังชิมลางเวที อบต. 
 

 
 
"คณะก้าวหน้า"ลุยเวทีเลือกตั้งสมาชิกอบต. หวังปักหมุดเป็นฐานเสียง"ก้าวไกล" สวนกระแส" ผู้แทนฯสีส้มไหลออก  

หลังจากท่ี“ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ”หลุดวงโคจรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหตุเพราะให้พรรคอนาคตใหม่ซึ่งตัวเอง
เป็นหัวหน้าพรรคกู้เงิน191.2 ล้านบาท  จาก "ธนาธร"  โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายและ"ต้องยุบพรรค+ตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารสิบปี " 

"ธนาธรและคณะ" จึงมาก่อตั้ง"คณะก้าวหน้า"ที่เดินเคียงข้างพรรคก้าวไกล ในฐานะทายาทพรรคสีส้มเพ่ือลุย
งานการเมืองให้ถึงฝั่งฝันที่พวกตนปรารถนา 

โดยเป้าหมายหลังจาก 24 มี.ค. 2562   พรรคอนาคตใหม่ได้ ส.ส.พลิกความคาดหมาย 81 ที่นั่ง (แบ่ง เป็น ส.ส.
บัญชีรายชื่อ 50 คน และ ส.ส.เขต 31 คน) จนเป็นพรรคอันดับสามในสภาผู้แทนราษฎรในช่วงนั้น  ต่อมาเกิดต านาน
งูเห่าสีส้มหลายภาค จนคะแนนฝ่ายค้านลดลง เนื่องจากมีการขับงูเห่าสีส้มให้ย้ายไปสังกัดพรรคร่วมรัฐบาลเหตุจากการ
เป็นกบฏ จนวันนี้พรรคก้าวไกลเหลือส.ส.สองระบบจ านวน 48 คน และหลังจาก  6 ต.ค. 2564  "วินท์ สุธีรชัย "  ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศลาออกจาก ส.ส. และตั้งพรรคใหม่นั้น พรรคสีส้มเวอร์ชั่นสอง 
จะเหลือผู้แทนราษฎร 47 คน แบบนี้พรรคก้าวไกลยังหวังจะได้ส.ส.เขตราว 150-170  คนในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้จริง
หรือ....น่าคิด 

ย้อนเวลาไปนิด...หลังรัฐบาลไฟเขียวให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นข้ึน(แช่แข็งไว้หลายปีตั้งแต่คสช.ยึดอ านาจ) โดยเริ่ม
จากวันที่ 20 ธันวาคม 2563 คือวันเลือกตั้งนายกอบจ. ตอนนั้น “ธนาธร ” คาดหวังว่าสนามเลือกตั้งท้องถิ่นนี้ พลพรรค
สีส้มเวอร์ชั่นล่าสุดในนามคณะก้าวหน้าจะปักธงไว้ได้ เพราะเชื่อว่า สังคมจะตอบรับเหมือนเมื่อครั้งพรรคอนาคตใหม่ลง
สนาม แค่ธนาธรผิดหวัง จากเหตุที่ผู้สมัครนายก อบจ. 42 จังหวัดพ่ายทุกสนาม แต่อีกด้านหนึ่ง คณะก้าวหน้ายังได้ 
สมาชิกอบจ. ทั่วไทยกระจายในจังหวัดต่างๆรวม 57 คน 

จากนั้นวันที่ 28 มีนาคม 2564  ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 2,472 แห่งทั่ว
ประเทศ  รวม 33,666 ต าแหน่ง  คณะก้าวหน้าส่งผู้สมัคร กว่า 100 แห่ง (แยกเป็นนายกเทศมนตรีนคร 11 แห่ง, 
นายกเทศมนตรีเมือง 25 แห่ง,นายกเทศมนตรีต าบล 69 แห่ง)   พบว่า ตัวแทนคณะก้าวหน้าได้นายกเทศมนตรีต าบล 
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12 แห่ง แยกเป็น ล าพูน 1 แห่ง ,ร้อยเอ็ด 3 แห่ง , หนองบัวล าภู 3 แห่ง , อุดรธานี 2 แห่ง , มุกดาหาร 2 แห่ง, 
สมุทรปราการ 1 แห่ง 

เวทีล่าสุด "คณะก้าวหน้า" แถลงว่า ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่ได้รับการยืนยันลงสมัคร 
195 แห่ง จาก 51 จังหวัดทั่วประเทศ โดยการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

พบว่า คณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครนายกอบต.มากที่สุด 5 ล าดับแรก คือ จ.อุดรธานี 21 แห่ง, จ.ร้อยเอ็ด  
15 แห่ง, จ.หนองบัวล าภู 10 แห่ง, จ.มหาสารคาม 10 แห่ง และ จ.นครราชสีมา 9 แห่ง     

มูลเหตุจูงใจที่ “ธนาธร” พุ่งเป้าไปที่ภาคอีสานนั้น เพราะเลือกตั้งเทศบาลที่ผ่านมา คณะก้าวหน้าได้รับชัยชนะ
ในเทศบาลต าบลภาคอีสาน 8 แห่ง จากท้ังหมด 12 แห่ง   

ภาวะเช่นนี้แปลว่า "ธนาธร"วางหมากปูพรมดึงเซลล์เล็กที่สุดส าหรับการเลือกตั้งสนามส.ส.ไว้ในมือให้ได้ โดย
เน้นพ้ืนที่น าร่องว่ามีโอกาสชนะเพ่ือสอดรับกับการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคก้าวไกลไปแบบ"ใครพร้อมก่อน 
เปิดตัวก่อน" ซึ่งตอนนี้  "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์"  หัวหน้าพรรคลงพื้นที่ไปแล้วหลายจังหวัด 

ทางการเมือง  จะพบว่า อบต.นั้นมีหลายหมู่บ้านในสังกัด ,อ าเภอนั้นนั้นมีหลายต าบลมาขึ้นตรง และหลาย
อ าเภอคือหนึ่งเขตเลือกตั้งส.ส. หากนักการเมืองกุมสภาพพ้ืนที่ไว้ได้ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน-ต าบล-อ าเภอ หรือเลื่อนขั้นกุม
สภาพจังหวัดไว้ได้  นักการเมือง-พรรคการเมือง-กลุ่มการเมืองของขั้วนั้นๆจะมีแรงต่อรองสูงทั้งในท้องถิ่น-ภูมิภาค-
ประเทศโดยพลัน 

ตรงนี้คืออาจจะเป็นจุดอ่อนที่"ธนาธร"เคยละเลยเมื่อวันวาน และวันนี้เมื่อดวงตาเห็นสัจธรรมทางการเมือง การ
ปูพรมลุยฐานเสียงระดับเซลล์เล็กสุดเพื่อขยายตัวเป็นเซลล์ใหญ่สุดให้พรรคก้าวไกลนั้นจึงต้องเร่งกระท าให้เกิดผลมากสุด 

แต่อย่ามองข้ามการแปรพักตร์-ไขก๊อกของอดีตส.ส.อนาคตใหม่-ก้าวไกลหลายคนที่พูดเป็นนัยๆให้สังคมคิดต่อ
ว่า พรรคสีส้มทั้งสองเวอร์ชั่นยืนบนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือไม่...และอย่าลืมว่าการเดินเกมเสี่ยงหนุนการชุมนุมของเยาวชนที่ใช้ความรุนแรงรายวันกับสามข้อเรียกร้องที่ตอนนี้
สังคมเริ่มไม่ให้ราคาแล้วนั้นจะเป็นบูมเมอแรงสะท้อนกลับ หากการสอบสวนขยายผลของต ารวจเจาะลึกถึงรากหาตัวผู้
บงการม็อบป่วนเมืองได้นั้น 
หายนะจะมาเยือน.... 
หมายเหตุ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์กกต.ระบุข้อมูลสมาชิกและสาขาพรรคก้าวไกลสมาชิกท้ังหมด 31,141 คน  
ภาคเหนือ 5,827  คน  
ภาคกลาง 11,582  คน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10,181 คน 
ภาคใต้ 3,551  คน  
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ข้อมูลสาขา 
สาขาทั้งหมด 6 แห่ง 
ภาคเหนือ 2   แห่ง 
ภาคกลาง 2   แห่ง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แห่ง 
ภาคใต้ 1  แห่ง  
  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/487194   

https://www.komchadluek.net/scoop/487194
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07 ต.ค. 2564 
นายห้างวินท์กับ "ธนาธร" บทเรียนงูเห่าสีส้ม 
 

 
 
ตราบาปงูเห่าสีส้ม "ธนาธร" เผชิญหน้าความจริง แยกมิตรแยกศัตรู กรณีนายห้างวินท์ท้ิงก้าวไกลไปตั้งพรรคใหม่  

นับก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ “ธนาธร” ได้รับบทเรียนมากมาย โดยเฉพาะความขัดแย้งภายในพรรคช่วงก่อนเกิด
เหตุยุบพรรค และตามมาด้วยปรากฏการณ์งูเห่าสีส้ม กรณี วินท์ สุธีรชัย ลาออกจากการเป็น ส.ส. และอ าลาพรรคก้าว
ไกล ก็เป็นสารตกค้างในใจมาจากยุค “ธนาธร” และผองเพ่ือนอนาคตใหม่กลุ่มเพ่ือน “ธนาธร” อาจมองว่าผู้ทิ้งพรรค 
ไป เป็นงูเห่า ไม่มีอุดมการณ์ แต่ไม่เคยตรวจสอบปัญหาภายในขบวนของตัวเอง 

ถ้ายังจ ากันได้ ปลายปี 2562 พรรคอนาคตใหม่มีมติขับ 4 ส.ส.ออกจากพรรค ตกเป็นข่าวครึกโครม แต่หลังยุบ
พรรคอนาคตใหม่ ก็มี 10 ส.ส.สีส้ม ไม่ยอมตามไปพรรคก้าวไกล กระทั่งวันนี้ มี 5 ส.ส.ก้าวไกล ที่ตัวยังอยู่ในพรรคแต่ใจ
นั้นไปสังกัดพรรคอื่นเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น วินท์ สุธีรชัย เลือกลาออกจาก ส.ส.ไปตั้งพรรคใหม่ 

วันที่ 7 ต.ค.2564 วินท์ สุธีรชัย อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้ร่วมกับมิตรสหายเปิดตัวพรรครวมไทย
ยูไนเต็ด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ขอร่วมรัฐบาลกับพรรคเผด็จการ และไม่สนับสนุนการสืบทอดอ านาจแน่นอน  
การเปิดตัวพรรครวมไทยยูไนเต็ด ย่อมไม่ดังเปรี้ยงปร้างเท่ากับการปรากฏตัวของพรรคอนาคตใหม่ ภายใต้การน าของ  
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
 ‘ฟาร์มงูเห่า’ 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ “ธนาธร” ก็ส่งไม้ต่อให้ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ซึ่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ 
ยอมรับว่าภาพพรรคงูเห่าหรือฟาร์มงูเห่า กลายเป็นภาพลบที่ต้องใช้เวลาอธิบายให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจ เมื่อ
เลือกผู้สมัคร ส.ส.ก้าวไกลแล้ว จะไม่กลายเป็นงูเห่าในภายหลัง 

ว่ากันตามตรง ความขัดแย้งภายในพรรคอนาคตใหม่ยุค “ธนาธร” ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย เนื่องจาก
การก่อเกิดของพรรคในเวลาอันจ ากัด ใช้เวลารวบรวมไพร่พลแค่ไม่ก่ีเดือนก็เข้าสู่สนามเลือกตั้ง 
การปรับจูนความคิดยังไม่ทันลงตัวก่อให้เกิดช่องว่างทางความคิด ระหว่างแกนน าพรรคกับผู้สมัคร ส.ส.เขต ที่มีปูมหลัง
แตกต่างกัน พอได้เป็น ส.ส.แบบสามล้อถูกหวย ย่อมเกิดอาการไม่ลงรอยกันตามธรรมชาติของนักเลือกตั้ง 
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เหนืออ่ืนใด ภายในพรรคอนาคตใหม่ มีการต่อสู้กันภายในระหว่างนักเคลื่อนไหวภาคประชาชน สายตรงกลุ่ม
เพ่ือนธนาธรกับนักการเมืองท้องถิ่น 

กลุ่มเพ่ือนธนาธร จะมองว่า ส.ส.เขต หรือ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้เป็น ส.ส.เพราะคนคลั่งธนาธร ฉะนั้น จึงไม่ต้อง
มาเรียกร้องหรือต่อรองจากพรรค 
 ‘นายห้าง ว.’ 

วันแรกที่ วินท์ สุธีรชัย นักธุรกิจหนุ่มเข้ามาร่วมงานกับ “ธนาธร” ในพรรคอนาคตใหม่ คงไม่คาดคิดหรอกว่า 
วันหนึ่งจะต้องแยกทางกันแบบไม่สวยงามมากนัก 

ต้นปี 2564 มีคนในพรรคก้าวไกล เปิดประเด็นความเคลื่อนไหวของ ส.ส.งูเห่า ที่แฝงตัวอยู่ในพรรค แถมระบุว่า 
“นายห้าง ว.” มีความพยายามสร้างมุ้งขึ้นมาในพรรค และมี ส.ส.อยู่ในกลุ่ม 3-4 คน ประกอบด้วย ส.ส.กทม. และ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ 

บังเอิญว่า วินท์ สุธีรชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อขณะนั้น เป็น 1 ใน 9 ส.ส.ที่ไม่ลงชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา 
112 เขาจึงตกเป็นเป้าหมายของขบวนการปล่อยข่าวจากคนในพรรคก้าวไกล 

วินท์ สุธีรชัย ก่อตั้งบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด และด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ม 
สตีล มิลล์ จ ากัด ผลิตเหล็กม้วนรีดร้อนที่น าไปใช้ได้กับหลายผลิตภัณฑ์ ทั้งเหล็กรูปพรรณ เหล็กโครงสร้างต่างๆ 

นอกจากนี้ วินท์ สุธีรชัย ยังเป็นกรรมการบริษัทอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 11 แห่ง ในเครือ ตระกูลสุธีรชัย ปี 
2560 มีรายได้รวมราว 2 พันล้านบาท มาจาก 4 บริษัทหลัก  

วินท์ นับหนึ่งทางการเมืองที่พรรคอนาคตใหม่ และเริ่มนับหนึ่งอีกหนกับพรรครวมไทยยูไนเต็ด ด้วยล าแข้ง
ตัวเอง ไม่ต้องพ่ึงพาชื่อเสียงของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/487136  
  

https://www.komchadluek.net/scoop/487136
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8 ตุลาคม 2564 00:10 น.   
เดิมพัน ประชาธิปัตย์ !? 
 

 
 

การวางบทบาทของ พรรคประชาธิปัตย์ ทั้งใน ทางการเมือง ควบคู่ ไปกับ การเป็น ฝ่ายบริหาร ย่อมไม่ใช่เรื่อง
ง่าย โดยเฉพาะในยามที่พรรคยังมีภารกิจใหญ่หลวง อยู่ที่พลิกสถานการณ์ให้ประชาธิปัตย์ กลับมาเป็น พรรคเกินร้อย 
ในการเลือกตั้ง รอบหน้าได้อย่างไร ด้วยกลยุทธ์ใด 

และขณะเดียวกันการวางต าแหน่งในฐานะ พรรคร่วมรัฐบาล ส าหรับประชาธิปั ตย์ ที่แม้จะเสียงส.ส.48 
ที่นั่ง เป็นพรรคอันดับสามในรัฐบาล ก็ต้องมีฤทธิ์มีเดชอยู่บ้าง ไม่อย่างนั้นจะท าให้ประชาธิปัตย์ ต้อง เสียรังวัด  
จากปรากฎการณ์ ศึก4กรม ที่จบลงตรงที่ บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ยอมคืนงานกลับไปให้รัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ หลังจากที่แกนน าตั้งแต่หัวขบวนไปจนถึงส.ส. 
พากันออกมาแสดงความไม่พอใจ เรียกร้องให้พรรคพลังประชารัฐ จัดการปัญหาภายในของตัวเองให้เรียบร้อย อย่า
ปล่อยให้ลุกลามออกมากระทบกับความสัมพันธ์ในรัฐบาลด้วยกันเอง 

เมื่อได้ 4กรมงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลับคืนมาอยู่ในมือ รัฐมนตรีของพรรคเรียบร้อยแล้ว 
หมายความว่า พล.อ.ประยุทธ์ ยอมถอยเพ่ือรักษาน้ าใจ และให้เกียรติพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลแล้ว 
แต่ย่อมไม่ได้หมายความว่า ในทางการเมืองแล้ว ประชาธิปัตย์เองจะเปิดเกมบุกเพ่ือรักษาพ้ืนที่ ของตัวเองเอาไว้ให้
ได้มากที่สุด 

เดิมพันในศึกเลือกตั้งครั้งหน้า ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์นั้นต้องยอมรับว่า หนักหนาสาหัสไม่น้อย เพราะการที่
จะผลักดันให้พรรคซึ่งมีอยู่เพียง 48 ที่นั่ง ทะยานขึ้นไปเป็นพรรคเกินร้อย ในยามที่พรรคใหญ่ ทั้งพรรคเพ่ือไทยและ
พรรคพลังประชารัฐต่างประกาศตัวเป็น พรรคแกนน าจัดตั้งรัฐบาล บนความได้เปรียบจากกติกาใหม่ ด้วยรูปแบบการ
เลือกตั้ง บัตร 2ใบ 

 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211007/97255b21246295eb2abf6717b57b81581bff3bea9602f99df2aec9b9135a29ab.jpg?itok=lgniFWO_
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แม้ในแง่การบริหารจัดการพรรคแล้ว ประชาธิปัตย์ถือว่ามีความพร้อมสั่งงานผ่านกลไกสาขาพรรคทั่วประเทศ 
อีกท้ังยังส่งส.ส.ให้เกาะติดพ้ืนที่ เดินสายพบปะประชาชน อย่างต่อเนื่องก่อนหน้าที่ บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กับ พล.อ.ประยุทธ์ จะควง บิ๊กป๊อกพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา  
รมว.มหาดไทย ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์น้ าท่วมด้วยซ้ าก็ตาม แต่อย่าลืมว่าเมื่อ เป้าหมายของ 3ป. คือการกลับมานั่ง
ในฐานะ พรรคแกนน ารัฐบาล ส่ง พล.อ.ประยุทธ์ เป็น นายกฯสมัยที่3 ยิ่งท าให้การต่อสู้ของพรรคประชาธิปัตย์ เพ่ือหวัง
ทวงคืนเก้าอ้ีส.ส.ในแต่ละภาค ยิ่งยากล าบากมากขึ้น โดยเฉพาะฐานที่มั่น ภาคใต้ และ กทม. ที่ต้องเสียที่นั่งให้กับพรรค
คู่แข่ง อย่างใจหาย 

ทั้งนี้ต้องถือว่า บทเรียนจากการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 คือค าตอบและตัวชี้วัดแล้วว่า เดิมพันของประชาธิปัตย์ 
รอบหน้านั้นสูงลิบลิ่ว! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/287160  
  

https://siamrath.co.th/n/287160
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8 ตุลาคม 2564 7:30 น. 
ปรับ ครม. คลื่นใต้น้ า พปชร. รอบใหม่ 
แต่ “บิ๊กตู่” ก็ยังประมาทไม่ได้ เพราะ “สนิมเนื้อใน” ของพรรคพลังประชารัฐ มีอยู่ทุกจังหวะย่างก้าว โดยเฉพาะ
การปรับครม. “ประยุทธ์ 2/5” ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้ ว่าพรรคจะสั่นสะเทือนแค่ไหน 
 

 
 

หลายจังหวัดยังประสบภัยธรรมชาติ “อุทกภัย” ท าให้ นักการเมืองลงพ้ืนที่ช่วยเหลือชาวบ้าน จนบางครั้ง
กลายเป็นภาพหักชิงเหลี่ยมทางการเมือง แย่งพ้ืนที่สื่อเตรียมความพร้อมโหมโรง  เพราะตอนนี้รัฐบาลท างานได้ 2 ปีกว่า 
จะหมดวาระปี 66 และยิ่งเป็นประเด็นเพ่ิมขึ้นเมื่อ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงนามหนังสือส่งถึงหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง เรื่อง การเตรียม
ความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป แม้จะเป็นเรื่องปกติใน
การแจ้งเตือนต่อพรรคการเมือง แต่ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติ เพราะนักเลือกตั้งมักจะจมูกไว กว่า
อาชีพอ่ืนๆ ว่านี่คือการส่งสัญญาณเตรียมพร้อมการเลือกตั้ง 

ดังนั้นเราจึงได้เห็นการโหมโรงของแต่ละพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง ที่เริ่มทยอยเปิดตัว อาทิ พรรคเศรษฐกิจ
ไทย ของ “ปลัดฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ยังซุ่มเงียบรอจังหวะอยู่ หรือที่เพ่ิงเปิดตัวสดๆ
ร้อนๆ กับ พรรครวมไทย ยูไนเต็ด ของ วินท์ สุธีรชัย อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ หนึ่งในนายทุนพรรคก้าวไกล เจ้าของโรงงาน
เหล็ก จ.ระยอง แม้แต่การเปิดตัว สถาบันอนาคตศึกษาอนาคตไทยศึกษา (ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ) ของนายอุตตม สาว
นายน อดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่เหลือเพียง “3 กุมาร” เพราะ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล อ าลาการเมืองไปท างาน
ภาคเอกชนเต็มตัวแล้ว เป็นต้น 

แต่ ที่ คึ ก คั ก สุ ด ๆ  คื อ ก า ร เ ริ่ ม เ ปิ ดหน้ า แคนดิ เ ด ตชิ ง น ายกรั ฐ มนตรี กั น แต่ ไ ก่ โ ห่ …   โ ด ยพร รค
ประชาธิปัตย์ ส่ง  “อู๊ดด้า” จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรค วัย 65 ปี  พรรคภูมิใจไทย เสนอหนึ่งเดียว “เสี่ย
หนู” อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค วัย 55 ปี พรรคก้าวไกล ส่งเทพบุตรหน้าหยก พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค 
วัย 41 ปี  ขณะที่พรรคกล้า ส่ง กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค อดีต รมว.คลัง วัย 57 ปี  ส่วนพรรคไทยสร้างไทย คงหนี
ไม่พ้นเต็งหนึ่ง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรค วัย 60 ปี 
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ด้าน 2 พรรคการเมืองใหญ่ อย่าง พรรคเพ่ือไทย ยังซุ่ม ไม่เปิดชื่อ แต่มีการันตีจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.
น่าน ที่จะรอเปิดช่วงใกล้ เลือกตั้ ง  แต่รับรองมี  เซอร์ ไพร้ส์  ส่วน พรรคพลังประชารัฐ ล่าสุด  “บิ๊กป้อม”   
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ประกาศอย่างเป็นทางการ ในการดัน  “บิ๊กตู่” เป็น
นายกรัฐมนตรี สมัยที่ 3 

ตรงนี้สยบข่าวลือรอยร้าวของ “3 ป.” และสกัดเลือดไหลออก “แตกพรรคใหม่” พร้อมๆกับการันตีภาพความ
ขัดแย้งจากเหตุการณ์ “กบฏธรรมนัส” ซึ่งความมั่นใจจากปากของ “บิ๊กป้อม” ณ วันนี้น่าจะสร้างความสามัคคีภายใน
พรรคพลังประชารัฐ เพ่ือเร่งวางฐานอ านาจในการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้ง อบต. สก. รวมไปถึงผู้ว่า กทม. ที่จะเกิดขึ้นตามล าดับ  

แต่ “บิ๊กตู่” ก็ยังประมาทไม่ได้ เพราะ “สนิมเนื้อใน” ของพรรคพลังประชารัฐ  มีอยู่ทุกจังหวะย่างก้าว 
โดยเฉพาะการปรับ ครม. “ประยุทธ์ 2/5” ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้ ว่าพรรคจะสั่นสะเทือนแค่ไหน จะเอา
คนของใครเข้า-ออก เพ่ือเตรียมวางฐานเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ใน
วันที่ 1 พ.ย.64-28 ก.ย.65 จากปฏิกิริยา “ธรรมนัสเอฟเฟกต์” ในการโหวตกฎหมายฉบับส าคัญๆตามมาอย่างแน่นอน 
…ฟันธง!!. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/352385/  
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วันที่ 8 ตุลาคม 2564 - 08:12 น. 
09.00 INDEX เส้นทาง ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในมือ แกร่ง พลังประชารัฐ 
 

 
 
09.00 INDEX เส้นทาง ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในมือ แกร่ง พลังประชารัฐ 

เหมือนกับการแต่งตั้ง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นที่ปรึกษา พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะเท่ากับเป็น “ไฟเขียว” เปิดหนทางการรุกคืบเข้ามาของ  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายในพรรคพลังประชารัฐ  ราวกับ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค คือ “ตัวแทน” ของ  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ราวกับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน สะท้อนการเลือกข้างของ “กลุ่มสามมิตร” ทั้งๆท่ีในความเป็น
จริงทุกการตัดสินใจของ พล.อ.ประวิตร วงษ์ สุวรรณ ล้วนด าเนินไปภายใต้ความเห็นชอบอย่างเต็มเปี่ยมของ พล.อ.วิชญ์ 
เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานกรรมการยุทธศาสตร์  และที่ประทับตราอย่างมิอาจปฏิเสธได้ยังเป็น ร.อ.ธรรมนัส  
พรหมเผ่า รวมทั้ง นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ดัชนีชี้วัดหนึ่งก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มิใช่คนตัดสินใจ 

คนตัดสินใจยังเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
ไม่แปรเปลี่ยน สถานะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แน่นอนมีเพียงการยอมรับโดยพ้ืนฐานใน “เบื้องต้น” ว่าด ารง
เป็น “แคนดิเดต” นายกรัฐมนตรีเท่านั้น แต่ที่มั่นใจว่าจะเป็นเพียง “หนึ่งเดียว” เหมือนกับในสถานการณ์ การเลือกตั้ง
เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ก็ไม่น่าจะใช่อีกแล้ว ในเมื่อไม่ว่า “นิด้าโพล” ที่ออกมาจากเดือนมิถุนายนและเดือนกันยายน 
คะแนนและความนิยมทรุดต่ าลงเป็นล าดับ กระหน่ าซ้ ามาอีกผ่าน “อีสานโพล” จึงมีความเป็นไปได้สูงยิ่งว่าจักต้องหา 
“แคนดิเดต” อีกอย่างน้อย ก็ 2 คนเข้ามาประกอบเพื่อสร้างหลักประกันความผิดพลาดที่จะเกิด 
นี่คือจุดและความไม่แน่นอนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ปมเงื่อนมิได้อยู่ที่ว่าอ านาจยังอยู่ในมือของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เหมือนเมื่อแรกรัฐประหารเดือน
พฤษภาคม 2557 หรือเมื่อหลังเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562 อยู่หรือไม่ หากอยู่ที่ว่า “การเลือกตั้ง” เป็นเรื่องของ”พรรค
การเมือง” จ าเป็นต้องให้การตัดสินใจขึ้นอยู่กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
ที่ส าคัญคือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะเลขาธิการพรรค  
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2980055  
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