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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 12 ตลุาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR Online กกต. แจงผู้สมัคร อบต. หาเสียงได้ทันที เตือนใช้ชื่อพรรค-บุคคลอ่ืน 

ต้องได้รับความยินยอม 
9 

2 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ กกต. ประกาศแนวปฏิบัติ “หาเสียง” เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. 10 
3 แนวหน้าออนไลน์ อ่านโดยพลัน! กกต. ประกาศกฎเหล็กหาเสียง อบต. เตือนใช้ชื่อพรรค-

บุคคลอื่นต้องได้รับการยินยอม 
12 

4 มติชนออนไลน์ กกต. แจงแนวทางผู้สมัคร อบต. หาเสียงได้ทันที ถ้าใช้ชื่อพรรค-ภาพบุคคลอ่ืน 
ต้องได้รับความยินยอม 

14 

5 news.ch7 online กกต. ก าหนดขนาดและการปิดประกาศ แผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง อบต.  
ฝ่าฝืนมีโทษจ าและปรับ 

15 

6 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กฎเหล็ก กกต. หาเสียงอย่างไรไม่ให้เสี่ยงคุก ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง อบต. 16 
 

 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ ก ก ต .  เ ปิ ด ย อด บ ริ จ า ค พ ร ร คก า ร เ มื อ ง  อ ดี ต ผู้ ว่ า ฯ น่ า น อั ดฉี ด 

พรรคเส้นทางใหม่ 1 ล้านบาท ! 
18 

2 มติชนอนไลน์ เลขาฯ กกต. เผย รับสมัครเลือกตั้ง อบต.วันแรก ไร้ปัญหาอุปสรรค 19 
3 แนวหน้าออนไลน์ เลขา กกต. เผยรับสมัครเลือกตั้ง อบต. วันแรก ยังไร้รายงานปัญหาอุปสรรค 20 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ เลขา กกต. เผยรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบต.-นายก อบต. วันแรก ภาพรวม

เรียบร้อยไร้ปัญหา 
21 

5 MGR Online ฉลุย! เลขาฯ กกต. เผยรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบต.- นายก อบต.วันแรก  
ยังไร้รายงานปัญหา 

22 

6 Innnews online กกต. เปิดสมัครเลือกตั้ง อบต. วันแรกยังไม่มีปัญหา 23 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. ไปใช้สิทธิไม่ได้ท าอย่างไร 24 
2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ เช็คที่นี่! ผู้สมัครเลือกตั้ง อบต. หาเสียงได้ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน 26 
3 สยามรัฐออนไลน์ "ทวี สอดส่อง" ชี้ เลือกตั้ง อบต. คือจุดเริ่มต้นให้ ปชช. ก าหนดชะตากรรม

ด้วยตนเอง 
27 

4 สยามรัฐออนไลน์ โคราช กกต. ท้องถิ่น สวมชุดพีพีอีรับสมัคร อบต. ป้องโควิดกระจาย 28 
5 สยามรัฐออนไลน์ ฉะเชิงเทรา รับสมัครสมาชิก อบต. – นายก อบต.วันแรก 74 แห่งคึกคัก  

ต.เนื่องเขต อดีตนายก 3 สมัยไร้คู่แข่ง 
30 

6 Innnews online “พงศ์เทพ” ถาม รบ. เหตุใดไม่จัด ลต. ท้องถิ่นพร้อมกัน 31 
7 มติชนออนไลน์ ‘สัณหพจน์’ ไม่กังวล พปชร. ตัดเกรด ส.ส. โวเลือกตั้งหน้าคนใต้กวาดเก้าอ้ี

ไม่ต่ ากว่า 25 คน 
32 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ปชป. ค้าน “ยุบสภา” ชี้ต้องแก้ กม.ลูก-จัดเลือกตั้งท้องถิ่น-กทม. ใหเ้สรจ็ก่อน 33 
9 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กฉ่ิง’ สวมบทเตมีย์ใบ้ ปัดตอบตั้งพรรคใหม่ บอกสบายดีหลังเกษียณ 34 
10 มติชนออนไลน์ ‘ไทยสร้างไทย’ บุกใต้ ประชุมใหญ่ว่าที่ผู้สมัคร 14 จว. ชี้กระแสตอบรับดี

มาก ผู้สนใจสมัครล้นหลาม 
35 

11 สยามรัฐออนไลน์ "บิ๊กป้อม" ลั่นถ้าสยบความขัดแย้ง พปชร. ไม่ได้ จะเป็น หน. ท าไม 36 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ นักวิชาการส่องศึก ‘อบต.’ พ้ืนที่การเมืองชิง ส.ส. 37 
2 คมชัดลึกออนไลน์ "รับสมัครเลือกตั้ง" อบต. วันนี้ วัดคะแนนนิยม ปูฐานสนามเลือกตั้ง ส.ส. 41 
3 MGR Online พรรคก้าวไกล หอกข้างแคร่เพ่ือไทย!! 43 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “3 ป.” รอมชอมอ านาจพลิกวิกฤติ “ประยุทธ์-อนุพงษ”์ เยียวยา ประวิตร” 45 
5 มติชนออนไลน์ รายงานหน้า2 : ช าแหละ ‘พิมพ์เขียว พปชร.’ ไม่สะเด็ดน้ า-มีจุดขัดแย้ง 48 
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วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาตร์ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยมี พ.ต.ต.เดชพล กอสนาน ผู้ตรวจการ เขตเลือกตั้งที่ 2  นางสาวมนัสนันท์ วิทนา  ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม  
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รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์พิเศษ  
รายการข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ประเด็น "การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล" ณ ห้องรับรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้สัมภาษณ์พิเศษ รายการข่าว 3 มิต ิ
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับ 
ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ในการพัฒนาระบบบริหาร  
การจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์  (Stategic Human Resource Development) แผน 3 ปี   
พ.ศ. 2563-2565 ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง พร้อมคณะท างานจากส านักงานศูนย์วิจัย 
และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ผู้บริหารและพนักงาน ของสถาบันพัฒนาการเมือง 
และการเลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อถ่ายทอดการขับเคล่ือนแผนพัฒนาทรัพยากรมนษุย์เชิงกลยุทธ์ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับ 
ดร.ก าพล มหานุกูล ประธานบริหาร หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ พร้อมคณะ ในการวางแผนการจัดท าแบบสอบถาม 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
(ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เข้าถึง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องรับรองสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ชั้น 9 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ประชุมการวางแผนการจัดท าแบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง อบต. 
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ข่าวอ้างอิง 
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11 ต.ค. 2564 15:17    
กกต. แจงผู้สมัคร อบต. หาเสียงได้ทันที เตือนใช้ชื่อพรรค-บุคคลอ่ืนต้องได้รับความยินยอม 

 
 
กกต.เผยผู้สมัคร อบต.หาเสียงได้ทันที เตือนใช้ชื่อพรรค-ภาพบุคคลอ่ืนร่วมป้ายหาเสียงหวังดึงคะแนนต้องได้รับ
ความยินยอม 

วันนี้ (11 ต.ค.) ส านักงาน กกต.แจ้งว่า ในการหาเสียงเลือกตั้ง การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายของผู้สมัครและ
ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ กกต.เปิดรับสมัครตั้งแต่ 11-15 ต.ค.นี้ และจะมีการ
เลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.นั้น ผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 ซึ่งเป็นวันที่ 
กกต.ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งคือวันที่ 27 พ.ย. 64 โดยประกาศที่
ผู้สมัครจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการหาเสียงต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 ซม. และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 ซม. จัดท า
ได้ไม่เกิน 5 เท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้งของ อบต.นั้น หากเป็นแผ่นป้ายมีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 ซม. และมี
ขนาดความยาวไม่เกิน 245 ซม. จัดท าได้ไม่เกิน 3 เท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้งของ อบต.นั้น 

ส่วนรายละเอียดของประกาศและแผ่นป้ายหาเสียงผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ ค าขวัญ ข้อมูลประวัติ
เฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่  
เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในกรณีการน าข้อมูล
เกี่ยวกับพรรคการเมือง หรือน าภาพบุคคลเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรค
การเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา 34 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และอาจ
น าภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ใน
การหาเสียงเลือกตั้งด้วยได้ โดยการก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศ หรือติดแผ่นป้ายในแต่
ละอบต.ให้เป็นไปตามประกาศที่ กกต.ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด อย่ างไรก็ตาม การปิด
ประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระท าได้เฉพาะในสถานที่ราชการ และต้องมีขนาด จ านวนไม่
เกินที่ กกต. หรือผู้ที่ กกต.มอบหมายก าหนด หากฝ่าฝืนระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับตามมาตรา 132 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000100732   

https://mgronline.com/politics/detail/9640000100732
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วันที่ 11 ตุลาคม 2564 - 15:36 น. 
กกต. ประกาศแนวปฏิบัติ “หาเสียง” เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. 
 

 
 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกประกาศแนวปฏิบัติ การหาเสียงเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.  
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศ เรื่อง การหาเสียงเลือกตั้ง การปิด

ประกาศและติดแผ่นป้ายของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ในการหาเสียงเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประกาศมีใจความระบุว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามแผนการจัดการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยจัดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2564 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งฯ เพ่ือให้การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 
1. ระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง  
ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง สามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ กกต. ได้ประกาศก าหนดให้มีการ
เลือกตั้ง อบต. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงเวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้ง (27 พ.ย.64) 
2. การจัดท าและปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  
2.1 ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จัดท าและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือจัดท าและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหา
เสียงเลือกตั้งด าเนินการ ดังนี้ 
ประกาศ กว้างไม่เกิน 30 ซม. และยาวไม่เกิน 42 ซม. 
แผ่นป้าย กว้างไม่เกิน 130 ซม. และยาวไม่เกิน 245 ซม. 
2.2 รายละเอียดของประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
1) ผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจ าผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง 
สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ ค าขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่
อยู่ของผู้ว่าต้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
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2) ในกรณีการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้างต้น หรือการน าภาพบุคคลเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับ
ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น 

และไม่ขัดต่อมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
และอาจน าภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน 
มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ 
2.3 จ านวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดท าได้ 
1) ประกาศ ไม่เกิน 5 เท่า ของจ านวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) แผ่นป้าย ไม่เกิน 3 เท่า ของจ านวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้งนี้ การก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศ/หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในแต่
ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด 
3. บทก าหนดลงโทษ 
การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระท าได้เฉพาะในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและ
จ านวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก าหนด 
หากฝ่าฝืนระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 132 แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-779672  
  

https://www.prachachat.net/politics/news-779672
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วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 16.36 น. 
อ่านโดยพลัน! กกต. ประกาศกฎเหล็กหาเสียง อบต. เตือนใช้ชื่อพรรค-บุคคลอ่ืนต้องได้รับการยินยอม 
 

 
 
อ่านโดยพลัน! กกต.ประกาศกฎเหล็กหาเสียงอบต. เผยผู้สมัครหาเสียงได้ทันที เตือนใช้ชื่อพรรค-ภาพบุคคลอ่ืน ร่วม
ป้ายหาเสียงหวังดึงคะแนน ต้องได้รับการยินยอม 

11 ตุลาคม 2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า  ในการหาเสียงเลือกตั้งในส่วนของการ
ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล (ส.อบต.) 
ที่ กกต. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม นี้ และจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน นั้น ผู้สมัครและผู้ช่วย
หาเสียงสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ กกต.ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งจนถึง
เวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง คือ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564  

ทั้งนี้ ประกาศที่ผู้สมัครจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการหาเสียงต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 ซม. และมีขนาดความ
ยาวไม่เกิน 42 ซม. จัดท าได้ไม่เกิน 5 เท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้งของ อบต. โดยหากเป็นแผ่นป้ายมีขนาดความกว้างไม่
เกิน 130 ซม. และขนาดความยาวไม่เกิน 245 ซม. จัดท าได้ไม่เกิน 3 เท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้งของอบต. 

ส่วนรายละเอียดของประกาศและแผ่นป้ายหาเสียงผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ ค าขวัญ ข้อมูลประวัติ
เฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่
เห็นได้ชัดเจนของประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
ส าหรับในกรณีการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง หรือน าภาพบุคคลเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความ
ยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา 34 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และอาจน าภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยได้ โดยการก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์วิธีการ และสถานที่ปิด
ประกาศ หรือติดแผ่นป้ายในแต่ละอบต.ให้เป็นไปตามประกาศที่กกต.ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 

 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

13 

 

ทั้งนี้ การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระท าได้เฉพาะในสถานที่ราชการ และ
ต้องมีขนาด จ านวนไม่เกินที่กกต. หรือผู้ที่กกต.มอบหมายก าหนด หากฝ่าฝืนระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับตามมาตรา 132 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/608127  
  

https://www.naewna.com/politic/608127
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วันที่ 11 ตุลาคม 2564 - 16:54 น. 
กกต. แจงแนวทางผู้สมัคร อบต. หาเสียงได้ทันที ถ้าใช้ชื่อพรรค-ภาพบุคคลอ่ืน ต้องได้รับความยินยอม 
 

 
 
กกต.แจงแนวทางผู้สมัคร อบต. เริ่มหาเสียงได้ทันที เตือนหากใช้ชื่อพรรค-ภาพบุคคลอ่ืน ต้องได้รับความยินยอม 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ส าหรับการหา
เสียงเลือกตั้ง การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครตั้งแต่ 11-15 ตุลาคมนี้ และจะมีการ
เลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน นั้น 

ผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียง สามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่กกต.ประกาศ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งคือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 โดยประกาศที่
ผู้สมัครจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการหาเสียง ต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน  
42 เซนติเมตร จัดท าได้ไม่เกิน 5 เท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้งของอบต.นั้น หากเป็นแผ่นป้าย มีขนาดความกว้างไม่เกิน 
130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร จัดท าได้ไม่เกิน 3 เท่า ของจ านวนหน่วยเลือกตั้งของอบต.นั้น 

ส่วนรายละเอียดของประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย 
หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติ
พจน์ ค าขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และ
วันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่ เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

กรณีการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้างต้น หรือการน าภาพบุคคลเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้อง
ได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา 34 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และอาจน าภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

ทั้งนี้ ส าหรับบทก าหนดโทษการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระท าได้เฉพาะใน
สถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจ านวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
ก าหนด หากฝ่าฝืนระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับตามมาตรา 132 
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2985695  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2985695
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วันที่ 11 ต.ค. 2564 
กกต. ก าหนดขนาดและการปิดประกาศ แผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง อบต. ฝ่าฝืนมีโทษจ าและปรับ 
 

 
 

วันนี้ (11 ต.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ชี้แจงข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เพ่ือให้การ
เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

โดยระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียง สามารถหาเสียงได้ตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิก อบต.และ นายก อบต. คือ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 
ตุลาคม 2564 จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้ง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 

การจัดท าและปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ประกาศต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 
เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร แผ่นป้ายมีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และมีขนาด
ความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร 

ในประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครสามารถต้องระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ ค าขวัญ ข้อมูล
ประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้า ง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิต ไว้
บริเวณท่ีเห็นได้ชัดเจนของประกาศหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 

ในกรณีการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้างต้น หรือการน าภาพบุคคลเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และอาจน าภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

ส่วนจ านวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ที่ผู้สมัครจัดท าได้ไม่เกิน 5 เท่า ของจ านวน
หน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่แผ่นป้ายหาเสียงไม่เกิน 3 เท่า หากฝ่าฝืนระเบียบและ
ข้อบังคับ มีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/521190  
 

https://news.ch7.com/detail/521190
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12 ต.ค. 2564 เวลา 9:00 น.  
กฎเหล็ก กกต. หาเสียงอย่างไรไม่ให้เสี่ยงคุก ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง อบต. 
 

 
 

เลือกตั้ง อบต. 2564 กกต. เผย กฎเหล็ก-ข้อห้ามในการหาเสียง ท าอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย สรุปขั้นตอน -
แนวทางปฏิบัติไว้ให้ครบท่ีนี่ เช็คเลย 

หลังจากที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) และ นายก อบต.ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  11-15 เดือนตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น. 
และก าหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  

ขั้นตอนส าคัญหลังจากนี้ผู้สมัครจะได้ด าเนินการหาเสียงในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่กกต.ก าหนดซึ่งล่าสุด 
ส านักงาน กกต. ได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการหาเสียงเลือกตั้ง การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายของผู้สมัครและผู้ช่วย
หาเสียงเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีเนื้อหาส าคัญหลายประการ 
นิยามของ ผู้สมัคร และผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งอบต. 
ผู้สมัคร หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ผู้ช่วยหาเสียง หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครให้เข้าร่วมกิจกรรมในการโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้ง ตลอดระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง และเป็นบุคคลที่ได้แจ้งรายละเอียด หน้าที่ และค่าตอบแทนต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ยกเว้นบุคคลในครอบครัว ได้แก่ สามี ภริยาหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้ง 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง สามารถหาเสียงได้ตั้งแต่วันที่ กกต.ประกาศก าหนดให้มีการ
เลือกตั้ง อบต. คือ วันที่ 1 ต.ค.2564 จนถึงวันที่ 27 พ.ย.2564 เวลา 18.00 น.  
การจัดท าประกาศหรือติดแผ่นป้ายการหาเสียงเลือกตั้ง 
-มีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร 
-แผ่นป้ายหาเสียง มีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร 
-สามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจ าตัวของผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง 
สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ ค าขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่
อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิต ไว้บริเวณท่ีเห็นได้ชัดเจน 
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-กรณีการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้างต้น หรือการน าภาพบุคคลเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และอาจน าภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ 
จ านวนของประกาศ-แผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 

ผู้สมัครจัดท าได้ไม่เกิน 5 เท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจ านวนแผ่นป้ายหา
เสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครจัดท าได้ไม่เกิน 3 เท่า ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงจะต้องไม่เกินจ านวนที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดประกาศก าหนด 
การปิดประกาศ-แผ่นป้ายการหาเสียงเลือกตั้ง 
ผู้สมัครกระท าได้เฉพาะในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจ านวนไม่เกินที่ กกต. หรือผู้ซึ่ง กกต.มอบหมายก าหนด 
หากฝ่าฝืนระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ ตามมาตรา 132 แห่ง พ.ร.บ.
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง  
1.ห้ามผู้สมัครด าเนินการ หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดด าเนินการน าสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับ
การหาเสียงเลือกตั้ง 
2.ห้ามผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้ง หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการวาง หรือโปรยในที่สาธารณะ 
แจกเอกสารหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้มีการระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน 
และวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน 
ใช้พาหนะต่าง ๆ ในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือจัดสถานที่หรือเวทีเ พ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้แจ้งรายละเอียดให้
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบ 
หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยค าที่รุนแรง หรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพ้ืนที่ 
ช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามปกติ ประเพณีต่างๆ 
หาเสียงเลือกตั้งโดยน าชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง คติพจน์ ค าขวัญ หรือภาพบุคคล โดยมิได้มี
หนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น 
จงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/499377  
  

https://www.thansettakij.com/politics/499377
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11 ตุลาคม 2564 13:59 น. 
กกต. เปิดยอดบริจาคพรรคการเมือง อดีตผู้ว่าฯน่านอัดฉีดพรรคเส้นทางใหม่ 1 ล้านบาท! 
กกต.เปิดยอดบริจาคพรรคการเมือง ก้าวไกล-ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์ รับทรัพย์อ้ือ อดีตผู้ว่าฯ น่าน โผล่บริจาค
พรรคเส้นทางใหม่ 1 ล้านบาท 

 
 

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้บริจาคและจ านวนเงินที่
บริจาคให้พรรคการเมือง ประจ าเดือน ส.ค. 2564 โดยพรรคการเมืองที่ได้รับบริจาคสูงสุดคือพรรคก้าวไกล 
3,481,836.17 บาท รองลงมาเป็นพรรคภูมิใจไทย 2,100,000 บาท พรรคประชาธิปัตย์ 1,386,026 บาท พรรคกล้า 
1,000,000 บาท พรรคเส้นทางใหม่ (ไทยเป็นธรรม) 1,000,000 บาท พรรคเสรีรวมไทย 180,000 บาท พรรครวมพลัง
ประชาชาติไทย 130,000 บาท พรรคประชาชาติ 50,000 บาท พรรคพลังปวงชนไทย 37,430 บาท พรรครักษ์ธรรม 
21,000 บาท และพรรคเป็นธรรม 16,000 บาท 

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเส้นทางใหม่ (เดิมชื่อ พรรคไทยชอบธรรม) มีนายไพศาล วิมลรัตน์ อดีตผู้ว่า
ราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้บริจาค 1 ราย จ านวน 1 ล้านบาท ส่วนพรรคก้าวไกล มีผู้บริจาครวม 12 รายการ โดยปรากฏ
ชื่อของนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล บริจาค 1.5 ล้านบาท ส่วนนายพร
พิพัฒน์ เทียนชัยกุล นักธุรกิจชื่อดัง บริจาค 1 ล้านบาท เป็นต้น 

ส าหรับนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ คือ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล โดยข้อมูลจาก กกต. 
พบว่า ในช่วงปี 2563 นายพิจารณ์บริจาคให้พรรคก้าวไกล 8,839,440 บาท ส่วนในปี 2564 ระหว่างเดือน ม.ค.-เม.ย. 
และเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2564 บริจาคให้พรรคก้าวไกลรวม 8 ล้านบาท เมื่อรวมยอดในเดือน ส.ค. 2564 อีก 1.5 ล้านบาท 
เท่ากับว่านายพิจารณ์ บริจาคให้พรรคก้าวไกล ไปแล้วเฉพาะในปีงบประมาณ 2564 อย่างน้อย 9.5 ล้านบาท. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/363447/  
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/363447/
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วันที่ 11 ตุลาคม 2564 - 17:17 น. 
เลขาฯ กกต. เผย รับสมัครเลือกตั้ง อบต.วันแรก ไร้ปัญหาอุปสรรค 
 

 
 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการเปิดรับ
สมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) วันแรกว่า ภาพรวม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่ได้รับรายงานว่าไม่มีความเรียบร้อย หรือมีปัญหาอุปสรรคในการรับสมัคร ก็พยายาม
ติดตามอยู่ว่ามีท่ีไหนบ้างที่เกิดปัญหาและอุปสรรคในการรับสมัคร แต่ก็ไม่มี 

“ซึ่งหากมีปัญหาติดขัด หรือปัญหาเร่งด่วนจะมีการแจ้งมาที่ส านักงาน กกต. แต่ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งปัญหาแต่
อย่างใด ส่วนจ านวนผู้สมัครทั่วประเทศ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการรายงาน
เข้ามาหลังจากนี้อีกครั้งหนึ่ง” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2985784  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2985784
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/S__33873952-1024x659784514518456213-1.jpg
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วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 17.21 น. 
เลขา กกต. เผยรับสมัครเลือกตั้ง อบต. วันแรก ยังไร้รายงานปัญหาอุปสรรค 
 

 
 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการ
เปิดรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในวันแรก ว่า 
ภาพรวมยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่ได้รับรายงานว่าว่าไม่มีความเรียบร้อย ยังไม่มีปัญหาอุปสรรคในการรับสมัคร 
ก็พยายามติดตามอยู่ว่ามีที่ไหนบ้างที่เกิดปัญหาและอุปสรรคในการรับสมัคร แต่ก็ไม่มี ซึ่งหากมีปัญหาติดขัด หรือปัญหา
เร่งด่วนจะมีการการแจ้งมาที่ส านักงาน กกต.แต่ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งปัญหาแต่อย่างใด ส่วนจ านวนผู้สมัครทั่วประเทศ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการรายงานเข้ามาหลังจากนี้อีกครั้งหนึ่ง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/608150  
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11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 19:46 น.       
เลขา กกต. เผยรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบต.-นายก อบต. วันแรก ภาพรวมเรียบร้อยไร้ปัญหา 
 

 
 

11 ต.ค.64 - พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการเปิดรับสมัคร
เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) ในวันแรกว่า ภาพรวมยัง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่ได้รับรายงานว่าไม่มีความเรียบร้อย ยังไม่มีปัญหาอุปสรรคในการรับสมัคร ก็พยายาม
ติดตามอยู่ว่ามีท่ีไหนบ้างที่เกิดปัญหาและอุปสรรคในการรับสมัคร แต่ก็ไม่มี ซึ่งหากมีปัญหาติดขัด หรือปัญหาเร่งด่วนจะ
มีการการแจ้งมาที่ส านักงาน กกต. แต่ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งปัญหาแต่อย่างใด ส่วนจ านวนผู้สมัครทั่วประเทศ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการรายงานเข้ามาหลังจากนี้อีกครั้งหนึ่ง 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/119456  
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 11 ต.ค. 2564 20:17    
ฉลุย! เลขาฯ กกต. เผยรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบต.- นายก อบต.วันแรก ยังไร้รายงานปัญหา 
 

 
 
เลขาฯ กกต. เผยรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบต.- นายก อบต.วันแรก ยังไร้รายงานปัญหาอุปสรรค 

วันนี้ (11 ต.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการเปิดรับสมัคร
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในวันแรก ว่า ภาพรวมยัง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่ได้รับรายงานว่าว่าไม่มีความเรียบร้อย ยังไม่มีปัญหาอุปสรรคในการรับสมัคร ก็พยายาม
ติดตามอยู่ว่ามีท่ีไหนบ้างที่เกิดปัญหาและอุปสรรคในการรับสมัคร แต่ก็ไม่มี ซึ่งหากมีปัญหาติดขัด หรือปัญหาเร่งด่วนจะ
มีการการแจ้งมาที่ส านักงาน กกต. แต่ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งปัญหาแต่อย่างใด ส่วนจ านวนผู้สมัครทั่วประเทศ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการรายงานเข้ามาหลังจากนี้อีกครั้งหนึ่ง 

 
https://mgronline.com/politics/detail/9640000100879  
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000100879


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

23 

 

 

 

11 ตุลาคม 2021 - 21:24 
กกต. เปิดสมัครเลือกตั้ง อบต. วันแรกยังไม่มีปัญหา 
 

 
 
กกต.เปิดสมัครเลือกตั้ง อบต.วันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่มีปัญหาอุปสรรค 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการเปิดรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) ในวันแรกว่า ภาพรวมยังเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ยังไม่ได้รับรายงานว่าไม่มีความเรียบร้อย ยังไม่มีปัญหาอุปสรรคในการรับสมัคร ก็พยายามติดตามอยู่ว่ามีที่
ไหนบ้างที่เกิดปัญหาและอุปสรรคในการรับสมัครแต่ก็ไม่มี 

ซึ่งหากมีปัญหาติดขัด หรือปัญหาเร่งด่วนจะมีการแจ้งมาที่ส านักงาน กกต. แต่ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งปัญหาแต่
อย่างใด ส่วนจ านวนผู้สมัครทั่วประเทศ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจะมีการรายงาน
เข้ามาหลังจากนี้อีกครั้งหนึ่ง 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_209478/  
 

  

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_209478/
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วันที่ 11 ตุลาคม 2564 - 12:07 น. 
เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. ไปใช้สิทธิไม่ได้ท าอย่างไร 
 

 
 

เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.64 ไปใช้สิทธิไม่ได้ ต้องท าอย่างไร ถูกจ ากัดสิทธิอะไรบ้างหากไม่แจ้งเหตุจ าเป็นต่อ
นายอ าเภอ 

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก าหนดให้วันที่ 28 
พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
5,300 แห่งทั่วประเทศ “ประชาชาติธุรกิจ” สรุปข้อมูลการด าเนินการส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
ในวันดังกล่าวได้ รวมถึงการถูกจ ากัดสิทธิหากไม่ไปเลือกตั้ง โดยไม่แจ้งเหตุความจ าเป็น 
ไปเลือกตั้ง อบต. ไม่ได้ท าอย่างไร 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ เนื่องจากมีเหตุจ าเป็น ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอ าเภอ (นายอ าเภอ) ที่ตน
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยท าเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุเลขประจ าตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง และภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนไปยื่น
แทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
เหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถไปเลือกตั้ง อบต. 
ส าหรับเหตุผลจ าเป็นที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ในวันที่ 28 พฤศจิกายน มีดังนี ้
มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นท่ีห่างไกล 
เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
มีถ่ินที่อยู่ห่างไกลจากท่ีเลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร 
ได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง 
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มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต.ก าหนด 
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้ง เหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้เลย 
ไม่ไปเลือกตั้ง อบต. เสียสิทธิอะไรบ้าง 
สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ./ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว. 
สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ./ผ.ถ. 
ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริการท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 
ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น  
ทั้งนี้ การถูกจ ากัดสิทธิข้างต้น ก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-779440  
  

https://www.prachachat.net/politics/news-779440
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11 ต.ค. 2564 เวลา 14:56 น.  
เช็คที่นี่! ผู้สมัครเลือกตั้ง อบต. หาเสียงได้ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน 
 

 
 
กกต.เผยผู้สมัครเลือกตั้ง อบต.สามารถหาเสียงได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง คือ 
27 พ.ย.64 เตือนใช้ชื่อพรรค-ภาพบุคคลอ่ืน ร่วมป้ายหาเสียงหวังดึงคะแนน ต้องได้รับการยินยอม 

วันนี้ (11 ต.ค.64) ในการหาเสียง “เลือกตั้ง อบต.” ทางส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ใน
การหาเสียงเลือกตั้ง การปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่กกต. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-15 ต.ค.นี้ และจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.2564 นั้น  

ผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงสามารถหาเสียงเลือกตั้ งได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 ซึ่งเป็นวันที่กกต.ประกาศ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งคือวันที่ 27 พ.ย.64 

โดยประกาศที่ผู้สมัครจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการหาเสียง ต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 ซ.ม. และมีขนาดความ
ยาวไม่เกิน 42  ซ.ม. จัดท าได้ไม่เกิน 5 เท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้งอบต.นั้น  หากเป็นแผ่นป้าย มีขนาดความกว้างไม่
เกิน 130 ซ.ม. และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 ซ.ม.  จัดท าได้ไม่เกิน 3 เท่า ของจ านวนหน่วยเลือกตั้งของอบต.นั้น  

ส่วนรายละเอียดของประกาศและแผ่นป้ายหาเสียงผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ ค าขวัญ ข้อมูลประวัติ
เฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่
เห็นได้ชัดเจนของประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
  
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/499305  
  

https://www.thansettakij.com/politics/499305
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11 ตุลาคม 2564 21:04 น.   
"ทวี สอดส่อง" ชี้ เลือกตั้ง อบต. คือจุดเริ่มต้นให้ ปชช. ก าหนดชะตากรรมด้วยตนเอง 
 

 
 

วันที่ 11ต.ค.64 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุค ระบุว่า 
" 28 พฤศจิกายน 2564 เลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ 5,300 แห่ง คือจุดเริ่มต้นที่ "ประชาชนมีสิทธิ์ก าหนดชะตา

กรรมด้วยตนเอง" 
การเกิดรัฐประหารปี 2557 ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีที่ผ่านมา ภายหลังการรัฐประหารยึดอ านาจของคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และต่อเนื่องด้วยการสืบทอดอ านาจของ คสช.ถึงปัจจุบัน ถือว่า คสช.และรัฐบาลได้ยึด
อ านาจการปกครองท้องถิ่นไปด้วยและได้รวมศูนย์อ านาจการปกครองไว้ที่ราชการส่วนกลางและภูมิภาคที่ตนเอง
สามารถควบคุมสั่งการได้ ท าให้การปกครองท้องถิ่นของไทยถอยหลังเข้าคลอง ไร้อ านาจและเหลือเพียงแต่รูปแบบ
เท่านั้น โดยหนึ่งในหลายๆ ค าสั่งที่ คสช.กระท ากับ อปท. คือ การไม่จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นนั่นเอง ดั งนั้น การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น จึงเป็นก้าวแรกท่ีประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับอ านาจคืนมาจาก คสช. และรัฐบาล 

การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ทั่วประเทศ 5,300 แห่ง ครอบคลุมประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ค่อน
ประเทศ รับสมัคร 11-15 ตุลาคม 2564 และการเลือกตั้งได้ถูกก าหนดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 แม้จะล่าช้าไป 
แต่ก็ยังคงมีความส าคัญที่พ่ีน้องประชาชนต้องไปใช้สิทธิ์อย่างพร้อมเพรียง เพ่ือให้รัฐบาลที่สืบทอดอ านาจจาก คสช.ได้
เห็นถึงความตื่นตัวและความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชนในการปกครองตนเอง อบต. เป็นกุญแจส าคัญใน
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่เข้าถึงชาวบ้านที่สุด กระจายอ านาจทั้งการบริหาร การตัดสินใจ ทั้งคนและงบประมาณ และ
การแก้ปัญหาที่เรียกว่า “การแก้ปัญหาโดยคนรู้ดีไม่ใช่คนหวังดี” ที่ใช้ฐานท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนที่รู้ปัญหา
ความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

การขจัดความเหลื่อมล้ าทั้งด้านคุณภาพชีวิต สิทธิ โอกาส อ านาจ ศักดิ์ศรี และเชิงพ้ืนที่ อบต. ถือว่าเป็นกุญแจ
ส าคัญในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้แท้จริง เป็นจุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง
ชะตากรรมของประชาชนจากที่เคยถูกก าหนดโดยรัฐราชการ เป็น “ประชาชนมีสิทธิ์ก าหนดชะตากรรมด้วยตนเอง” 
สามารถส่งเสริมอ านาจทั้งของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพเป็นชุมชนเข้มแข็งและมีความยั่งยืนตาม
หลักการประชาธิปไตยนั่นเอง" 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/288214  

https://siamrath.co.th/n/288214
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211011/b8778b65f501fc8c954aa8c7cb46cabe06a10c7d9adc030ec39991f4b72b97eb.jpg?itok=BJU68I68
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11 ตุลาคม 2564 13:11 น.   
โคราช กกต. ท้องถิ่น สวมชุดพีพีอีรับสมัคร อบต. ป้องโควิดกระจาย 
 

 
 

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 243 แห่ง ในพ้ืนที่ 31 
อ าเภอ ของ จ.นครราชสีมา ที่ อบต.หนองบัวศาลา อ.เมือง ถือเป็น อบต.ชั้น 1 เนื่องจากมีงบบริหารจัดการปีละ 130 
ล้านบาท ซึ่งมากเป็นล าดับต้นๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าที่ผู้สมัครนายก ฯ และ ส.อบต.จ านวน 10 เขต 
ทยอยเดินทางมาลงชื่อก่อนถึงเวลารับสมัคร 08.30 น. เพ่ือใช้สิทธิการจับหมายเลข โดยมีนายนิกร ศิริอุดม ปลัด อบต.
หนองบัวศาลา ในฐานะผู้อ านวยการการเลือกตั้ง (ผอ.กกต.) อบต. ฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และด าเนินมาตรการ
สาธารณสุขอย่าเคร่งครัด โดยตรวจคัดกรองว่าที่ผู้สมัครและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการเข้าไปในสถานที่รับสมัคร เพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง 

การจับสลากหมายเลขผู้สมัครนายก ฯ ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารหลักฐานก่อนเวลาจ านวน 3 คน แต่ไม่สามารถตกลง
กันได้ จึงให้ผู้สมัครจับสลากกันเอง ผลปรากฏ ร.ต.ต ดร.พลกฤต สงวนศักดิ์ อดีตรองสารวัตรป้องกันปราบปราม (รอง 
สวป.) สภ.เมือง นครราชสีมา หัวหน้ากลุ่มหนองบัวศาลาก้าวหน้า หมายเลข 1 นางสาวสดใส ศูนย์ส าโรง อดีตผู้จัดการ
ฝ่ายขาย บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ ากัด สาขานครราชสีมา หัวหน้ากลุ่มรักษ์หนองบัวศาลา หมายเลข 3 นาย
จ าเริญ เปล้ากระโทก อดีตนายก อบต.4 สมัย 19 ปี ติดต่อกัน หัวหน้ากลุ่มหนองบัวศาลาพัฒนา หมายเลข 3 

ด้านพันต ารวจโทระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
(ผอ.สนง.กกต.จ.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า ภาพรวมการรับสมัครเลือกตั้ง อบต. 243 แห่ง วันแรก ภายใต้สถานการณ์ไม่
ปกติมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้สนใจได้มาสมัครกันอย่างคึกคัก ตนได้
ก าชับ กกต.ท้องถิ่น ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
1.สถานที่รับสมัครต้องกว้างขวางไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตรต่อ 1 คน และมีอากาศถ่ายเทสะดวก จัดเจ้าหน้าที่ท าความ
สะอาดสถานที่ อุปกรณ์การรับสมัครและห้องน้ าทุก 1 ชั่วโมง 
2.ก าหนดพ้ืนที่รับสมัครไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตรต่อ 1 คน และมีระบบอากาศถ่ายเทสะดวก จัดเจ้าหน้าที่ท าความ
สะอาดสถานที่ อุปกรณ์การรับสมัครและห้องน้ าทุก 1 ชั่วโมง 
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3.การจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร 
4. ให้จ ากัดจ านวนคนที่เดินทางมาสถานที่รับสมัครและก าหนดให้มีผู้ติดตามไม่เกิน 2 คน หากมีจ านวนเกินให้อยู่
ภายนอกห้อง 
5.ให้มีจุดคัดกรองและเจ้าหน้าที่คัดกรอง ทั้งหมดสวมหน้ากากอนามัยมีเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์ล้างมือด้วย
แอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าสถานที่รับสมัคร 
6.การจัดขบวนแห่หรือการหาเสียงต้องด าเนินการตามระเบียบ กกต.และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดนครราชสีมา กรณีว่าที่ผู้สมัครเคยเป็นผู้ป่วยหรือมีประวัติเสี่ยงสูงหรือไม่ผ่านการตรวจอุณหภูมิร่างกายให้แยกไป
สถานที่จัดไว้โดยเฉพาะ เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ที่ อบต.กระทุ่มราย อ.ประทาย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เนื่องจากพบผู้ป่วยเป็นอดีตนายก 
อบต.และครอบครัว เจ้าหน้าที่ อบต. ทั้งนิติกร กองคลังและชาวบ้านป่วยสะสมจ านวน 27 ราย เจ้าหน้าที่ อบต.ที่
เกี่ยวข้องกับการรับสมัครได้สวมชุดพีพีอีพร้อมตรวจคัดกรองผู้สมัครและผู้เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด โดยได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างด ี
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/288044  
  

https://siamrath.co.th/n/288044
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11 ตุลาคม 2564 14:43 น.   
ฉะเชิงเทรา รับสมัครสมาชิก อบต. – นายก อบต.วันแรก 74 แห่งคึกคัก ต.เนื่องเขตอดีตนายก 3 สมัยไร้คู่แข่ง 
 

 
 

วันนี้ 11 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรับสมัครสมาชิก อบต. และนายก อบต.เป็นไปด้วยความ
คึกคักแต่ละแห่งส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้สมัครนายกคนเก่าจะมีหน้าใหม่ๆที่ลงชิงชัยต่อกรล้วนแล้วแต่เป็นก านัน หรือ
อดีต สจ.ในพ้ืนที่ลงสมัครพร้อมทั้งหอบหิ้วลูกทีมลงสมัครสมาชิกก้นแบบครบทีมส่วนใหญ่หลังจากเสร็จสิ้นการสมัครจะมี
บรรดากองเชียร์ของแต่ละฝ่ายมอบดอกกุหลาบและพวงมาลัยให้เป็นก าลังใจ ส่วนที่ต าบลนครนื่องเขตด้านข้างที่ท าการ 
อบต. บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงามีท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราเดินทางมาร่วมสังเกตุการอยู่ภายในห้องรับรอง
ของบริเวณโดมที่ใช้ในการรับสมัครมีนายวิรัตน์ ศรีอุไรอดีตนายก อบต.นครเนื่องเขต มาสมัครต าแหน่งนายก.อบตเพียง
คนเดียวแบบไล้คู่แข่งพร้อมสมาชิกชุดเดิมที่ท างานร่วมกันมารอการรับสมัครด้านอดีตนายกวิรัตน์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า 
ตนเริ่มลงเล่นการเมืองท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี 2538 เคยด ารงค์ต าแหน่งประธานสภา 2 สมัย 8 ปีหลังจากนั้นก็เป็นนายก 
อบต.อีก 3 สมัย 18 ปี และว้นนี้ก็พิสูตรแล้วว่าประชาชนยังไว้วางใจให้พัฒนาพ้ืนที่ต าบลนครเนื่องเขตให้มีความเจริญ
ต่อไปส่วนสมาชิกก็คงร่วมท างานด้วยกันเหมือนเดิมแบบยกทีมหลังจากนายวิรัตน์สมัครเรียบร้อยมีภร รยา ลูกๆและ
ผู้ใหญ่บ้านมอบดอกกุหลาบสีแดงพร้อมพวงมาลัยดอกดาวเรืองให้เป็นกาลังใจ รวมทั้งมอบให้กับสมาชิกจนครบทุกคน
ด้วย อดีตนายกวิรัตน์กล่าวฝากขอบคุณพ่ีน้องประชาชนชาวนครเนื่องเขตรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมท างาน
ด้วยกันมาจนท าให้พ้ืนที่มีความเจริญและยังไวัวางใจให้ลงสมัครแบบไร้คู่แข่งอีกสมัย 

ส าหรับจังหวัดฉะเชิงเทรามี11อ าเภอมี อบต.ทั้งสิ้น 74 แห่ง ประกอบด้วย อ.เมือง 18 แห่ง อ.บางน้ าเปรี้ยว 8 
แห่ง อ.บ้านโพธิ์แห่ง 12 แห่ง อ.บางปะกง 6 แห่ง อ.แปลงยาว 3 แห่ง อ.พนม 6 แห่ง อ.ราชสาสน์ 3แห่ง อ.สนามชัยเขต 
4 แห่ง อ.บางคล้า 7 แห่ง อ.ท่าตะเกียบ 2 แห่ง และอ.คลองเขื่อน 5 แห่ง 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/288086  
 

 

 

https://siamrath.co.th/n/288086
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211011/841b1c71620fc3abd8c149f14afc3e1ed965c1c7a2d8011e83f95d4e5e1c0bb4.jpg?itok=ZxFqxvnp
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11 ตุลาคม 2021 - 15:04 
“พงศ์เทพ” ถาม รบ. เหตุใดไม่จัด ลต. ท้องถิ่นพร้อมกัน 
 

 
 
“พงศ์เทพ” ถามรัฐบาล เหตุใดไม่จัดเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นพร้อมกัน เชื่อปชช.ลงคะแนนเสียงเลือกนายกฯส่วนตัวได้ 
“บิ๊กตู”่ คะแนนน้อยสุด 

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านการพัฒนา พรรคเพ่ือไทย กล่าวถึง
การเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต. )วันแรก ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
เรื่องส าคัญและใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด เป็นครั้งแรกท่ีเคยเห็นว่าการยึดอ านาจ และไม่มีการเลือกตั้งองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามปกติ หยุดการเลือกตั้งท้องถิ่นมาเป็นเวลานานโดยไม่มีเหตุผล 

แม้ที่ผ่านมาจะมีการจัดเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)แต่เหตุใดรัฐบาลไม่จัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี , นายก อบต. , ผู้ว่า กทม. , ผู้ว่าเมืองพัทยา ไปพร้อมกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าขณะนี้ประชาชนที่อยู่ใน
เขตดูแลของ อบต. จึงไม่มีนายก อบต. ที่มาจากการเลือกตั้งมาดูแลประชาชน ในส่วนของพรรคจะส่ งผู้สมัคร อบต. 
หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารพรรค 

ส่วนการที่มีหลายส่วนที่ท างานการเมืองส่งผู้สมัครท้องถิ่น จะถือเป็นการสะท้อนภาพรวมของการเลือกตั้งทั่วไป
ในอนาคตหรือไม่ นายพงศ์เทพ กล่าวว่า การที่ประชาชนเดือดร้อนและไม่ยอมรับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุ บันนั้น หาก
เปรียบรัฐบาลในสถานการณ์ปกติ คิดว่าไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนอยู่ได้ แต่การที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาอยู่ได้
ขณะนี้เชื่อว่าหลายคนมีความเคลือบแคลงสงสัยว่าอยู่ได้อย่างไร แต่ปัญหาที่เห็นขณะนี้ คือความแตกแยกของบางพรรค
การเมืองที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่ ซึ่งสะท้อนถึงอ านาจของพลเอกประยุทธ์ว่าจะอยู่ได้อีกนานหรือไม่ 

ส่วนความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์จากการลงพ้ืนนั้น หลายคนรู้ว่า มีคนอดทนกับพลเอกประยุทธ์มานาน และ
เห็นว่าการบริหารงานนั้นท าให้คนไทยเดือดร้อน ถ้าลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีได้เป็นส่ วนตัว คิดว่าพลเอกประยุทธ์
จะได้คะแนนน้อยที่สุด 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_209120/  
  

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_209120/
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วันที่ 11 ตุลาคม 2564 - 14:55 น. 
‘สัณหพจน์’ ไม่กังวล พปชร. ตัดเกรด ส.ส. โวเลือกตั้งหน้าคนใต้กวาดเก้าอี้ไม่ต่ ากว่า 25 คน 
 

 
 
‘สัณหพจน์’ ไม่กังวล พปชร.ตัดเกรด ส.ส. ชี้มีอยู่แล้วบวกคะแนนให้พวกกันเอง โว ลต.หน้ากวาด ส.ส.ใต้ไม่ต่ า 25 
คน 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้
สัมภาษณ์ถึงการท าโพลให้คะแนนการท างาน ส.ส.พรรค พปชร.ว่า ไม่ได้กังวลอะไร เพราะรู้จุดประสงค์ของคนท าโพลนี้
อยู่แล้ว โดยชาวบ้านก็รู้อยู่แล้วว่าตัวผู้แทนในพ้ืนที่เป็นอย่างไร เชื่อว่าสังคมมองออกว่าใครท าอะไรเพ่ือวัตถุประสงค์
อะไร และตอนนี้ ส.ส.ภาคใต้เริ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อน มีความสามัคคีกัน ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร 

เมื่อถามว่า กังวลว่าการตัดเกรดให้คะแนนจะมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกเกิดขึ้นหรือไม่  นายสัณหพจน์กล่าวว่า 
แน่นอนอยู่แล้ว พวกใครก็ให้คะแนนคนนั้นเยอะ เหมือนผลโพลต่างๆ ที่ออกมาว่าโพลต้องการอะไรและท าเพ่ือใคร 
เมื่อถามว่า ทางพรรคได้แจ้งรายละเอียดการให้คะแนนหรือไม่ นายสัณหพจน์กล่าวว่า ไม่มี แต่เชื่อว่า ส.ส.ใต้ไม่มีปัญหา
สักคน เมื่อไหร่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังเป็นนายกฯก็ไม่มีปัญหา เพราะคนใต้ยังรัก พล.อ.
ประยุทธ์ และ ส.ส.ใต้มีแต่เพ่ิม ไม่มีลด จาก 14 คนในตอนนี้เลือกตั้งเที่ยวหน้าคาดว่าจะได้ขั้นต่ า 25 คน เนื่องจาก
กระแสของนายกฯทางภาคใต้ดีมาก เห็นได้จากล่าสุดที่นายกฯลงพ้ืนที่ตรวจราชการ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 
ตุลาคมที่ผ่านมา ทุกโค้งท่ีวิ่งไปในเมืองมีแต่คนบอกรักลุงตู่ ลุงตู่สู้ๆ ลุงตู่อยู่ต่อ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2985296  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2985296
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11 ต.ค. 2564 เวลา 13:10 น. 
ปชป. ค้าน “ยุบสภา” ชี้ต้องแก้ กม.ลูก-จัดเลือกตั้งท้องถิ่น-กทม. ให้เสร็จก่อน 
 

 
 
รองโฆษก “ปชป.” ค้าน “บิ๊กตู่” ยุบสภา ชี้ ต้องแก้ไข กม.ลูก และจัดการเลือกตั้ง “อบต.-กทม.-พัทยา”  
ให้เสร็จก่อน ย้ าขั้นตอนแก้ รธน.ถูกต้องตามกฎหมาย 

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2564 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี ในฐานะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 
กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติมตามขั้นตอน เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นเจ้าของญัตติดังกล่าว และมั่นใจว่ากระบวนการขั้นตอนในการ
แก้ไขเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ชั้นกรรมาธิการ จนผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยต่อจากนี้พรรคก็จะเร่งเดินหน้า
ในการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งเบื้องต้นทางฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการเตรียมการไว้
เรียบร้อยแล้ว 

รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวอีกว่า ขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีว่า อย่าเพ่ิงยุบสภาในช่วงนี้ เพ่ือให้
กระบวนการแก้ไขกฎหมายลูกเดินหน้าให้เสร็จสิ้น อีกทั้งรัฐบาลจะต้องด าเนินการจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาให้เรียบร้อยก่อน รวมถึงการแก้ไข
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่ปัจจุบันเริ่มดีขึ้นเป็นล าดับ 

“ขณะนี้พ่ีน้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเฝ้ารอคอยที่จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการฯเพ่ือให้มาแก้ไขปัญหาของ
เขา ซึ่งกรุงเทพฯเป็นเมืองหลวง เป็นเป็นกลไกส าคัญในการก าหนดทิศทางของประเทศ รัฐบาลจึงควรด าเนินการให้เสร็จ
ก่อนส่วนจะมีการยุบสภาหรือไม่ หรือจะอยู่จนครบเทอมเมื่อถึงเวลานั้นนายกรัฐมนตรีคงจะได้พิจารณาจากสถานการณ์ 
ณ เวลานั้นอีกทีเพ่ือความเหมาะสมในการเดินหน้าประเทศต่อไป” นายอัครเดช กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/965143  
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วันที่ 11 ตุลาคม 2564 - 19:53 น. 
‘บิ๊กฉิ่ง’ สวมบทเตมีย์ใบ้ ปัดตอบตั้งพรรคใหม่ บอกสบายดีหลังเกษียณ 
 

 
 
‘บิ๊กฉิ่ง’ สวมบทเตมีย์ใบ้ ปัดตอบตั้งพรรคใหม่ บอกสบายดีหลังเกษียณ 

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เปิดเผยว่า หลังเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน ขณะนี้ก็สบายดี ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีกระแสข่าวที่เตรียม
เปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ นายฉัตรชัยปฏิเสธที่จะตอบค าถาม เพียงแต่โบกมือให้ผู้สื่อข่าวและเดินทางกลับออกไปทันที 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2986049  
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วันที่ 11 ตุลาคม 2564 - 19:25 น. 
‘ไทยสร้างไทย’ บุกใต้ ประชุมใหญ่ว่าที่ผู้สมัคร 14 จว. ช้ีกระแสตอบรับดีมาก ผู้สนใจสมัครล้นหลาม 
 

 
 
ไทยสร้างไทย บุกใต้ ประชุมใหญ่ว่าที่ผู้สมัคร 14 จังหวัดภาคใต้ ที่ จ.ภูเก็ต “พงศกร” เผยกระแสตอบรับดีมาก ทั้ง
นักธุรกิจ-คนรุ่นใหม่ภาคใต้จ านวนมาก สนใจร่วมสมัคร ส.ส.ไทยสร้างไทย หวังเป็นทางเลือกใหม่ของชาวใต้ ที่จะ
พลิกฟื้นเศรษฐกิจให้ภาคใต้ ยืนยันส่งผู้สมัครภาคใต้ครบทุกเขต 

วันที่ 11 ตุลาคม ดร.พงศกร อรรณนพพร ประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า จาก
การลงพ้ืนที่ภาคใต้ เพ่ือรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการในการน ามาประกอบเป็นนโยบายของพรรค และประชุมว่าที่
ผู้สมัครภาคใต้ 14 จังหวัด ณ โรงแรมเมธาดี อีลิท จ.ภูเก็ต โดยมีนักธุรกิจ อดีตข้าราชการ และคนรุ่นใหม่ ให้ความสนใจ 
เสนอตัวเข้าร่วมท างานกับพรรคไทยสร้างไทยเป็นจ านวนมาก จึงมั่นใจว่าแม้พรรคไทยสร้างไทยจะเป็นพรรคใหม่ที่เพ่ิง
เปิดตัวได้ไม่นาน แต่พ่ีน้องชาวใต้ได้ให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยม ประกาศพร้อมรับใช้พ่ีน้องชาวใต้อย่างเต็มที่ โดยจะส่ง
ผู้สมัคร ส.ส.ครบทุกเขตในพรรคใต้ 

นอกจากนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย มีความเข้าใจพ้ืนที่ภาคใต้เป็นอย่างดี 
เพราะเคยใช้ชีวิตร่วมกับลูกบนเกาะสมุยกว่า 30 ปี จึงไม่น่าแปลกใจว่าเหตุใดนักธุรกิจ และทายาทนักการเมืองคนรุ่น
ใหม่ จึงสนใจมาร่วมงานกับพรรคไทยสร้างไทย 

โดยในเบื้องต้น พรรคไทยสร้างไทยในภาคใต้ มีกลุ่มนักธุรกิจ คนรุ่นใหม่ และอดีตข้าราชการ มาร่วมงานครบทั้ง 
14 จังหวัดแล้ว ซึ่งจะมีการเปิดตัว และเปิดนโยบายส าหรับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของภาคใต้ ทั้งท่องเที่ยว ราคาสินค้า
เกษตร ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค ศูนย์กลางการแปรรูปอาหารฮาลาลและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
รวมทั้งการพลิกฟ้ืนการประมง นอกเหนือจากนโยบายหลักของพรรคที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ เช่น บ านาญประชาชน 3,000 บาท 

ซึ่งจากนี้ไปพรรคไทยสร้างไทยจะจัดโครงการ ”ฟังเสียงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้” เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชน ใน
ภาคใต้ทุกจังหวัด ได้มีส่วนร่วมกับพรรคไทยสร้างไทย ในการสร้างนโยบาย เพ่ือสร้างเศรษฐกิจ และสร้างความอยู่ดีมีสุข
ให้กับพ่ีน้องชาวใต้อย่างยั่งยืน โดยคุณหญิงสุดารัตน์ และผู้บริหารพรรคจะเดินสาย “On Tour ฟังเสียงสร้างไทย” 
พบปะกับพี่น้องชาวใต้ทุกจังหวัดในเดือนพ.ย.นี้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2986021  
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12 ตุลาคม 2564 10:10 น.   
"บิ๊กป้อม" ลั่นถ้าสยบความขัดแย้ง พปชร. ไม่ได้ จะเป็น หน. ท าไม 
 

 
 

"บิ๊กป้อม" ลั่นถ้าสยบความขัดแย้งพปชร.ไม่ได้ จะเป็นหัวหน้าท าไม เผย อ านาจเคาะ ส.ส.ลงเลือกลต.เองไม่ใช่ของ 
"ธรรมนัส" 

วันที่ 12 ต.ค.64 เวลา 09.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงความขัดแย้งในพรรค หลังนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพปชร. 
วิพากษ์วิจารณ์นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกฯ ในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพปชร.ที่จะเข้ามามีบทบาท
ในพรรคว่า "ไม่มีอะไร ผมตอบไปแล้วไม่มีอะไร ผมจัดการปัญหาได้ทั้งหมด ในพรรคของผม ผมต้องท าได้ ไม่อย่างนั้นจะ
เป็นหัวหน้าพรรคท าไม" เมื่อถามว่าจะต้องให้นายพีระพันธุ์ เข้าไปสร้างความไว้วางใจกับสสมาชิกพรรคพปชร. หรือไม่ 
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ต้อง 

เมื่อถามว่าพรรคพปชร. จะประกาศยุทธศาตร์เกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งหน้าเมื่อใด พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เดี๋ยว
ดูก่อน เมื่อถามว่าระยะหลังพรรคพปชร.ท าโพลเข้มข้นเพ่ือประเมินส.ส.ในพ้ืนที่ภาพรวมออกมาเป็นอย่างไร หัวหน้า
พรรคพปชร. กล่าวว่า ก็แล้วแต่สื่อมวลชนคิด เมื่อถามว่าย้ าว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "เอา
น่า ผมท าแล้วกัน มันเป็นเรื่องของผม จะถามอะไรผมล่ะ" 

เมื่อถามว่าส.ส.ในพ้ืนที่เป็นห่วงเพราะกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ส.ส่วนใหญ่เป็นคนของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
เลขาธิการพรรคพปชร. พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่มี เพราะตนเป็นคนดูด้วย ไม่ใช่ร.อ.ธรรมนัสดูคนเดียว ตนก็ต้องดูว่า
จะเอาใคร ตนจะเป็นคนตัดสินใจ ว่าใครจะได้สมัครหรือไม่ได้สมัครอย่างไร เมื่อถามย้ าว่าจะให้ความเป็นธรรมกับส.ส.ทุก
คนหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าว่า "พุทโธ่ ถามได้ ถามอย่างนี้ถามได้อย่างไร" 

เมื่อถามว่า นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก าแพงเพชร ในฐานะรองเลขาธิการพรรคพปชร. ได้เข้าพบที่ตึกบัญชาการ ได้
หารือเรื่องอะไร พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า มาเรื่องท าโพล 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/288281  
 
 

https://siamrath.co.th/n/288281
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211012/0076353070c1f57168c9edbde155b70d867e71679e0c143a5f4f44d8b9d650f1.jpg?itok=AmyuE4GG
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วันที่ 11 ตุลาคม 2564 - 11:11 น. 
นักวิชาการส่องศึก ‘อบต.’ พื้นที่การเมืองชิง ส.ส. 
 

 
 
หมายเหตุ – นักวิชาการให้ความเห็นถึงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่จะเปิดรับสมัครวันที่ 11-
15 ตุลาคม และมีการเลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน โดยคาดว่าบรรยากาศจะเป็นไปอย่างคึกคักหลังเว้นวรรคการ
เลือกตั้งมานาน 8-9 ปี 
 

 
ประดิษฐ์ จันทร์แจ่มใส เลขาธิการสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 

เมื่อมีการก าหนดวันเลือกตั้ง อบต.แล้ว ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสใช้สิทธิเลือกตั้งบุคคลที่
เหมาะสมเข้าไปท างาน ยอมรับว่าหลายพื้นท่ีมีการแข่งขันสูงมาก เชื่อว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวนมาก 

การเปิดตัวของผู้สมัครหน้าเก่าหรือหน้าใหม่เป็นเรื่องธรรมดา ประชาชนจะมองถึงผลงานเป็นที่ประจั กษ์ แต่
โดยข้อเท็จจริงทั้งผู้สมัครหน้าเก่าหน้าใหม่ สิ่งส าคัญสุดคือการประกาศวิธีการท างาน การน าเสนอนโยบายให้ประชาชน
พิจารณา นอกจากนั้นผู้สมัครจะมีเรื่องระดับการศึกษา บทบาทหน้าที่ในอดีต ประวัติภูมิหลัง ประสบการณ์ในการ
ท างานที่เคยประสบผลส าเร็จ 

เชื่อว่าประชาชนจะพิจารณาจากทุกเหลี่ยมมุมของผู้สมัครเพ่ือประกอบการตัดสินใจ หรือจะให้เหมาะสมก็ควร
เปิดให้มีเวทีดีเบตแสดงวิสัยทัศน์ เพราะอย่างน้อยนักการเมืองต้องพูดเป็น น าเสนอได้ ต้องแสดงออกได้เหมาะสม ซึ่งจะ
เป็นอานิสงส์จากการน าเสนอองค์ความรู้หรือพฤติกรรมของนักการเมืองที่ประชาชนสามารถติดตามได้ง่ายและรวดเร็ว
จากโซเชียลมีเดีย จากนั้นก็น าไปตัดสินใจลงคะแนน อย่ายึดติดกับอามิสสินจ้าง 

ขณะที่ กกต.มีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ชัดเจนในการหาเสียง แต่จะมีซื้อเสียงหรือไม่ อย่างไร ทุกฝ่ายก็ต้อง
ช่วยกันสอดส่องดูแล หากปล่อยให้นักการเมืองมีการซื้อเสียงเ พ่ือหวังจะเข้าไปบริหาร ถือว่าไม่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม หวังจะเข้าไปหาผลประโยชน์ วันนี้ยังเชื่อมั่นกับการท างานของ กกต. คงจะบริหารจัดการให้บริสุทธิ์ยุติธรรมได้ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.jpg
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หากมี กกต.ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ ที่มีข้าราชการมาท าหน้าที่ยังมีความหวังว่าจะสอดส่องดูแลได้ระดับหนึ่ง ส่วนภาค
ประชาชนก็ควรจะเปิดโอกาสเข้าไปสังเกตการณ์ในการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด 

ส าหรับการลดจ านวนสมาชิกสภา อบต. ไม่ทราบว่าคิดมาจากหลักเกณฑ์ใด การลดจ านวน อบต.จากหมู่บ้าน
ละ 2 คน เหลือ 1 คน ท าให้การบริการประชาชนท าได้น้อยลง เพราะปกติสมาชิกจะท างานตามอ านาจหน้าที่ ในสภา
และดูแลประชาชนแทบทุกด้านในหมู่บ้าน จ านวนสมาชิก อบต.ควรจะค านวณตามสัดส่วนประชากร เช่น หมู่บ้านที่มี 
500 คนข้ึนไปควรมีสมาชิก 2 คน ถ้าน้อยกว่านั้นก็เหลือคนเดียว 

การเลือกตั้งแต่ละครั้งเป็นโอกาสที่นักการเมืองจะต้องกลับไปหาประชาชน ขณะเดียวกันเป็นโอกาสของ
ประชาชนจะตัดสินใจเพ่ือโอกาสที่ดีในการสรรหาบุคคลที่มีคุณภาพเข้าไปท างานแก้ปัญหาในท้องถิ่น เชื่อว่าทั้งผู้สมัคร
หน้าเก่า หน้าใหม่ถือว่ามีโอกาสเท่าเทียมกัน 
 

 
ธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ นักวิชาการคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ขณะนี้หลายพรรคการเมืองให้ความสนใจการเลือกตั้ง อบต.โดยสร้างความสัมพันธ์กับผู้สมัครและหัวคะแนน 
ถือว่าเป็นปกติ เพราะอีกไม่นานอาจจะมีการเลือกตั้ง ส.ส. ท าให้สนามเลือกตั้ง อบต.ถือเป็นพ้ืนที่ทางการเมือง ที่เป็น
ขอบข่ายทั้งประเทศ ดังนั้นการมีฐานสนับสนุนจาก อบต.ก็มีความหมายถึงการได้คะแนนเสียง เพราะระบบการเลือกตั้ง 
ส.ส.ในอนาคต อาจจะมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยเฉพาะหากมีบัตรเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ ก็ท าให้ทุกคะแนนเสียงที่
ได้รับจากทุกต าบลมีความส าคัญที่จะท าให้พรรคการเมืองมี ส.ส.บัญชีรายชื่อเพ่ิมขึ้น 

จึงไม่แปลกที่ระยะ 20 ปีที่ผ่านมา พรรคการเมืองจะพยายามสร้างความสัมพันธ์แนบแน่นกับเครือข่ายของ
นักการเมืองท้องถิ่น ตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญ 2540 และหากไม่มีรัฐประหารในปี 2549 และปี 2557 กระบวนการทาง
การเมืองของไทยจะเชื่อมโยงการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่น มีความเข้มข้นมากกว่าในปัจจุบัน เพราะการ
เลือกตั้งระดับชาติตั้งแต่ปี 2544 ที่มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ท าให้มีการสร้างเครือข่ายการเมืองลงไปถึงระดับ อบต. ขณะที่ 
อบต.ก็มีความหวังจะพัฒนาท้องถิ่น หากมีพรรคการเมืองที่เป็นพรรครัฐบาลให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะ หรือคุณภาพชีวิต เนื่องจาก อบต.มีงบประมาณไม่มาก 

หลังการท ารัฐประหารเมื่อปี 2557 มีการตั้งสภาการปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีการน าเสนอแนวทางการปฏิรูป
ท้องถิ่นด้วยการควบรวมและวิธีการอ่ืนที่จะสร้างความเข้มแข็งตามหลักการการกระจายอ านาจ แต่วันนี้แนวทางการ
ปฏิรูปที่เขียนไว้ยังไม่ไปไหน จึงเชื่อว่ารัฐทหารมีแนวโน้มไม่ต้องการให้มีรูปแบบการปกครองท้องถิ่น และต้องการท าให้
หน่วยปกครองท้องถิ่นที่เกิดขึ้นแล้วกลายเป็นกลไกของระบบราชการเหมือนกับหน่วยงานในระดับอ าเภอ แต่เมื่อมีกลไก
ที่ลงไปถึงระดับต าบลโดยมีตัวแทนที่ผ่านการเลือกตั้ง ก็เชื่อว่ารัฐทหารคงไม่ต้องการให้องค์กรเติบ โตไปมากกว่านี้ หาก
แต่งตั้งบุคคลเข้าไปด ารงต าแหน่งได้คงท าไปแล้ว 
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กรณีที่ว่างเว้นการเลือกตั้งหรือมีการแช่แข็ง อบต.นาน 8-9 ปี ท าให้ประชาชนที่เคยมีความเห็นว่าเคย
เปลี่ยนแปลงและสร้างชุมชนด้วยวิธีการเลือกตั้งได้ แต่การเว้นว่างมานานท าให้พลังความเชื่อถดถอย สนามเลือกตั้ ง 
อบต.จึงกลายเป็นสนามแข่งขันของกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มตระกูลผลประโยชน์ในต าบลนั้นๆ ต่อสู้กันเอง 

ที่ผ่านมาจากการศึกษาพบว่าความต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีสูงมาก เพราะคนที่อยู่ในต าแหน่งผู้บริหาร
เดิมส่วนหนึ่งมีแนวโน้มเป็นผู้บริหารที่ไม่ท าอะไรในช่วงที่รักษาการจากมาตรา 44 ด้วยการปฏิบัติเป็นมือเป็นเท้าของ
ระบบราชการบริหารส่วนภูมิภาค ไม่ได้เป็นผู้ที่มีพันธะต่อประชาชนในต าบลของตนเองมากเท่าที่ควร จึงท าให้บุคคลกลุ่ม
ใหม่ในต าบลมีโอกาสกลายเป็นตัวเลือกเพ่ือเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคนกลุ่มเดิมที่อยู่นานเกือบ 10 ปี 

ส าหรับความหวังที่จะเห็น กกต.ท างานได้เต็มศักยภาพ คงมีปัญหาพอสมควร เพราะที่ผ่านมามีการเลือกตั้ง 
อบจ.และเทศบาล กกต.ท าได้อย่างเดียวคือจัดการเลือกตั้งให้ผ่านพ้นไป เมื่อมาถึงสนาม อบต.ที่มีกว่า 5,300 แห่งทั่ว
ประเทศ ต้องเลือกตั้งในคราวเดียวกัน ก็ท าให้เครื่องมือหรือกลไกที่จะท างานของ กกต.ยุ่งยากมากขึ้น จึงเชื่อว่า
หน่วยงานที่ก ากับดูแลคงไม่สนใจการซื้อเสียง หรือการโกงเลือกตั้งมากนัก ส่วนกลไกตรวจสอบจากภาคประชาชนก็ไม่ได้
ถูกท าหรือส่งเสริมให้เข้มแข็ง 

จากการศึกษาพบว่าการจ่ายเงินกลายเป็นปัจจัยหนึ่ง แต่ไม่ได้เป็นกลไกหลักในการตัดสินใจของประชาชนอีก
ต่อไป การรับเงินจากเครือข่ายนักการเมืองถูกตีค่าให้เป็นเพียงค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกจากบ้านไปหน่วยเลือกตั้ง 
ดังนั้น ก่อนการลงคะแนนยังมีปัจจัยจากผู้สมัคร ความคาดหวังว่าหลังเลือกตั้งในต าบลจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้อย่างไร 
 

 
บูฆอรี ยีหมะ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ระยะเวลาที่ว่างเว้นการเลือกตั้ง อบต.มายาวนานเกือบ 10 ปี น่าจะมีผลกับความรู้สึกของประชาชนที่จะไปใช้
สิทธิ การเลือกตั้งที่เว้นวรรคมานานน่าจะมีผลในทางบวกในแง่ของบรรยากาศที่คึกคัก โดยเฉพาะใน อบต.ที่มอบหมาย
ให้ปลัดรักษาการแทนโดยไม่มีนายก อบต.ที่มาจากการเลือกตั้ง จะท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องการเลือกตัวแทนที่ค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนมากกว่าการท างานประจ า 

การเลือกตั้งครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นปี 2562 สมาชิกสภา อบต.จะเหลือ
หมู่บ้านละ 1 คน จากเดิมมี 2 คน ส าหรับ อบต.ที่มีไม่ถึง 6 หมู่บ้านก็ให้มีสมาชิก อบต.ได้ 6 คน เป็นขั้นพื้นฐาน สมาชิก
สภา อบต.ที่ลดลงท าให้การแข่งขันมีความเข้มข้นพอสมควร บุคคลที่ไม่มีฐานเสียง ไม่มีศักยภาพมากเพียงพออาจจะไม่
กล้าลงสมัครเพ่ือหวังส้มหล่นมีโอกาสไปท าหน้าที่เหมือนในอดีต ผลจากจ านวนสมาชิกสภา อบต.ที่น้อยลงมีผลท าให้
ผู้สมัครต้องมีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับ มีประวัติภูมิหลังที่ดี 

ส าหรับผู้สมัครนายก อบต.เดิมมีว่าที่ผู้สมัครจ านวนไม่น้อยที่เปิดตัว เตรียมตัว เตรียมทีมมาอย่างยาวนานใน
โซเชียลมีเดีย บางรายมีความพร้อมตั้งแต่ก่อนมีรัฐประหารเมื่อปี 2557 ดังนั้น จึงเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าการเลือกตั้งครั้ง
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นี้จะมีความคึกคักอย่างมาก ผู้ที่เป็นอดีตนายก อบต. จ านวนมากก็ไม่แน่ว่าจะรักษาต าแหน่งเดิมไว้ได้ หรือไม่ ผลการ
เลือกตั้งเทศบาลที่ผ่านมาพบว่ามีพลิกล็อก มีการล้มช้าง ผู้สมัครคนดังระดับบิ๊กเนม หลายพ้ืนที่สอบตก 

ดังนั้นการเลือกตั้ง อบต.ปรากฏการณ์ก็ไม่น่าจะแตกต่างกัน เพราะช่วงที่ว่างเว้นการเลือกตั้งมานาน มีสิ่งที่
สังเกตได้ว่านายก อบต.บางพ้ืนที่มีภาวะเฉื่อย ท างานในลักษณะงานประจ า ไร้นโยบายใหม่ๆ เป็นเด็กดีของผู้ว่าฯ 
นายอ าเภอ จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าน่าจะลองตัวเลือกใหม่ ผู้สมัครหน้าใหม่ที่มีประสบการณ์อาสาเข้ามาท าหน้าที่ และ
การเลือกตั้งที่มีพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศถือว่าเป็นสีสันใหม่ที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 

ส าหรับแนวทางการซื้อเสียงส าหรับองค์กรท้องถิ่นในพ้ืนที่ชนบท ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าความสัมพันธ์ของคนใน
พ้ืนที่ชนบทมีลักษณะแนบแน่น จากระบบเครือญาติ หรือมักจะรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี ผู้สมัคร อบต.ที่ได้เปรียบ 
จะต้องมีเครือญาติ มีความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์ตั้งแต่ดั้งเดิม แต่ปัจจัยที่ส าคัญต้องมีทุนทรัพย์มากพอสมควร ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าการเมืองไทยทุกระดับ มีการใช้เงินระบาดหนักหน่วง งานวิจัยหลายชิ้นบอกชัดเจนว่าการใช้เงินหนักข้อมากขึ้น 
ขณะที่มุมมองของบุคคลที่มีคุณงามความดี อุทิศตนเพื่อสังคม เป็นเพียงปัจจัยเสริม 

ดังนั้นหากให้ประเมินว่าเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้จะซื้อหัวละเท่าไรคงไม่มีราคากลาง เท่าที่ปรากฏในอดีตที่ผ่านมา
พบว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับราคาต่อหัวสูงกว่าเลือกตั้งระดับชาติ เนื่องจากจ านวนผู้มีสิทธิมีน้อย หรือหากเทียบกับ
การเลือกตั้งของนักปกครองท้องที่ได้ยินตัวเลขก็ตกใจเพราะมีการซื้อในหลักพันบาทขึ้นไป เพราะฉะนั้นการเลือกตั้ง 
อบต.ตัวเลขไม่น่าจะแตกต่างกันมากนัก และคงจะไม่ซื้อในตัวเลขหลักร้อยเหมือนเดิม ถ้าจะมองในแง่ดี ก็น่าจะท าให้
เศรษฐกิจมีสภาพคล่อง 

แต่ในแง่ลบจะส่งผลกระทบกับการท างานการเมือง เนื่องจากบุคคลที่มีความรู้ มีความสามารถ มีศักยภาพ ตั้งใจ
อุทิศตนเองท างานเพ่ือประชาชน ไม่ใช้เงินในทางท่ีผิด คนเหล่านี้จะถูกผลักออกไป ยิ่งท าให้การเมืองท้องถิ่นเป็นฐานราก
แหล่งฝึกฝนเรียนรู้ทางการเมือง ยิ่งมีสถานะที่แย่ลง สุดท้ายก็มีภาพของท้องถิ่นที่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น กระทบกับ
ภาพลักษณ์ทั้งองค์กรท้องถิ่นปัจจุบันจ านวนไม่น้อยมีผลงานดี 

สนามเลือกตั้ง อบต.กับการเมืองระดับชาติมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแทบทุกมิติ ไม่มีใครปฏิเสธระบบหัวคะแนน 
การเมืองระดับชาติก็พ่ึงพากลไกของการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่ อบจ. เทศบาล ท าให้การเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้เชื่อมโยงกับ
การเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอย่างแน่นอน 

ขณะที่กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองเข้ามาสนับสนุน หรือผู้สมัคร อบต.จะสมัครในนาม
พรรคการเมืองได้ ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี ในการส่งเสริมพรรคการเมืองให้ท ากิจกรรมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นอย่างเปิดเผย 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2984223  
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11 ต.ค. 2564 
"รับสมัครเลือกตั้ง" อบต. วันนี้ วัดคะแนนนิยม ปูฐานสนามเลือกตั้ง ส.ส. 
 

 
 
"รับสมัครเลือกตั้ง" นายกฯอบต. 11-15 ตุลาคมนี้ ปูฐานการเมืองระดับประเทศ วัดคะแนนนิยม ระดับรากหหญ้า
กว่า 5 พันแห่งทั่วประเทศ 

11- 15  ตุลาคม เป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ก าหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล และสมาชิกสภา อบต.กว่า 5.3 พันแห่งทั่วประเทศ ก าหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง วันที่   
22 ตุลาคม เลือกตั้ง วันที่  28 พฤศจิกายนมีการคาดการณ์กันว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะมีความคึกคักอย่างมาก เหตุผลมา
จากการเลือกตั้งที่มีพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 

ช่วงที่ว่างเว้นการเลือกตั้งมานาน  คนรักษาการ ท างานแบบงานประจ า ท าให้ประชาชนเบื่อหน่าย การน าเสนอ
นโยบายใหม่ ๆ ของผู้สมัครหน้าใหม่ จูงใจการมาใช้สิทธิของประชาชน  แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เป็น
อดีตนายก อบต. จ านวนมากจะรักษาต าแหน่งเดิมไว้ได้  ดูจากผลการเลือกตั้งเทศบาลที่ผ่านมาพบว่ามีพลิกล็อก มีการ
ล้มช้าง ผู้สมัครคนดังระดับบิ๊กเนม หลายพ้ืนที่สอบตก  น่าจะไม่ต่างจากการเลือกตั้ง อบต. คราวนี้  

ปี่กลองเลือกตั้งท้องถิ่นมาพร้อมกับ คดีอุกฉกรรจ์ ลอบสังหารผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปรากฏขึ้นอย่างน้อยในพ้ืนที่
บ้านใหญ่ อย่างนครปฐม  และเพชรบุรี เปิดตัว รับสมัคร ยังมีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ คดีฆ่าอาจเพ่ิมขึ้น เป็นที่น่าสังเกต ว่า
ทุกครั้งที่มีจะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าระดับไหน  มักมีความรุนแรงตามมาเสมอ  

การเมืองระดับชาติอยู่ในก ามือของ 3ป. เรื่องนี้ มีประจักษ์พยาน จากการบริหารประเทศมาแล้วสามปี 
นายกรัฐมนตรี ขอเวลาพลิกโฉมประเทศไทย ก าหนดไว้ 5 ปีการเลือกตั้งทุกระดับชั้น ย่อมมีความหมาย  ยิ่งมี
กระทรวงมหาดไทย อยู่ในมือ ความมพยายามจัดฐานการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้า  จะส าเร็จหรือไม่ ผลการเลือกตั้ง นายกฯ
อบต.ปลายเดือนพฤศจิกา จะเป็นดัชนีชี้วัด รัฐบาลจะต้องพยายามรักษาฐานการเมืองระดับท้องถิ่น ยึดกุมสภาพไว้ให้ได้  

เลือกตั้ง นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ถือเป็นจุดเริ่มต้นการวัดกระแส
การเมืองระดับประเทศอีกครั้ง  เพราะหากยังจ ากันได้ เมือคราวเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการวัด
กระแสความนิยมระหว่างรัฐบาล กับกลุ่มประชาธิไตยหัวก้าวหน้า อย่างกลุ่มก้าวหน้า และพรรคก้าวไกล ผลอย่างที่รู้กัน 
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การเมืองท้องถิ่นยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของบ้านใหญ่ ในแต่ละพ้ืนที่  มาครั้งนี้ กลุ่มก้าวหน้า หมายหมั้นว่า จะแก้
มือ ระดมทุกสรรพก าลัง ลงพื้นที่จากเหนือจรดใต้ พิสูจน์การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับรากหญ้าของสังคมไทย เข้า
ใกล้ยุทธศาสตร์ การเมืองระดับชาติแล้ว หรือไม่  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/487724  
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12 ต.ค. 2564 02:02    
พรรคก้าวไกล หอกข้างแคร่เพื่อไทย!! 
 

 
 
ในตอนแรกๆ อาจจะมองข้ามพรรคก้าวไกลว่าคงก้าวไปได้ไม่ไกลนัก หรือหากพิจารณาจากกระแสในเวลา 

นี้ก็ต้องบอกว่า “ไม่แรง” เมื่อเปรียบเทียบกับยุคเป็นพรรคอนาคตใหม่ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดี เมื่อผ่านไประยะหนึ่งหาก
พิจารณากันแบบความเป็นจริงก็ต้องถือว่าอยู่ในสภาพที่เริ่ม “นิ่ง” มีลักษณะฐานเสียงแน่นอนในระดับหนึ่ง และมี
แนวโน้มที่จะเติบใหญ่ขึ้นไปได้ 

สิ่งแรกที่ได้เห็นจากผลส ารวจจากส านักต่างๆในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา จะเริ่มเห็นได้ว่าพรรคก้าวไกล เริ่มมี
ชื่อติดหูติดตามากขึ้น โดยเฉพาะ “ช่องว่าง” ความนิยมที่เริ่มแคบลงเมื่อเทียบกับพรรคการเมืองอ่ืน 

ผลส ารวจที่ออกมาจะเห็นว่าพรรคก้าวไกล จะได้รับความนิยมที่เพ่ิมขึ้นทั้งพรรคและตัวหัวหน้าพรรค คือ นาย
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ โดยผลส ารวจจาก “นิด้าโพล” ก่อนหน้านี้ก็เห็นว่ามีชื่อของ นายพิธา ที่จะได้รับการโหวตให้เป็น
นายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนร้อยละ 11.05 ตามหลัง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ จากพรรคไทยสร้างไทย ในแบบสูสี
ร้อยละ 11.15 ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังมาเป็นอันดับหนึ่งที่ร้อยละ 17.54 

ที่น่าสนใจก็คือ เป็นคะแนนความนิยมของนายพิธา ที่เพ่ิมสูงขึ้นจากการส ารวจคราวก่อนเกินเท่าตัว คือจากร้อย
ละ 5.45 ขณะที่คนอื่นทั้งพล.อ.ประยุทธ์ และคุณหญิงสุดารัตน์ กลับมีคะแนนลดลงมาก 

ส่วนในเรื่องความนิยมของพรรคการเมืองกลับพบว่าพรรคก้าวไกล ก็ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นจากการส ารวจ
คราวที่แล้ว ที่เคยได้ร้อยละ 14.51 ครั้งล่าสุดเพ่ิมเป็นร้อยละ 15.11 ตามหลังพรรคเพ่ือไทยที่ยังมาเป็นอันดับหนึ่ง ที่ร้อย
ละ 22.50 ขณะที่พรรคพลังประชารัฐ ได้ร้อยละ 9.51 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 7.78 ซึ่งในประเด็นนี้หากโฟกัสเฉพาะ
พรรคก้าวไกล ก็ยังได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึน 

แน่นอนว่าหลายคนอาจจะโต้แย้งกับผลส ารวจจากบางส านัก เช่น กรณีของ “นิด้าโพล” ซึ่งที่ผ่านมาอาจถูกตั้ง
ค าถามไม่น้อย แต่ถึงอย่างไรมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจอยู่ดี โดยเฉพาะในเรื่องของความนิยมและฐานเสียงของแต่ละพรรคการเมือง 

สอดคล้องกับข้อมูลยอดเงินบริจาคภาษีเงินได้ให้กับพรรคการเมืองต่างๆ ประจ าปี 2563 พบว่า มีพรรค
การเมืองที่ได้รับการบริจาคภาษียอดเกิน 1 ล้านบาท มีจ านวน 5 พรรค คือ 1. พรรคก้าวไกลจ านวน 12,695,739.77
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บาท 2. พรรคประชาธิปัตย์  3,241,639.30 บาท 3. พรรคกล้ า  2,532,740.71 บาท 4. พรรคพลั งประชารัฐ 
2,032,004.08 บาท และ 5 พรรคเพื่อไทย 1,422,517.81 บาท 

ซึ่งหากพิจารณาจากข้อเท็จจริงก็ต้องยอมรับว่า ส่วนใหญ่ที่บริจาคเงินภาษีดังกล่าวให้กับพรรคการเมืองล้วน
เป็นผู้มีรายได้เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษี ซึ่งน่าจะเป็นคนชั้นกลาง และคนในเมืองทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นส่วน
ใหญ่ แม้ว่ายังมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่จะต้องน ามาใช้ส าหรับวัดความนิยมของแต่ละพรรคการเมือง แต่อย่างน้อย
ส่วนหนึ่งก็ชี้ให้เห็นว่า พรรคการเมืองเหล่านี้อยู่ในหัวของคนท่ีตัดสินใจบริจาคเงินดังกล่าวไปให 

อย่างไรก็ดี นาทีนี้อยากโฟกัสเปรียบเทียบระหว่างสองพรรค คือ พรรคเพ่ือไทยกับพรรคก้าวไกล เป็นหลัก 
เนื่องจากที่ผ่านมาและคาดว่าต่อเนื่องไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า ทั้งสองพรรคจะกลายเป็นคู่แข่งในลักษณะที่ “ตัด
คะแนนเสียง” กันเอง เนื่องจากรับรู้กันว่ามีฐานเสียง “ทับซ้อนกัน” ซึ่งที่ผ่านมามีการแข่งขัน มีการโจมตีดิสเครดิสระ
หว่างกันชัดเจน และรุนแรงมากขึ้นดังท่ีทราบกันดีอยู่แล้ว 

แน่นอนว่าฐานเสียงหลักส าหรับพรรคเพ่ือไทยส่วนใหญ่ล้วนเป็นฐานเสียงที่มีความนิยมในตัวของนายทักษิณ 
ชินวัตร เป็นมวลชนคนเสื้อแดงในอดีต อย่างไรก็ดี จากบทบาทในช่วง7-8ปีที่ผ่านมาถือว่าพรรคเพ่ือไทย ไม่ได้มีผลงานที่
โดดเด่น โดยเฉพาะผลงานในสภา แม้ว่าจะเป็นพรรคที่มีส.ส.มากที่สุด แต่บทบาททั้งในและนอกสภา กลับแทบเป็นรอง
พรรคก้าวไกล และในความเป็นจริงเวลานี้ แทบจะไม่มีใครได้รู้จัก หรือรับรู้ถึงบทบาทของหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ว่ าเป็น
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 

ลักษณะความนิยมจึงขึ้นอยู่กับความนิยมดั้งเดิมของมวลชนที่ศรัทธาต่อนายทักษิณ ชินวัตร และคนใน
ครอบครัวชินวัตรเท่านั้น จึงไม่ต่างจากการ “กินบุญเก่า” ที่นับวันมีแต่หรอยหรอลงไปเรื่อยๆ และยังเป็นไปได้อีกว่าใน
การเลือกตั้งครั้งหน้า ยังต้องมาแชร์คะแนนเสียงกับพรรคไทยสร้างไทย ของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ในพ้ืนที่หลัก
อย่างภาคอีสานเป็นต้น 

ขณะที่พรรคก้าวไกล นาทีนี้รับรู้เช่นกันว่าฐานเสียงหลักน่าจะมาจาก “คนรุ่นใหม่” โดยเฉพาะฐานเสียในกลุ่มที่
สนับสนุน “ม็อบสามนิ้ว” และแม้ว่าที่ผ่านมาผลจากการเคลื่อนไหวที่พุ่งเป้าโจมตี “สถาบันเบื้องสูง” ท าให้การสนับสนุน
ไม่ได้อยู่ในวงกว้างนัก พิสูจน์ได้จากผลการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และเทศบาลทั่วประเทศ ผู้สมัครที่พวกเขาสนับสนุนต่างพ่ายแพ้อย่างหมดรูป แต่ถึงอย่างไรก็ยังสร้าง
ปรากฏการณ์บางอย่างในเรื่องความตื่นตัวในท้องถิ่นได้พอสมควร 

แต่ส าหรับพรรคเพ่ือไทย หากยังคิด “กินบุญเก่า” ที่หวังพ่ึงแต่อานิสงส์ของ นายทักษิณ อยู่เรื่อยไปในแบบไม่
ยอมไปเกิดใหม่สักที นาทีนี้ส าหรับพรรคก้าวไกลที่ก าลังหายใจรดต้นคอเข้ามาเรื่อยๆ แม้ว่าจะคาดหวังจาก “บัตร
เลือกตั้งสองใบ” ว่าจะได้เปรียบ แต่เอาเข้าจริงมันก็ไม่แน่ เพราะหลายพรรคย่อมต้องเตรียมแก้เกมมาเหมือนกัน 

ดังนั้นนาทีนี้หากโฟกัสเน้นเฉพาะพรรคฝ่ายค้านสองพรรคหลัก ระหว่างพรรคเพ่ือไทยกับพรรคก้าวไกล ถือว่า
ในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าจะต้องแข่งขันกันเข้มข้นแย่งชิงฐานเสียงที่ทับซ้อนให้มาเป็นของตัวเองให้ได้มากที่สุด และแม้ว่า
ในอนาคตยังมีตัวแปรเกิดขึ้นมากมาย แต่รับรองว่าพรรคก้าวไกล จะต้องเป็น “หอกข้างแคร่” พรรคเพ่ือไทย แน่นอน !! 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000100933  
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000100933
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12 ต.ค. 2564 เวลา 8:07 น. 
“3 ป.” รอมชอมอ านาจพลิกวิกฤติ “ประยุทธ์-อนุพงษ”์ เยียวยา “ประวิตร” 
 

 
 

“3 ป.” เคลียร์ใจ รอมชอมอ านาจ วางเกมอยู่ยาว “ประยุทธ์-อนุพงษ์” เยียวยา “ประวิตร” จ่อให้ดูแลหน่วยงาน
ราชการระดับบิ๊กกระทรวง จับตาไฟเขียวแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ เร่งจัดทัพ ส.ส.พลังประชารัฐ ปรับเปลี่ยน
กรรมการบริหารพรรค ขจัดปัญหากลุ่ม-ก๊วน 

พายุทางการเมืองที่ถาโถมเข้าใส่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม ก่อตัวขึ้น
ภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ภายใต้การน าของ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
หัวหน้าพรรคพปชร. ก่อนจะเข้าซัดเข้าใส่ “พล.อ.ประยุทธ์” ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ เมื่อช่วงต้นเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา 

ภายหลัง “บิ๊กเนม พปชร.” เปิดดีลการเมือง รวมก าลัง ส.ส.พปชร.- ส.ส.ฝ่ายค้าน หวังโหวตล้มเก้าอ้ีนายกฯ 
ผนวกกับกระแสข่าว “บิ๊กเนมพปชร.” ขอเก้าอ้ี มท.1 จาก “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ของ “พ่ีน้อง 3 ป.”อย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน ถึงแม้ “พล.อ.ประยุทธ์” จะอยู่รอดกอดเก้าอ้ีนายกฯ 
เอาไว้ได้ แต่ความสัมพันธ์ของ “พ่ีน้อง 3 ป.” กลับเกิดรอยร้าวลึกกว่าครั้งไหน 

ปฏิบัติการปลด “ผู้กองมนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพปชร. พ้นต าแหน่ง รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ และ “มาดามบิ๊กอาย” นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค พปชร. พ้นจากต าแหน่ง รมช.แรงงาน ของ 
พล.อ.ประยุทธ์ ยิ่งท าให ้พล.อ.ประวิตรไม่พอใจ 

ช่วงเวลากว่า 1 เดือนที่ผ่านมา จึงเกิดปรากฎการณ์วัดก าลัง ส.ส. ผ่านการลงพ้ืนที่ของทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ และ
พล.อ.ประวิตรโดย ส.ส.พปชร. เลือกข้างเป็นแบ็คอัพให้  พล.อ.ประวิตร  ผ่านการวางเกมเกณฑ์คนของ   
ร.อ.ธรรมนัส ขณะเดียวกันฝั่งของ พล.อ.ประยุทธ์ มีหลายกลุ่มในพปชร. คอยจัดสรร ส.ส. ลงพ้ืนที่เคียงข้างเพ่ือแข่ง
บารมีเช่นกัน 

ทว่า หลังวัดก าลังกันหลายยก ยิ่งท าให้กระแสข่าวยุบสภายิ่งดังกระหึ่มข้ึนเรื่อยๆ จนบรรดาพรรคการเมือง กลุ่ม
การเมืองทุกขั้วปรับโหมดลงพื้นที่ พร้อมเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ระฆังยังไม่ดัง 

สถานการณ์ท่ีบานปลาย จนส่อเค้าจะเอาไม่อยู่ ท าให้ “พล.อ.ประยุทธ์-พล.อ.อนุพงษ์” ต้องปิดห้องเคลียร์ใจกับ 
“พล.อ.ประวิตร” หลายรอบ เนื่องจากการยุบสภาไม่ใช่ทางออก และไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นประโยชน์ต่อพรรค พปชร. แต่
กลับส่งผลเสียต่อเครือข่ายอ านาจของ “พ่ีน้อง 3 ป.” เสียเอง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

46 

 

โดยเงื่อนไขส าคัญของ “พล.อ.ประยุทธ์-พล.อ.อนุพงษ์” ที่เสนอต่อพ่ีใหญ่ คือต้องไม่มีชื่อของ “ร.อ.ธรรมนัส- 
นฤมล” อยู่ในสมการการเมือง ซึ่งสวนทางกับความต้องการของ พล.อ.ประวิตร ที่จ าเป็นต้องเก็บสองคีย์แมนข้างกาย
เอาไว้เป็นมือไม้ ขับเคลื่อนงานในพรรคพปชร. 

ทว่า เมื่อผ่านช่วงมรสุมการเมืองกระหน่ าไปได้ เวลาได้เยียวยาความสัมพันธ์ของ “พ่ีน้อง 3 ป.” ที่ลึกซึ้งเกิน
หยั่งถึง ให้เริ่มกลับมามีไมตรีที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะเมื่อตัดเรื่อง "การเมือง“ และ ”อ านาจ"ออกไป ความสัมพันธ์น้องพ่ียัง
แน่นแฟ้นเช่นเดิม 

กระทั่ง ล่าสุดเกมการเมืองของ  “พ่ีน้อง 3 ป.” เดินเข้าสู่ โหมดการ  “รอมชอมอ านาจ” เพ่ือท าให้   
“พล.อ.ประยุทธ์” อยู่ในต าแหน่งนายกฯต่อไป ได้อย่างมั่นคง เพ่ือปฏิบัติภารกิจส าคัญที่รออยู่ หลังจากนี้ จึงต้องจับตา
การเคลื่อนไหวของ “พ่ีน้อง 3 ป.” โดยเฉพาะการบริหารจัดการฐานอ านาจ จัดสมดุลในพรรคพปชร. ไม่ให้ เกิดปัญหา
“กลุ่มการเมือง” สร้างแรงต่อรองมากจนเกินไป เพราะหากปล่อยให้มีการรวบรวม ส.ส. เข้ามาอยู่ในสังกัด หรือมีการ
แจกท่อน้ าเลี้ยงแบบกลุ่มก้อน ย่อมมีโอกาสที่ “ผู้น ากลุ่ม” จะเหิมเกริม คิดการณ์ใหญ่ได้อีก 

ขณะเดียวกัน ได้เตรียมจัดการ “ก๊วนกบฎ” ภายในพรรค พปชร.ให้ราบคาบ โดยมีการชี้เป้าไปที่กบฎเบอร์หนึ่ง
ที่ชื่อ “ร.อ.ธรรมนัส” ซึ่งอยู่ในลิสต์ของ “พล.อ.ประยุทธ์-พล.อ.อนุพงษ์” ที่ต้องขจัดให้พ้นพรรค ไม่ปล่อยให้เป็นเสี้ยน
หนามกลับมาทิ่มแทงตัวเอง 

จากนั้นจะมีการดึง ส.ส. ภายในพรรค พปชร.มาบริหารจัดเองทั้งหมด ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่จ าเป็นต้องดูแล
พ้ืนที่ ส.ส. ต้องมีหัวจ่ายที่ยืนยันตัวตนชัดเจน ว่ามาจาก “พ่ีน้อง 3 ป.” เพราะท่ีผ่านมา เกิดปัญหาหัวจ่ายบางรายน าท่อ
น้ าเลี้ยงจากกองกลางมาเคลมเป็นของตัวเอง 

นอกจากนี้ จะมีการเติม ส.ส. จากพรรคการเมืองอ่ืนเข้ามาอยู่ในสังกัด  โดยไม่จ าเป็นต้องเปิดตัว ย้ายเข้า
สังกัด พปชร. แต่จะใช้โมเดลเดียวกับพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ที่เลี้ยงดู ส.ส.งูเห่าเอาไว้ ท าให้การโหวตญัตติซักฟอก
คะแนนของรัฐมนตรีจากพรรคภท. จึงสูงกว่ารัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลอื่น 

เมื่อ “พ่ีน้อง 3 ป.” บริหารจัดการภายในพรรค พปชร.แบบเบ็ดเสร็จ และคุม ส.ส.พปชร. ไม่ให้แตกแถว ชอ
ตต่อไปที่ก าลังรีบบริหารจัดการ คือการแก้ไขสถานการณ์โควิด โดยเฉพาะการระดมฉีดวัคซีน ซึ่งปัจจุบันยอดการฉีดต่อ
วันไม่น้อยกว่า 5 แสนโดส ท าให้สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายในระดับหนึ่ง 

จากนั้น “พล.อ.ประยุทธ์” จะเดินหน้าเปิดประเทศให้ได้ตามที่มุ่งหวังเอาไว้ เพ่ือเปิดเมืองท่องเที่ยว พลิกฟ้ืน
เศรษฐกิจจากติดลบให้มาอยู่ในแดนบวก เพ่ือท าให้คะแนนนิยมของ “พล.อ.ประยุทธ์” มีโอกาสกลับมาพุ่งสูงขึ้นเช่นกัน 
ทั้งหมดเป็นหมากการเมืองที ่“พ่ีน้อง 3 ป.” จ าเป็นต้องเดินตามแผน เพ่ือรักษาฐานอ านาจต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ต้องจับตา “พล.อ.ประยุทธ์ -พล.อ.อนุพงษ์” การเคลียร์ ใจพ่ีใหญ่  ด้วยการเยียวยา  
“พล.อ.ประวิตร” เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งส่วนหนึ่งมาจากปมที่ พล.อ.ประวิตร ซึ่งนั่งเก้าอ้ีรองนายกฯ แต่กลับไม่ได้
ดูแลหน่วยงานราชการระดับบิ๊กอย่างสมศักดิ์ศรี 

จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ “ 2 ป." จะเปิดทางให้ “พ่ีใหญ่” มีบทบาทการบริหารหน่วยงานราชการมากขึ้น 
โดยเฉพาะหน่วยงานราชการที่เกี่ยวพันกับการดูแล ส.ส.  รวมถึงการแต่งตั้งคนตามค าขอของ พล.อ.ประวิตร เพราะ
บรรดา ส.ส.ข้างกาย เรียกร้องให้ “พล.อ.ประยุทธ์-พล.อ.อนุพงษ์” จัดสรรการแต่งตั้งโยกย้าย “บิ๊กข้าราชการ” ตาม
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โควตาฝ่ายการเมือง เพราะที่ผ่านมามีเสียงสะท้อนจาก ส.ส.ต่อ พล.อ.ประยุทธ์-พล.อ.อนุพงษ์” ที่เมินเฉยเรื่องการ
แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการจากโควตาการเมืองมาโดยตลอด 

นอกจากนี้ ต้องจับตาการแต่งตั้ง “กรรมการรัฐวิสาหกิจบางหน่วยงาน” ที่อยู่ในช่วงการสรรหา โดยผู้ผ่านการ
คัดเลือกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ “ตระกูลวงษ์สุวรรณ” หากไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของ “พ่ีน้อง 3 ป.” เกิดรอยร้าวขึ้น
อีก “พล.อ.ประยุทธ์-พล.อ.อนุพงษ์” อาจจะต้องยอมปล่อยผ่าน ไม่ล้มกระดานการแต่งตั้งดังกล่าว 

ทั้งหมดคือกลเกม “รอมชอมอ านาจ” ที่ “พ่ีน้อง 3 ป.” เริ่มเปิดใจเคลียร์ทุกปัญหากันอย่างตรงไปตรงมา เพราะ
ต่างก็รู้ถึงความจ าเป็นในภารกิจส าคัญว่า ต้องอยู่ดูแลสถานการณ์ให้นิ่งและนานที่สุด 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/965292  
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วันที่ 12 ตุลาคม 2564 - 12:02 น. 
รายงานหน้า2 : ช าแหละ ‘พิมพ์เขียว พปชร.’ ไม่สะเด็ดน้ า-มีจุดขัดแย้ง 
 

 
 
หมายเหตุ – นักวิชาการวิจารณ์ประเด็นนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
(พปชร.) ที่พรรค พปชร.เตรียมเสนอร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายลูก พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง โดยมี 4 เรื่องคือ 1.ส.ส.เขต 400 
คน, ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน 2.การแก้ไขให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เลือก ส.ส.เขตและเลือก ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3.
แก้ไขวิธีการค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เนื่องจากเป็นบัตร 2 ใบ คะแนนต้องเป็นสัดส่วนตรงกับคะแนนรวมประเทศ 4.
การเลือกตั้ง ส.ส.เขตกับบัญชีรายชื่อใช้เบอร์เดียวทั้งหมดเหมือนปี 2554 
 

  สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
กรณีที่มีการก าหนดในร่างให้พรรคการเมืองจะต้องได้คะแนนพื้นฐานอย่างน้อยร้อยละ 1 จากคะแนนเสียงของ

ประชาชนจากการเลือกตั้ง แต่เดิมเรื่องนี้เคยถูกเสนอในร่างแก้ไขของพรรค พปชร. และร่างของพรรคเพ่ือไทย (พท.) แต่
ไม่ได้รับการโหวตจากรัฐสภาในขั้นรับหลักการ การหยิบยกเรื่องนี้เข้ามาอีกท าให้เกิดผลจากการค านวณว่าพรรคที่ได้
คะแนนจ านวนเต็มจะได้ ส.ส.ไปก่อน แต่ปกติการค านวณจะต้องน าคะแนนของทุกพรรคมาคิด หากไม่มีการก าหนดขั้น
ต่ าร้อยละ 1 เมื่อค านวณคะแนนจ านวนเต็มรอบแรกไปแล้วแต่ยังเหลือจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ต้องน ามาจัดสรรให้
พรรคที่มีเศษมากที่สุด โดยไม่ควรค านึงถึงขั้นต่ าว่าพรรคการเมืองจะต้องมี 3.2 แสน หรือ 3.5 แสนคะแนนก่อน แต่
วิธีการเสนอร่างของ พปชร.เขียนจ ากัดจะต้องได้คะแนนขั้นต่ า 3.2 แสน หรือ 3.5 แสนคะแนน แล้วจะมาจัดสรรในกลุ่มที่
เหลือเกินกว่าค่าเฉลี่ยเหมือนเอาหลักการร้อยละ 1 ที่ไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญมาใช้ 

ขอย้ าว่าร่างเดิมที่เคยเสนอไม่ได้รับการรับรองไปแล้ว แต่ยังจะกลับมาใส่ไว้ในกฎหมายลูก เป็นการเขียน
กฎหมายที่เกินกว่าหลักการในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน ในอนาคตน่าจะเป็นจุดที่มีปัญหาและถกเถียงว่าจะท าได้จริง
หรือไม่ แต่ถ้าหากหลักการนี้ใช้ได้จริง พรรคการเมืองที่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อต้องมีคะแนนเกินจากค่ าเฉลี่ยไปก่อน ไม่ว่า
จะจัดสรรด้วยจ านวนเต็ม หรือการปัดเศษ ถ้าไม่มีเขียนไว้หากพรรคการเมืองที่ได้ไม่เกิน 3.2 แสนคะแนนจะไม่ได้  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A3.jpg
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ส.ส. แต่พรรคนั้นอาจจะได้คะแนนแสนกว่า หรือ 2 แสนคะแนน โดยพรรคการเมืองพรรคนั้นมีเศษคะแนนมากกว่าพรรค
อ่ืน พรรคนั้นก็อาจจะมีสิทธิได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วย เชื่อว่าพรรคการเมืองอ่ืนจะต้องเสนอร่างประกบกับร่างของ พปชร. 

อีกปมปัญหาประเด็นที่จะให้เบอร์ผู้สมัคร ส.ส.หมายเลขเดียวกันทั้งประเทศควรเป็นหลักที่ก าหนดไว้ เพราะจะ
ท าให้เกิดความสะดวกกับประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีความสะดวกกับพรรคการเมืองที่จะหาเสียง กกต.ได้รับความ
สะดวกในการจัดการเลือกตั้ง แต่ในมาตรา 90 ของรัฐธรรมนูญที่ไม่มีการแก้ไขเขียนว่าพรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้ว ให้มีสิทธิส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้ หมายความว่า พรรคต้องส่งผู้สมัคร ส.ส.เขตก่อน 
แต่วิธีการปฏิบัติที่จะให้ผู้สมัครได้เบอร์เดียวกันทั่วประเทศจะต้องสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อก่อน เพ่ือจับสลากแย่งเบอร์
ล าดับต้นๆ เพ่ือให้เป็นเบอร์ของพรรคการเมือง สัปดาห์ถัดมาก็น าเบอร์ที่จับสลากได้ไปสมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้ง ดังนั้น 
เรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย แต่ในรัฐธรรมนูญเขียนให้พรรคส่งผู้สมัคร ส.ส.เขตก่อน เพราะฉะนั้นหากจะท าให้
มี ส.ส.เบอร์เดียวต้องฝากให้สภาไปพิจารณาว่าจะแก้ปัญหานี้ 

ที่น่าสนใจคือการนับคะแนนแบบจัดสรรปันส่วนผสม ยังมีเนื้อหานี้อยู่ในมาตรา 93 และ 94 ไม่มีการเสนอแก้ไข 
แต่ 2 มาตรานี้มีการระบุถึง ส.ส.ที่พึงจะมี และบัญชีรายชื่อที่พึงได้รับ หากเลือกตั้งแล้วยังไม่เสร็จสิ้น ประกาศผลเลือก
ตั้งแต่ได้ ส.ส.ไม่ครบ จะมีการค านวณ ส.ส.พึงมีและบัญชีรายชื่อที่พึงได้รับ ดังนั้น รูปแบบที่มีการเสนอนับคะแนนแบบ
คู่ขนานแยก ส.ส.เขต แยกบัญชีรายชื่อจะขัดกับหลักการในมาตรา 93 และมาตรา 94 น่าจะเป็นอีกโจทย์ที่เห็นชัดว่าการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ยังไม่สะเด็ดน้ า มีจุดที่ยังขัดแย้งกับเนื้อหาในรัฐธรรมนูญโดยไม่มีการแก้ไข เพราะสภาไปรับ
หลักการร่างของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ไม่สมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้น สมาชิกรัฐสภาก็ไม่กล้าไปแตะในมาตราอ่ืนที่พรรค 
ปชป.ไม่ได้เสนอให้แก้ไขนอกเหนือจากมาตรา 83 กับ 91 และไปแตะในมาตรา 86 เกี่ยวกับค านวณจ านวน ส.ส.เขตอีก
มาตราเดียว ท าให้เกิดปัญหากับการขัดกันในสาระของรัฐธรรมนูญอีกหลายมาตรา สุดท้ายต้องดูว่าร่างกฎหมายลูกจะ
ผ่านไปแบบใด แต่เชื่อว่าในอนาคตจะมีผู้ไปร้องให้ศาลวินิจฉัยตีความ ส่งผลให้การแก้ไขจะล่าช้าออกไป 

 

  พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คาดว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศมีประมาณ 32 ล้านคน คะแนนร้อยละ 1 ของไพบูลย์โมเดลเมื่อเอา ส.ส.

บัญชีรายชื่อ 100 คนไปหารก็อยู่ที่เกณฑ์ขั้นต่ า 3.2 แสนคะแนน พรรคการเมืองที่ได้คะแนนต่ ากว่านี้ก็หมดสิทธิ ถือเป็น
คะแนนตกน้ าสูญหาย น่าจะไปขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่จัดเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียว มีจุดประสงค์ให้ทุก
คะแนนสามารถน าไปค านวณได้โดยไม่ตกน้ า ประเด็นที่จะต้องน าไปถกเถียงสุดท้ายก็ต้องชัดเจนว่า ส.ส.พึงมีโดยแท้จริง
แล้วคืออะไร นักวิชาการหลายคนต้องการให้ค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อแบบสัดส่วน วันนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะใช้สูตรอะไรกัน
แน่ หรือหากจะไปซ้ ารอยเดิมเหมือนการนับคะแนน ส.ส.ในการเลือกตั้งปี 2562 ที่มีบัตรใบเดียวก็ยาก เพราะท่ีผ่านมามี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

สุดท้ายอาจจะมีการยืนยันว่าจะเอาตามแบบที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 เพ่ือใช้เลือกตั้งเมื่อปี 2554 หรือ
จะเอาตามแบบรัฐธรรมนูญ 2540 มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ หากพรรคการเมืองใดได้คะแนนไม่ถึง 5% ให้ตัดออกไปก่อน 
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แล้วเอาคะแนนที่เหลือของแต่ละพรรคที่เกิน 5% มารวมกนัแล้วหารด้วย 100 หลักของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่
มีการเขียนให้ต่างไปจากหลักการวิธีการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ สุดท้ายต้องเป็นโมฆะ ขณะเดียวกันฝ่ายที่ต้องการ
แก้ไขกฎหมายลูกให้ส าเร็จตามแนวทางที่ตัวเองก าหนด ต้องออกมาหยั่งกระแสโยนหินถามทาง หากใครเห็นต่างก็ต้อง
ถกเถียงหัวชนฝาเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งท่ีหลักการพื้นฐานถ้ามีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบคะแนนต้องแบ่งเป็น 2 ก้อน ไม่
มีไรซับซ้อน เพราะฉะนั้นอย่าพยายามท าอะไรที่พิสดาร 

ถึงที่สุดมาตรา 93 และ 94 ที่คาอยู่ในรัฐธรรมนูญโดยไม่มีการเสนอแก้ไขจะมีความหมายอย่างไร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญบางรายออกมาบอกว่าน่าจะไม่มีปัญหา เพราะส าคัญที่หลักการใหญ่คือร่างที่แก้ไขไปแล้ว 2 
มาตรา ดังนั้น กฎหมายลูกจึงต้องล้อตามเพ่ือรองรับวิธีการนับคะแนนแบบใหม่ ส่วนสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญ ที่ให้มี
การเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียว ต้องหาทางตีความ หรือใช้อภินิหารบางอย่างเพ่ือไม่ให้ขัดแย้งกับกฎหมายลูก การพูดถึง 
ส.ส.พึงมี ส.ส.บัญชีรายชื่อที่พึงได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าคงหมายถึงการเอาคะแนนพรรคการเมืองที่มีคะแนนเกินร้อยละ 
1 มาหารด้วย 100 

แต่อย่าลืมว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายสูงสุดไม่ได้ต้องการให้ทุกคะแนนตกน้ าจากบัตรเลือกตั้งใบเดียว หรือบัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ ขณะเดียวกันเป็นที่ทราบกันดีว่าการเสนอให้แก้ไขเพียง 2 มาตราในร่างของพรรค ปชป.โดยไม่ครอบคลุม
มาตราอ่ืนที่เกี่ยวข้องจึงเหมือนไปไม่สุดทาง ดังนั้น การก าหนดคะแนนที่ขั้นต่ าร้อยละ 1 จึงน่าจะมีปัญหากับพรรค
การเมืองเล็ก ถ้ามองแบบปกติก็เป็นเกมของอ านาจที่ต้องการให้พรรคขนาดใหญ่เพ่ือดีลการเมืองในอนาคต 

 

  วีระ หวังสัจจะโชค คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร 
ในเชิงหลักการพื้นฐาน การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการออกแบบสถาบันทางการเมือง เพ่ือร่างกติกาในการแข่งขัน 

(The Rules of the Game) ซึ่งจะต้องเป็นกติกากลาง ที่ผู้แข่งขันทุกคนรู้สึกว่าเป็นธรรม (Fair) การแก้รัฐธรรมนูญจึงมี
ความสัมพันธ์ใน 2 ภาพคือ 1.ภาพทางการเมือง และ 2.ภาพในเชิงกฎหมาย 

ภาพทางการเมืองในการแก้รัฐธรรมนูญ หากย้อนกลับไปปี 2563 เป็นการแก้เกมของฝ่ายรัฐบาล  
พลังประชารัฐ (พปชร.) ที่พยายามจะดึงวาระในการแก้ไขจากฝั่งม็อบ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) พรรค พท.ให้มาอยู่ในเกมฝั่ง
รัฐบาล เพ่ือให้สามารถก าหนดทิศทางในการแก้ ดีกว่าให้อีกฝ่ายเป็นผู้น า เมื่อกระแสการแก้รัฐธรรมนูญก าลังมา พปชร.
จึงต้องลงมาเล่นในเกมนี้ด้วย ด้วยเหตุนี้ นายไพบูลย์ ในฐานะมือกฎหมายของพรรคจึงเข้ามาเป็นกลไกในการแก้ไข และ
พยายามดึงเกมให้ร่างของแต่ละพรรคตกหมด แต่ดึงร่างของประชาธิปัตย์ (ปชป.) ขึ้นมา ท าให้มีปัญหาการเมืองในสภา
ในเวลานั้น ประเด็นอยู่ตรงที่พิมพ์เขียวนายไพบูลย์อยู่ภายใต้โจทย์ที่ต้องเป็นบัตร 2 ใบ 

ส่วนภาพในเชิงกฎหมาย พิมพ์เขียวที่นายไพบูลย์ทั้ง 4 ประเด็น เป็นประเด็นที่ชูขึ้นเพ่ือลบบางประเด็นที่
พยายามน าเสนอมาก่อนหน้านี้ ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม คุณไพบูลย์พยายามพูดถึงค าสั่ง คสช.13/2561 ซึ่งย้อนกลับ
ไปที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งพยายามก าหนดให้พรรคมีสมาชิกของประชาชนในทุกเขต
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เลือกตั้ง และให้พรรคมีกลไกในการคัดเลือก ส.ส.ผ่านการลงคะแนนขั้นต้น (primary elections) เพ่ือไม่ให้ ส.ส.อยู่ใน
ก ามือของกรรมการบริหารพรรค ที่สามารถเลือกจิ้มให้ ส.ส.คนไหนเป็นตัวแทนเขตไหนก็ได้ แต่รัฐธรรมนูญ 2560 
พยายามบอกว่า กรรมการบริหารพรรคจะท าแบบนั้นไม่ได้อีก ต้องให้ประชาชนเป็นคนเลือกก่อนว่าใครจะเป็นตัวแทน
พรรคในแต่ละเขต และแม้กฎหมายทั้ง 2 จะบอกไว้เช่นนั้น แต่ค าสั่ง คสช.ฉบับที่ 13/2561 ใช้มาตรา 44 จาก
รัฐธรรมนูญ ปี 2557 แต่ประกาศใช้ในขณะที่รัฐธรรมนูญ 2560 บังคับใช้แล้ว จึงมีข้อปัญหาทางกฎหมายอยู่ ประเด็นคือ
การออกค าสั่ง คสช.นี้ให้มีการเลือกตั้งในปี 2562 โดยก้าวข้าม (bypass) ข้อก าหนดบางอย่างที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ 2560 
นั่นคือธงที่แท้จริงของนายไพบูลย์ 

การให้เพ่ิมจ านวน ส.ส.เขตเป็น 400 คน หมายความว่าการที่จะได้ ส.ส.เขตมา คนจะไม่ได้เลือกที่พรรค แต่
เลือกที่ตัวบุคคล หรือนักการเมืองที่ท างานในพ้ืนที่ การเพ่ิมสัดส่วนเช่นนี้จึงเป็นการพยายามลดความส าคัญของพรรคมา
ให้ความสัมพันธ์กับตัวบุคคล พยายามบอกว่าพรรคไหนที่ขายชื่อพรรคการเมือง หรือบินเดี่ยวเป็นหลักจะเสียเปรียบจาก
กติกานี้ เช่น พรรค ก.ก. หรือแม้แต่พรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ มองข้ามช็อต นายไพบูลย์จะ
บอกว่าพรรคการเมืองไม่พร้อมหรอก 400 เขต ต้องมีสมาชิก 400 คน จะไปหาจากไหน แล้วก็จะไปหยิบค าสั่ง คสช.ที่ 
13/2561 มาใช้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ จึงกลายเป็นว่าความหวังของผู้แก้รัฐธรรมนูญ 2560 ที่เคยอยากจะได้
ระบบเลือกตั้งที่ลดการผูกขาดจากกรรมการบริหารพรรค ให้มาเป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆ สิ่งนี้หายไปจากธงการ
แก้รัฐธรรมนูญของนายไพบูลย์ 

พรรค พปชร.ค่อนข้างไปด้วยกันได้กับพรรค พท. ไม่ได้กลัวพรรค พท.แต่กลัวพรรคอย่างพรรค ก.ก.แล้วหรือไม่ 
เพราะพรรค พท.เองก็มีพลังส าคัญคือ ส.ส.เขต เห็นได้จากการเลือกตั้งรอบล่าสุด ได้ ส.ส.เขตถึง 130 จน ส.ส.บัญชี
รายชื่อไม่ได้ที่นั่ง แสดงว่าเกมการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้มีการตกลงร่วมกันเห็นไปในทางเดียวกัน และได้ประโยชน์ร่วมกัน 
หากย้อนเวลาได้อยากให้เรากลับไปดูการเลือกตั้งแบบเยอรมัน ระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ใช้บัตร 2 ใบ เป็นการเลือกตั้ง
ที่แฟร์มาก อย่างไรก็ดี ไม่ควรเอาค าสั่ง คสช.ที่ 13/2561 กลับมาปัดฝุ่นใหม่ เห็นอยู่แล้วว่าพรรคการเมืองไม่พร้อมอยู่ดี
ในการมีสาขา หรือสมาชิกพรรค ตั้งแต่ปี 2562 ผ่านมาจนปี 2564 จะยังใช้ข้ออ้างเดิมว่าไม่พร้อมอยู่อีกหรือ 
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